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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Удосконалення судової системи та поступове 

наближення України до реалізації євроінтеграційних прагнень потребує 

висунення державою на перший план питання вирішення проблем забезпечення 

гідної праці суддів в Україні. Це є закономірним з огляду на те, що саме за 

допомогою роботи суддів забезпечується демократичний режим у державі, 

важливими ознаками якого є доступність діалогу громадянина з владою та 

безбар’єрність звернення за захистом, надання заявнику необхідного захисту 

без жодного упередження. Саме неупереджена, незалежна діяльність суддів 

дозволяє впроваджувати та захищати панування в державі права, відповідно, 

робота суддів виступає важливим фактором у побудові правової демократичної 

держави, а також важливим елементом функціонування усіх державних органів, 

орієнтованим на право, на людину як найвищу цінність. Особливо важливою 

специфікою роботи суддів є те, що задоволення права на доступ до правосуддя 

та судовий захист можливе винятково в межах роботи цієї категорії працівників. 

Відтак суддями реалізуються спеціальні суспільно корисні та необхідні функції 

по забезпеченню верховенства права, демократичності і законності.  

Однак, не дивлячись на вказану значущість роботи суддів, по 

сьогоднішній день державою не було належним чином вирішено низку 

актуальних проблемних питань, пов’язаних зі складнощами реалізації особливої 

трудової функції суддями. Це сукупно зводить нанівець намагання законодавця 

виконати євроінтеграційні завдання, які стоять перед Україною, і задовольнити 

європейські прагнення нашої держави, що є можливим лише за умови побудови 

дійсно правової держави, в якій функціонує незалежний суд. 

Удосконалення правового регулювання праці суддів значною мірою 

оптимізує процес здійснюваної судової реформи, але відповідна нормотворча 

робота повинна ґрунтуватись на принципі науковості, враховувати актуальні 

наукові пропозиції стосовно наявних проблем та подальшого розвитку 

законодавства, що врегульовує трудову діяльність суддів у нашій державі.  

Сьогодні проблематика правового регулювання праці суддів, правового 

статусу суддів як суб’єктів трудового права не є новою для вітчизняної 

трудоправової науки. Зокрема ці питання вже досліджували Т.В. Андрейчук, 

Г.О. Барабаш, О.С. Беспалов, І.О. Грибан, М.В. Данилова, М.А. Дідиченко, 

В.О. Журавель, Г.А. Зуб, П.Ф. Карпечкін, В.В. Кузьменко, Б.Б. Курбанов, 

М.І. Логвиненко, А.О. Дегтяр, К.Ю. Мельник, Л.М. Москвич, С.Б. Подкопаєв, 

О.Л. Польовий, Є.Ю. Пономаренко, С.В. Прилуцький, К.Б. Пусан, 

Р.В. Романюк, Д.В. Ткаченко, В.О. Чернова, С.В. Чернота, А.В. Шевченко, 

Т.В. Штих, В.А. Ярема та інші вчені.  

Крім того, питання, що стосуються означеної тематики, висвітлювали у 

дослідженнях особливостей правового регулювання праці публічних 



 

 

службовців такі вчені, як-от: В.М. Андріїв, А.В. Андрушко, О.С. Арсентьєва, 

Ю.В. Баскакова, В.В. Безусий, В.В. Бонтлаб, С.Я. Вавженчук, Н.М. Вапнярчук, 

Л.Ю. Величко, В.С. Венедиктов, С.В. Вишновецька, О.М. Ганечко, 

Н.Д. Гетьманцева, А.О. Головачова, І.П. Греков, О.А. Губська, І.В. Дашутін, 

О.Ю. Дрозд, В.І. Журавель, Т.А. Занфірова, М.І. Зубрицький, С.І. Ілларіонова, 

М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, М.І. Кобаль, А.Ю. Коротких, В.Л. Костюк, 

О.Є. Костюченко, І.В. Кудрявцев, О.В. Лавриненко, С.С. Лукаш, П.С. Луцюк, 

А.Р. Мацюк, В.Я. Мацюк, К.Ю. Мельник, Н.О. Мельничук, Л.Р. Наливайко, 

Н.М. Неумивайченко, М.О. Обушенко, В.М. Павліченко, М.В. Панченко, 

П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.О. Процевський, Є.Ю. Подорожній, 

С.Д. Порощук, В.О. Радіонова-Водяницька, Д.І. Сіроха, О.А. Соколова, 

Н.М. Хуторян, Ф.А. Цесарський, Г.І. Чанишева, О.В. Чорноус, В.І. Щербина, 

О.М. Ярошенко та інші.  

Визнаючи значний вклад цих науковців у вирішення низки теоретичних і 

практичних проблем забезпечення гідної праці суддів, все ж зауважимо, що 

комплексного дослідження, як того потребує означена тематика з усіма її 

теоретичними проблемами, які крізь призму завдань європейської інтеграції 

України вимагають нового розгляду та аналізу, проведено до сьогодні ще не 

було. Вказане свідчить не лише про теоретичну доцільність проведення даного 

дисертаційного дослідження, але і вказує на практичну потребу відповідного 

опрацювання.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в Науково-дослідному інституті публічного 

права в рамках бюджетних тем: «Правове забезпечення прав, свобод та 

законних інтересів суб’єктів публічно-правових відносин» (№ 0115U005495), 

«Адміністративно-правове забезпечення розвитку судової влади в Україні» (№ 

0117U004649). Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 

12 січня 2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень 

Національної академії правових наук України на 2016-2020 рр., схваленої 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України від 

03 березня 2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

формулювання на підставі визначення проблем правового регулювання праці 

суддів в Україні науково-обґрунтовані пропозиції щодо його оптимізації, 

враховуючи євроінтеграційні завдання України та досвід держав-членів ЄС.  

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно насамперед 

виконати наступні завдання:  

– розкрити соціальне значення праці суддів у сучасній правовій 

демократичній державі;  

– визначити й розкрити ознаки та критерії  якісної роботи суддів;  



 

 

– виокремити актуальні проблеми, що шкодять ефективній та якісній 

роботі суддів в Україні;  

– окреслити на підставі узагальнення актуальних проблем правового 

регулювання праці суддів основні напрями оптимізації функціонування судів та 

суддів у світлі євроінтеграційних завдань України;  

– виявити основні проблемні питання правового регулювання виникнення 

трудових відносин із кандидатами на посаду судді в Україні;  

– встановити на основі аналізу судової практики актуальні практичні 

проблеми виникнення службово-трудових відносин за участю кандидата на 

посаду судді; 

– окреслити проблемні питання правового регулювання перебігу трудових 

відносин із суддями в Україні;  

–  визначити на основі аналізу актуальної судової практики у справах про 

службово-трудові спори з приводу перебігу трудових відносин за участі судді 

проблеми правового регулювання перебігу означених відносин; 

– охарактеризувати стан правового регулювання припинення трудових 

відносин із суддями в Україні;  

– окреслити основні практичні проблеми припинення трудових відносин 

із суддями в Україні, зважаючи на актуальну судову практику; 

– встановити на основі аналізу досвіду правового регулювання 

виникнення трудових відносин із кандидатами на посаду судді в державах-

членах ЄС доцільність та можливості вдосконалення законодавства України в 

частині правового регулювання виникнення трудових відносин із кандидатами 

на означену посаду;  

– сформулювати пропозиції щодо удосконалення правового регулювання 

перебігу трудових відносин із суддями в Україні, зважаючи на відповідний 

досвід держав-членів ЄС;  

– сформулювати пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання 

припинення трудових відносин із суддями в Україні, враховуючи відповідний 

проаналізований досвід держав-членів ЄС. 

Об’єктом дослідження є комплекс суспільних відносин з приводу 

виникнення, перебігу та припинення трудових правовідносин за участю судді.  

Предметом дослідження є теоретико-правові засади та практичні 

проблеми правового регулювання праці суддів в умовах євроінтеграції України.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність 

сучасних загальних і спеціальних методів та прийомів наукового пізнання, 

обраних з урахуванням поставленої мети, завдань, об’єкта та предмета 

дослідження. Діалектичний метод дозволив дослідити соціальне значення праці 

суддів у сучасній правовій та демократичній державі (підрозділ 1.1), 

концептуальну сутність якісної роботи суддів (підрозділ 1.2), а також сутність 

виникнення, перебігу та припинення трудових правовідносин за участю 



 

 

судді (підрозділи 2.1, 3.1, 4.1). Методи класифікації, групування та системно-

структурний метод застосовано під час систематизації критеріїв якісної роботи 

суддів (підрозділ 1.2), бар’єрів для ефективної роботи суддів в 

Україні (підрозділ 1.3), комплексного дослідження кадрових процедур, які 

передують виникненню трудових правовідносин із кандидатами на посаду 

судді (підрозділ 2.1), етапів об’єктивації трудових правовідносин за участю 

судді (підрозділ 3.1), підстав і умов припинення трудових правовідносин із 

суддями (підрозділ 4.1), проблем, які намагаються вирішити судді (кандидати на 

посаду судді), звертаючись до судового захисту трудових прав (підрозділи 2.3, 

3.3, 4.3). За допомогою логіко-семантичного методу сформульовано авторські 

дефініції понятійно-категоріального апарату у досліджуваній царині (розділи 1-

4). Порівняльно-правовий метод використано під час аналізу правового 

регулювання праці суддів у державах-членах ЄС (підрозділи 2.2, 3.2, 4.2), а 

також під час порівняння правового регулювання праці суддів за різними 

редакціями Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (підрозділи 2.1, 

3.1, 4.1). Формально-логічний, структурно-логічний методи використовувались 

для визначення та узагальнення актуальних проблем правового регулювання 

праці суддів в Україні та формулювання шляхів вирішення цих проблем 

(розділи 1-4).  

Нормативно-правову основу дослідження становлять Конституція 

України, законодавчі та підзаконні акти трудового та адміністративного 

законодавства України і держав-членів ЄС (Італії, Латвії, Польщі, Фінляндії, 

Німеччини, Хорватії, Чехії) у частині правового регулювання трудоправового 

статусу суддів і режиму їх трудової діяльності. Також у межах дисертаційного 

дослідження проаналізовано актуальну судову практику національних судів у 

справах про службово-трудові спори з приводу виникнення, перебігу та 

припинення трудових відносин за участі судді.  

Емпіричну основу дослідження складають довідкові видання, аналітично-

довідкові статті, а також офіційні звіти, доповіді та статистичні дані органів 

державної влади. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дана 

дисертаційна робота є однією з перших у сучасній доктрині трудового права 

України праць, у якій системно досліджується проблематика правового 

регулювання праці суддів в умовах євроінтеграції України, враховуючи останні 

зміни законодавства, обумовлені судово-правовими реформами 2016, 2019 та 

2020 років. На підставі цього сформульовано низку актуальних пропозицій 

стосовно внесення численних змін у діюче законодавство України про 

судоустрій і статус суддів щодо забезпечення гідної праці суддів, підвищення їх 

соціальної безпеки, мінімізації порушення незалежності трудової діяльності 

суддів, а також аргументовано ряд теоретичних положень і висновків, 

основними з яких слід назвати наступні:  



 

 

уперше:  

– обґрунтовано трудоправове значення проблеми відсутності у чинному 

законодавстві України критеріїв визначення якості роботи суддів, для 

вирішення якої на підставі європейських нормативно-правових актів та 

зарубіжних звітів розроблено теоретичне розуміння якісної роботи суддів та 

сформульовано систему відповідних критеріїв, які можуть бути закріплені в 

законодавстві про судоустрій і статус суддів. До них віднесено: 1) критерії 

публічного характеру (ознаки-принципи, закріплені на міжнародному рівні та 

відображені в національному законодавстві): незалежна робота судді; 

об’єктивність і етичність роботи суддів; забезпечення суддями юридичної 

рівності; дотримання суддями принципу законності під час виконання роботи; 

2) критерії змішаного характеру (характеризують міру успішного виконання 

суддею завдань, які стоять перед ним саме як перед спеціальним суб’єктом 

трудового права): рівень кваліфікації та професіоналізму; добросовісність у 

роботі; чесність та старанність у виконанні суддею роботи; вибудовування 

суддею роботи у процесуальній та позапроцесуальній площині відповідно до 

власних організаторських та аналітичних здібностей; ефективність професійної 

діяльності судді;  

– комплексно обґрунтовано позицію, згідно з якою реалізувати 

євроінтеграційні прагнення для України є неможливим до того моменту, поки 

не буде вирішено проблему забезпечення належного рівня незалежності суду та 

самостійності діяльності суддів. Вперше основними аргументами виступили: 

1) актуальні тенденції правового регулювання трудової діяльності суддів у 

державах-членах ЄС (зокрема Італії, Латвії, Польщі, Фінляндії, Німеччині, 

Хорватії та Чехії), універсальні особливі риси визначення трудоправового 

статусу судді у законодавстві цих держав; 2) досвід набуття членства ЄС 

Болгарією, Хорватією та Румунією, який свідчить про те, що для держави, яка 

бажає набути членства в ЄС, одним з найважливіших критеріїв задоволення її 

євроінтеграційного прагнення є дійсне забезпечення державою стабільної та 

незалежної трудової діяльності суддів; 

– виокремлено та проаналізовано проблему фрагментарного врахування в 

Україні досвіду правового регулювання роботи суддів у державах-членах ЄС, а 

саме стандартів гідної праці суддів, високих гарантій самостійності їх трудової 

діяльності. В останніх судово-правових реформах не враховуються ефективні 

механізми, завдяки яким держави забезпечують незалежність суддів, як-от: 

неможливість звільнити суддю в Хорватії, а у випадках, коли відповідна 

процедура відбувається, можливість оскарження суддею рішення про його 

звільнення у КС Хорватії; у Німеччині судді здійснюють судовий контроль над 

нормотворчістю законодавця, маючи правомочності щодо скасування норм 

законодавства, що не узгоджуються з Основним Законом ФРН, принципом 

верховенства права та справедливості, судовими рішеннями; у Латвії не може 



 

 

бути суддею особа, яка була штатним чи позаштатним працівником КДБ СРСР; 

у Польщі забезпечується стабільність трудової діяльності судді шляхом 

закріплення права на продовження цієї діяльності після досягнення суддею 

пенсійного віку;  

– визначено на підставі аналізу судової практики реальні практичні 

проблеми в сфері правового регулювання виникнення трудових відносин із 

суддями, зокрема у справах про порушення права на працю кандидата на посаду 

судді встановлено, що позовні заяви, які подавались до Верховного Суду (ВС) 

на рішення (дії) Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ), Вищої 

ради правосуддя (ВРП), у переважній частині не стосуються питання дійсного 

порушення трудових прав кандидатів на посаду судді, а є наслідком не завжди 

правильного тлумачення позивачем норм законодавства з огляду на недоліки 

законодавства чи через надмірно широке тлумачення цих норм законодавства; в 

результаті додатково констатовано проблеми якості законодавства про 

судоустрій та браку професійності його тлумачення у кандидатів на посаду 

суддів;  

– визначено на підставі аналізу судової практики реальні практичні 

проблеми в сфері правового регулювання припинення трудових відносин із 

суддями, зокрема обґрунтовано, що судді звертаються до ВС за захистом права 

на стабільні трудові правовідносини і свободу праці, порушені: 1) рішеннями 

ВРП про звільнення, ухваленими: а) на підставі умисного порушення суддею 

прав людини і основоположних свобод, коли такого порушення не існувало (чи 

воно не було умисним); б) з метою відновлення довіри до судової влади, коли 

рішення ВРП не переслідувало цієї мети (чи безпосередньо шкодило 

відновленню довіри до судової влади); 2) рішеннями ВРП про відмову у 

задоволенні заяви про звільнення з посади судді шляхом виходу у відставку, 

ухваленими на підставі неправильного застосування методики вирахування 

стажу, достатнього для виникнення у судді права на відставку; 3) діями та 

необґрунтованими рішеннями ВР України про звільнення суддів (до 30 вересня 

2016 року). Також судді подають позови до адміністративних судів з метою 

захисту трудових прав, порушених «роботодавцем» у результаті невиконання 

обов’язків під час припинення трудових правовідносин із суддею; 

– запропоновано внести зміни у чинне законодавство, зважаючи на 

євроінтеграційні завдання України, а також на проаналізований досвід окремих 

держав-членів ЄС,  а саме: 1) закріпити у ст. 4 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» правило про поширення трудового законодавства на працю 

суддів (за прикладом Польщі, Німеччини, Хорватії, Чехії); 2) закріпити норму, 

яка зобов’язує усі законопроєкти, що стосуються судоустрою та статусу суддів, 

погоджувати з Радою суддів України (РСУ) та ВРП; 3) встановити обов’язкову 

наявність у структурі трудової правосуб’єктності кандидата на посаду судді 

необхідних для виконання функцій судді соціальних навичок (за прикладом 



 

 

Німеччини); вищої юридичної освіти, здобутої на території України (за 

прикладом Чехії); 4) закріпити правило, за яким суддя не йде у відставку у 

зв’язку із досягненням ним пенсійного віку, коли він цього не бажає (його стан 

здоров’я свідчить про можливість продовжувати працювати на посаді), а 

система правосуддя потребує його праці (за прикладом Польщі); 5) викласти 

ст. 112 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у новій редакції, в якій 

ч. 1 міститиме загальне правило про підстави та умови звільнення суддів, а 

ч. 2 – перелік основних умов звільнення судді (наприклад, неналежний стан 

здоров’я, що є фактом, медично підтвердженим та належно зафіксованим; у 

належний спосіб та формі подана заява про звільнення з посади за власним 

бажанням тощо); 6) доповнити Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 

нормою, згідно з якою суддя отримує виплату (вихідну допомогу) під час 

звільнення у зв’язку із відставкою;  

удосконалено:  

– категоріально-понятійний апарат у досліджуваній сфері, зокрема 

визначення понять «робота судді», «ознаки, критерії та якість роботи судді», 

«підстави та умови припинення трудових правовідносин із суддею»;  

– загальну характеристику актуальних проблем правового регулювання 

праці суддів у контексті виникнення, належного перебігу та припинення 

трудових відносин за участю суддів в Україні. Доведено, що правове 

регулювання праці суддів та забезпечення трудоправових стандартів цієї праці 

характеризується такими проблемами: 1) порушенням права на працю (головою 

держави невчасно видається указ про призначення суддів; триває блокування 

діяльності ВККСУ); 2) чинне законодавство містить ризики порушення права на 

працю кандидата на посаду судді, надаючи ВККСУ широкі повноваження у 

процесі відбору та добору суддів, які не є чітко визначеними і містять елементи 

суб’єктивного тлумачення; 3) державою ігноруються потреби щодо 

забезпечення належного рівня соціальної безпеки й стандартів гідної праці 

суддів; 4) запровадження кваліфікаційної атестації суддів недостатньо 

збалансовано засадою недопустимості втручання у трудову діяльність суддів; 

5) судді залишаються позбавленими колективних прав;  

– комплексну характеристику особливих і проблемних аспектів правового 

регулювання перебігу трудових правовідносин із суддями щодо: обрання, 

призначення та перебування суддів на адміністративних посадах; 

відповідальних осіб за забезпечення гідних умов праці суддів (такими є держава 

та безпосередньо голова суду); робочого часу та часу відпочинку суддів 

(констатовано брак гнучкості правового регулювання перебігу робочого часу 

суддів в умовах збільшення інтенсивності праці через недостатність кількості 

суддів, а також нагальною проблемою є невміння окремих суддів 

розпоряджатися робочим часом); заробітної плати (встановлено, що базовий 

розмір суддівської винагороди, окрім залежності від регіонального коефіцієнту 



 

 

та доплат, залежить від того, чи зміг суддя за результатами кваліфікаційного 

оцінювання підтвердити відповідність займаній посаді); переведення 

(здійснюється в загальному та спеціальному порядку); тимчасового 

відсторонення від здійснення правосуддя (у цей час суддя не може здійснювати 

правосуддя, але має право на суддівську винагороду, не маючи права на 

отримання доплат); притягнення до дисциплінарної відповідальності (є 

ускладненими процедурами, які покликані забезпечувати незалежність суддів); 

кваліфікаційної атестації (повинна не порушувати принцип незалежності та 

уникати будь-якого неправомірного впливу на трудову діяльність суддів); 

участі суддів у колективних трудових переговорах та в професійних 

об’єднаннях (наявні права на участь в громадських організаціях не можуть 

достатньо замінити право на створення профспілок та участь у їх діяльності); 

– наукові підходи до розуміння сутності правомірного припинення 

трудових правовідносин із суддею, зокрема обґрунтовано, що воно є таким, 

коли відповідає наступним критеріям: 1) переслідує законну мету, що не 

шкодить незалежності судді; 2) відбувається за об’єктивної наявності умов і 

підстав здійснення відповідної кадрової процедури; 3) є нормативним 

(відбувається у межах передбаченого порядку); 4) є соціально безпечним. 

Розробка означених критеріїв покликана вирішити проблему наявності значної 

кількості неправомірних припинень досліджуваних відносин; 

– характеристику двох форм припинення трудових правовідносин із 

суддями: 1) звільнення судді з посади, що супроводжується відповідною 

процедурою (ч. 6 ст. 126 Конституції України, статті 113-118 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів»); 2) припинення повноважень судді, що 

означає втрату правосуб’єктності, а отже, втрату правового статусу судді 

загалом (ч. 7 ст. 126 Конституції України, статті 120-125 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів»); 

– визначення ролі та місця судових рішень у правовому регулюванні 

трудових відносин із суддями, зокрема обґрунтовано, що правові позиції ВС 

містять критерії, правила, стандарти, зважаючи на які у практичній дійсності 

можна встановити факти порушення трудових прав суддів або порушення 

належного перебігу трудових відносини із суддями, коли відповідні обставини 

складно встановити через недосконалість законодавства про судоустрій і статус 

суддів. На прикладі рішень у справах про правомірність притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності продемонстровано, що правові позиції ВС 

можуть становити фундамент для подальшого виправлення недоліків та 

проблем правового регулювання праці суддів;  

дістали подальшого розвитку:  

– наукове розуміння соціального значення праці суддів у сучасній 

правовій, демократичній державі, зокрема доведено, що характер та умови 

здійснення трудової діяльності суддів є ознакою, за якою держава відноситься 



 

 

до правової; така праця є фундаментом для верховенства права та уможливлює 

демократичний лад в державі; саме завдяки цій праці здійснюється зближення 

держави із суспільством та громадянином; тільки через неї об’єктивується 

правосуддя. Означені положення покликані привернути увагу до проблеми 

недостатнього розуміння сутності та значення роботи суддів для розвитку та 

існування правової і демократичної держави, що негативно відображається на 

правовому регулюванні праці суддів;  

– доктринальні підходи до розуміння моменту виникнення трудових 

правовідносин із кандидатом на посаду судді та кадрових процедур, які 

передують цьому моменту: ці відносини виникають на підставі успішної 

перевірки належного об’єму трудової правосуб’єктності кандидата на посаду 

судді та безпосередньо пов’язані із складанням (як довершена дія) особою, 

призначеною на посаду судді, присяги судді та її підписання;  

– концептуальні підходи до розуміння сутності та структури трудової 

правосуб’єктності кандидата на посаду судді. Обґрунтовано, що цей юридичний 

конструкт складає загальна трудова правосуб’єктність, регламентована 

трудовим законодавством, та спеціальна трудова правосуб’єктність 

(передбачена законодавством про судоустрій і статус суддів), яка 

об’єктивується у позитивних та негативних вимогах до кандидата на посаду 

судді, а також у групі додаткових складових (відсутність у особи заборони 

обіймати відповідну посаду, відсутність досвіду притягнення до юридичної 

відповідальності за вчинення істотного дисциплінарного проступку, особу не 

було раніше звільнено з посади судді за результатами кваліфікаційного 

оцінювання). Означені положення дозволили встановити проблему частого 

порушення вимог до трудової правосуб’єктності кандидатів, особливо в частині 

додаткових складових, при призначенні їх на посаду;  

– визначення можливості України щодо виконання євроінтеграційних 

завдань, зокрема на підставі узагальнення традиційних та обумовлених судово-

правовими реформами останніх років проблем, що є перешкодами для якісної 

роботи суддів, до яких належать наступні: 1)  недостатнє організаційне та 

фінансове забезпечення суддів і системи правосуддя; 2) недотримання 

нормування режиму праці та забезпечення гідної й безпечної праці; 

3) недостатній рівень гарантування соціального забезпечення суддів; 

4) блокування з грудня 2019 року діяльності ВККСУ. Доведено, що за таких 

умов значна частина суддів вимушена звільнятись (іти у відставку). Це вказує 

на порушення державою засадничої ідеї стабільності трудових правовідносин, а 

також незалежності трудової діяльності суддів та свідчить про неготовність 

держави реалізувати конституційно визначене євроінтеграційне прагнення 

українського народу; 

– основні напрями оптимізації функціонування судів і суддів крізь призму 

євроінтеграційних завдань України, зокрема у контексті судово-правової 



 

 

реформи, яка триває донині. Нашій державі необхідно виправити недоліки 

попередніх судових реформ та вирішити традиційні проблеми регулювання 

праці суддів, зокрема: 1) продовжити європеїзувати законодавство про працю; 

2) оптимізувати судовий кадровий менеджмент й унеможливити подальше 

поширення негативного ставлення суспільства до суддів, що часто має 

політичне підґрунтя; 3) розробляти і впроваджувати навчальні програми для 

суддів, спрямовані на розширення їх знань і вмінь у розумінні та застосовуванні 

європейського права. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів виявляється 

у тому, що викладені у дисертаційній роботі положення в подальшому можуть 

бути використані:  

у науково-дослідній сфері – для подальших теоретичних досліджень 

правового регулювання праці суддів в Україні та державах-членах ЄС;  

у правотворчій діяльності – у процесі розробки змін і доповнень до 

нормативно-правових актів, якими регулюються питання виникнення, перебігу 

та припинення трудових відносин за участі судді;  

у правозастосовній діяльності – для вдосконалення трудоправового 

статусу судді, підвищення ефективності здійснення кадрових процедур, 

пов’язаних із виникненням, перебігом і припиненням трудових відносин за 

участю судді;  

у освітньому процесі – у процесі підготовки методичних розробок, 

підручників, а також навчальних посібників з курсів: «Трудове право», 

«Порівняльне трудове право», «Правове регулювання праці суддів», «Трудові 

правовідносини за участю судді», під час викладання навчальних дисциплін, 

пов’язаних із проблематикою правового регулювання праці суддів.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

дисертантом самостійно, усі сформульовані в ньому положення та висновки 

були отримані здобувачем особисто. Усі наукові публікації є одноосібними. 

Апробація результатів дослідження. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри державно-правових дисциплін та 

міжнародного права Донецького юридичного інституту МВС України, а також 

були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Наукові 

дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ 

століття» (м. Київ, 25-26 червня 2015 року), «Пріоритетні проблеми 

реформування системи законодавства України» (м. Київ, 23-24 липня 2015 

року), «Право як регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика»         

(м. Київ, 18-19 квітня 2016 року), «Верховенство права у процесі 

державотворення та захисту прав людини в Україні» (м. Одеса, 08-09 лютого 

2019 року), Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку 

державності та права (м. Одеса, 18-19 січня 2019 року), «Право як ефективний 



 

 

суспільний регулятор» (м. Львів, 15-16 лютого 2019 року), «Актуальні проблеми 

реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 25-26 січня 2019 

року).  

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені в 

одній одноосібній монографії, 21 науковій статті, що опубліковані у фахових 

виданнях України та виданнях іноземних держав, а також у тезах 7 доповідей та 

наукових повідомлень на зазначених наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, 

вступу, чотирьох розділів, що логічним чином поєднані у 13 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 

458 сторінок. Список використаних джерел складається із 720 найменувань і 

займає 76 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано стан 

її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет та 

методологічні засади дисертаційної роботи. Сформульовано наукову новизну, 

теоретичні та практичні результати, отримані дисертантом, а також вказано на 

ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за темою 

дисертації.  

Розділ 1 «Соціально-правова характеристика праці суддів у контексті 

євроінтеграції України» складається з чотирьох підрозділів, присвячених 

визначенню загальних соціальних та особливих трудоправових основ праці 

суддів в Україні з урахування реалізації державою актуальних 

євроінтеграційних завдань, поставлених перед нею.  

У підрозділі 1.1 «Соціальне значення праці суддів у правовій, 

демократичній державі» відзначено, що в Україні робота судді постає в якості 

нормативно урегульованого трудового виду діяльності, що здійснюється 

виключно суддями, котрі є суб’єктами трудового права зі спеціальним статусом, 

та спрямований, з одного боку, на здійснення правосуддя, а з іншого  – на 

реалізацію опосередкованих завдань, обумовлених специфікою судової влади та 

особливістю службово-трудових відносин, у яких перебуває суддя. З огляду на 

це, зроблено висновок, що робота судді є надзвичайно складною трудовою 

діяльністю, яка характеризується владними повноваженнями судді у сфері 

правосуддя та, відповідно, ускладненою підвищеною відповідальністю перед 

суспільством, яку суддя бере на себе добровільно та охоче.  

В окресленому контексті соціальне значення праці суддів виявляється у 

тому, що суддя в процесуальній (у межах конституційного, адміністративного, 

кримінального, цивільного, а також господарського судочинства) та в 

позапроцесуальній площині (навіть у позаробочий час суддя формально 



 

 

«працює») культивує своєю трудовою діяльністю справедливість у суспільстві, 

стверджує верховенство права у державі та допомагає державі бути правовою і 

демократичною. Окрім того, трудова діяльність суддів сприяє функціонуванню 

судової системи, забезпеченості права осіб на доступ до правосуддя, «зближує» 

державу із суспільством та підвищує авторитет держави, поглиблює довіру 

громадськості до державної влади. 

У підрозділі 1.2 «Критерії та ознаки якісної роботи суддів» підкреслено, 

що особлива соціальна значимість роботи суддів обумовлює потребу в 

практичній можливості об’єктивного з’ясування якості цієї роботи. Вказано, що 

якість роботи судді є вимірювальною характеристикою відповідних дій та 

бездіяльності судді, що визначається шляхом співставлення мети трудової 

діяльності судді комплексу його завдань і функцій, а також фактичними 

показниками продуктивності та раціональності трудової діяльності судді, 

об’єктивно позитивного впливу його трудової діяльності на стан захисту прав 

людини й правопорядку у суспільстві, сукупно задовольняючи вимоги, які 

ставляться чинними законами України до суддів та їх роботи.  

Якість роботи суддів – не суто абстрактна категорія, а саме категорія, 

практично об’єктивована комплексом критеріїв якості та ознак відповідності 

роботи суддів цим критеріям. У цьому сенсі критерії якості роботи суддів є 

мірою успішного та етичного виконання суддею завдань, які стоять перед ним в 

умовах обставин, що постійно змінюються. При цьому категорія «міра» 

визначає протиправність, допустимість та обов’язковість тих чи інших дій 

судді. Таким чином, ознаками якості роботи суддів постають певні узгоджені 

інформаційні показники виконання суддею суддівських повноважень, які 

вказують на відповідність чи невідповідність (міру відповідності) роботи судді 

вимогам права, закону та суддівської етики. 

Звернено увагу на те, що по сьогоднішній день в Україні, так само як і в 

багатьох інших європейських державах, відсутні структуровані критерії та 

ознаки якості роботи суддів. Для вирішення цієї прогалини у національних 

рамках запропоновано: 1) при розробці критеріїв якості роботи суддів в Україні 

врахувати положення інструкції «Оцінка якості вирішення справ у судах», 

розробленої фінськими суддями у рамках спільного проєкту судів Апеляційного 

суду Рованієми (Фінляндія), у частині принципів якості вирішення справ у 

судах, а саме показників виконання соціальної функції, забезпечення доступу до 

правосуддя та процесуальної справедливості; сприяння довіри до суду; 

досягнення ідеального стандарту якості судового розгляду; 2) виокремлити дві 

групи критеріїв якості роботи суддів: а) групу критеріїв якості роботи суддів 

публічного характеру, яка складається із принципових критеріїв, що закріплені 

на міжнародному рівні в якості принципів (у положеннях Основних принципів 

незалежності судових органів 1985 року, положеннях Бангалорських принципів 

поведінки суддів 2006 року) та відображені у конституційному, суддівському й 



 

 

адміністративному праві на національному рівні; б) групу критеріїв якості 

роботи суддів змішаного характеру (сукупність критеріїв якості роботи суддів, 

що були запропоновані, зокрема, Комітетом міністрів Ради Європи у 

рекомендації CM/Rec (2010) 12 та Консультативною радою Європейських 

суддів у параграфах 25 та 73 її рекомендації R (94) 12 від 23 листопада 

2001 року).  

У підрозділі 1.3 «Проблеми, що створюють перешкоди ефективній та 

якісній роботі суддів в Україні» зазначено, що для повного осягнення 

проблематики роботи суддів як суб’єктів трудового права необхідно аналізувати 

не лише передбачені законодавством про працю, про судоустрій і статус суддів 

вимоги до роботи суддів, але й бар’єри, які об’єктивно не дозволяють суддям у 

достатньому обсязі виконувати їх роботу якісно та ефективно. 

Розглядаючи фінансові проблеми, зауважено, що на сьогоднішній день 

заробітна плата судді є порівняно належною, однак проблематичним вважається  

той факт, що вона не є адекватною, адже фахівці у галузі права високої 

кваліфікації у приватному секторі отримують набагато більшу заробітну плату 

та, як правило, не цікавляться можливістю долучитись до судової системи, яка 

сьогодні перебуває у кризі через відсутність наповнення суддівського корпусу.  

До того ж судді позбавлені належної матеріально-технічної та організаційної 

бази для виконання службових завдань, а отже, і належних умов для гідної 

праці. Підкреслено, що в Україні вирішення фінансових кризових явищ 

здійснюється за рахунок зменшення фінансування судової влади та суддів, 

зокрема доведено, що  нормативність правила «видатки загального фонду 

Державного бюджету України на утримання судів належать до захищених 

статей видатків Державного бюджету України та не можуть бути скорочені в 

поточному фінансовому році» у практичній дійсності на даний час є фікцією. 

Звернено увагу на проблему недостатнього забезпечення безпеки суддів. 

Встановлено, що ситуація з неналежним забезпеченням безпеки суддів дещо 

змінена у позитивний бік з 2019 року, а саме з моменту, коли набрало чинності 

рішення ВРП «Про затвердження Положення про Службу судової охорони» 

від 04 квітня 2019 року № 1051/0/15/19. Водночас практика продемонструвала 

недостатність повноважень ССО, внаслідок чого у грудні 2019 року ВРП 

ухвалила рішення про внесення змін до вказаного Положення, відповідно до 

яких було розширено права Служби (наприклад, вона отримала право зберігати, 

носити і застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби). Проте до 

моменту, коли ССО зможе ефективним чином використовувати свої 

повноваження на практиці у всіх судах, залишається актуальним питання 

неправомірного впливу громадськості та політиків на суддів та їх трудову 

діяльність. Загострює цю проблему тенденція цілеспрямованого зниження 

престижу та авторитету суду, суддів і судочинства в ЗМІ (також у публічних 

висловлюваннях професійних публічних службовців, політичних і громадських 



 

 

діячів), їх переслідування т. зв. «громадськими активістами», що начебто 

«борються» з корупцією чи із злочинами у сфері правосуддя. Підкреслено, що у 

сьогоднішніх реаліях думка про корумпованість суддів презюмується частиною 

суспільства, яка ставить авторитет суду та престиж судової діяльності під 

сумнів, ігнорує рішення суду та показово зриває судові засідання, залякує 

суддів, застосовуючи насильство, примушує суддів постановляти неправосудні 

рішення (брати самовідвід) і писати різні заяви, зокрема політичного та суто 

трудоправового характеру (про відставку, про звільнення тощо).  

Розглядаючи питання соціального забезпечення суддів, встановлено, що, 

незважаючи на те, що нове законодавство нашої держави спрямоване на 

наближення статусу українських суддів до світових стандартів, у вказаному 

секторі суттєвих позитивних змін не відбулося, окрім фінансового 

забезпечення, що є лише елементом вирішення означеної проблеми. Крім того, 

відповідні здобутки у цьому питанні були значним чином затьмарені 

покладанням на суд і суддів значної фінансової відповідальності за наявність 

економічних та безпекових кризових явищ у державі. Соціальна незахищеність 

та низький рівень захищеності трудових прав досить негативно відображаються 

на об’єктивній та суб’єктивній здатності суддів виконувати свою роботу якісно 

й ефективно.  

Зроблено узагальнюючий висновок про те, що у ході попередніх судово-

правових реформ не було вирішено низку суттєвих проблем щодо  

функціонування судів та суддів, а окремі такі проблеми були загострені чи 

спровоковані відповідними перетвореннями системи правосуддя. За таких умов 

наразі не можна очікувати ефективної та якісної праці від будь-кого, а особливо 

від суддів, робота яких є досить складною та відповідальною. Ускладнюють 

окреслену ситуацію постійні судово-правові реформи в Україні, які привносять 

у роботу суддів значну міру невизначеності їх подальшого «трудового життя», 

посилюють кадрову кризу тощо. 

У підрозділі 1.4 «Євроінтеграційні завдання України в частині поліпшення 

функціонування судів та суддів» зазначено, що хоча судово-правові реформи, 

які здійснюються з 2016 року по сьогодні, заслуговують критики у контексті їх 

трудоправової оцінки, ці перетворення у системі правосуддя змогли сутнісним 

чином наблизити Україну до фактичного здійснення «європейської 

перспективи». Але все ж до цього часу залишаються невирішеними чи 

недостатньо вирішеними окремі серйозні проблеми, а це відображається на 

якості роботи суддів та функціонуванні судової системи. Серед цих проблемних 

питань можна назвати наступні: 1) недостатність забезпечення гідної праці 

суддів; 2) недостатність оптимізації судового кадрового менеджменту; 

3) незавершеність підготовки програм для суддів щодо розширення їх знань та 

вмінь у розумінні та застосовуванні європейського права тощо. Крім того, 

наголошено, що не зовсім виважене бажання України продемонструвати свою 



 

 

«відкритість» для зарубіжних держав у питанні уможливлення їх впливу на 

українську систему правосуддя, у найбільш можливій мірі «європеїзувати» 

кадрові процедури у системі правосуддя шляхом формування ВККСУ за участі 

міжнародних експертів призвело до того, що з 2019 року в Україні не 

функціонує ця Комісія. 

Обґрунтовано думку, що подальше поліпшення функціонування судів та 

суддів у контексті виконання євроінтеграційних завдань України доцільно 

здійснювати шляхом: 1) подальшої адаптації законодавства України про працю 

до acquis ЄС; 2) забезпечення суддів гідними умовами праці; 3) комплексної 

протидії подальшому розповсюдженню і вкоріненню у свідомість населення 

негативного образу українського судді та відновлення діалогу між суддями і 

громадянським суспільством; 4) оптимізації судового кадрового менеджменту; 

5) підготовки програм для суддів щодо розширення їх знань і вмінь у розумінні 

і застосовуванні європейського права. 

Розділ 2 «Проблеми правового регулювання виникнення трудових 

відносин із кандидатами на посаду судді в умовах євроінтеграції України» 

складається з трьох підрозділів, присвячених критичному аналізу особливих 

теоретичних і практичних питань кадрових процедур, пов’язаних із 

виникненням трудових правовідносин за участю судді в Україні та державах-

членах ЄС.  

У підрозділі 2.1 «Правове регулювання виникнення трудових відносин із 

кандидатами на посаду судді в Україні» акцентовано увагу на тому, що наразі в 

Україні початок перебігу службово-трудових відносин із суддею пов’язується з 

моментом складання (як довершена дія) особою, призначеною на посаду судді, 

присяги судді. При цьому скласти присягу судді може лише особа, яка володіє 

необхідним обсягом спеціальної трудової правосуб’єктності, мінімальні вимоги 

щодо якої передбачаються у Законі України «Про судоустрій і статус суддів». 

Необхідний обсяг спеціальної трудової правосуб’єктності встановлюється 

уповноваженим суб’єктом, який у нормативно визначеному порядку перевіряє 

професійну кваліфікацію кандидата на посаду судді, його морально-

психологічні якості та інші характеристики особи, сукупна наявність яких 

припускає те, що відповідна особа зможе належним чином виконувати особливу 

трудову функцію – здійснювати правосуддя в Україні. 

Встановлено, що в Україні до 2019 року спостерігались численні 

порушення головою держави права на працю у вигляді права на доступ до 

посади судді шляхом ігнорування обов’язку щодо видання указу про 

призначення судді протягом 30 днів із дня отримання відповідного подання 

ВРП. На сьогодні це право порушується невирішенням проблеми блокування 

діяльності ВККСУ (з грудня 2019 року). Додатково загострює цю проблему 

чинне законодавство про судоустрій і статус суддів, яке містить норми, що 

можуть становити ризик для забезпечення об’єктивності здійснення кадрових 



 

 

процедур і справедливості задоволення права на працю кандидата на посаду 

судді (наприклад, під час відбіркового іспиту ВККСУ повинна перевіряти 

особисті морально-психологічні якості кандидата на посаду судді, які наразі не 

є чітко визначеними в законодавстві, а тому їхня оцінка може бути 

упередженою та становити ризики для об’єктивності цього процесу). 

У підрозділі 2.2 «Правове регулювання виникнення трудових відносин із 

кандидатами на посаду судді в країнах ЄС» зазначено, що ефективне 

функціонування судової системи, як одне із завдань процесу європеїзації 

українського законодавства в контексті впровадження ідеї «європейського 

вибору», повинне виходити із удосконалення правового регулювання 

спеціальної трудової правосуб’єктності суддів, адже суддя як суб’єкт трудового 

права та його праця є фундаментом у практичній реалізації «європеїзації» 

українського суду. При цьому почати вирішувати означену проблему (у 

контексті впровадження ідеї європеїзації законодавства та судів) потрібно з 

питання оптимізації та підвищення якості доступу до посади судді 

кваліфікованих юристів, що є українськими громадянами, чому може сприяти 

врахування європейського досвіду правового регулювання виникнення 

службово-трудових відносин між кандидатом на посаду судді та державою, її 

суб’єктом (у федеративних державах).  

На підставі аналізу законодавства окремих держав-членів ЄС (Латвії, 

Хорватії, ФРН та Чехії) встановлено, в ньому прямо чи опосередковано 

зазначається, що виникнення службово-трудових відносин за участю кандидата 

на посаду судді пов’язане із проголошенням суддівської присяги (клятви, 

урочистої декларації). Саме після її проголошення (прийняття) кандидат стає 

суддею та починає перебувати з державою у службово-трудових 

правовідносинах. Передують цьому моменту встановлення спеціальної трудової 

правосуб’єктності кандидата на посаду судді, а також перевірка юридичної 

кваліфікації, добросовісності та готовності кандидата до належного виконання 

повноважень судді, що відрізняються у різних державах, а в окремих 

(щонайперше у Німеччині) не існує єдиної процедури відбору суддів навіть у 

межах її території. Вказана обставина повинна бути врахована вітчизняним 

законодавцем у процесі наближення логіки побудови української системи 

правосуддя та кадрових процедур у цій системі за т. зв. «європейським 

зразком», якого насправді не створено по сьогоднішній день (створення ж  

відповідної загальної моделі на рівні Союзу взагалі сьогодні не є питанням, яке 

намагаються вирішити на наднаціональному рівні). 

Водночас ряд позитивних здобутків у проаналізованому в підрозділі 

законодавстві можна взяти як орієнтир для часткового вдосконалення 

національного законодавства (наприклад, доцільність перевіряти соціальні 

навички кандидата на посаду судді, які мають бути чітко визначеними, як то є в 

законодавстві ФРН, замість перевірки морально-психологічних якостей, які є 



 

 

достатньо оціночним поняттям, як це передбачено українським 

законодавством).  

У підрозділі 2.3 «Судова практика України щодо виникнення трудових 

відносин із кандидатами на посаду судді» встановлено, що у контексті питання 

виникнення трудових відносин із кандидатами на посаду судді за останні роки 

до суду подаються (а судами розглядаються) позовні заяви, як правило, з 

вимогами про: 1) визнання незаконним та скасування рішення про відмову в 

допуску до участі у доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду (як 

правило, це стосується рішень про відсутність у заявника спеціальної трудової 

правосуб’єктності кандидата на посаду судді у належному обсязі, ненадання 

заявником усіх документів, які необхідно подавати до Комісії разом із заявою 

про участь у доборі на посаді судді), а також зобов’язання допустити до участі 

заявника у відповідному доборі; 2) визнання протиправними та скасування 

рішення ВККСУ, якими порушувалась процедура проведення кваліфікаційного 

іспиту щодо кандидата на посаду судді; 3) неправомірність бар’єрів, 

встановлених ВККСУ, які унеможливлюють призначення на посаду судді, а 

саме: про визнання недійсним та скасування рішення ВККСУ про припинення 

розгляду заяви зарахованого до резерву на заміщення вакантної посади судді; 

про рекомендування його на посаду судді, що обумовлено втратою цим органом 

процесуальних повноважень рекомендувати кандидата, котрий був зарахований 

до резерву на заміщення вакантної посади судді та включений до рейтингового 

списку, на посаду судді за процедурою, встановленою діючим Законом України 

«Про судоустрій і статус суддів»; про визнання недійсним та скасування 

рішення ВРЮ про відмову у внесенні подання Президентові України про 

призначення на посаду судді. При цьому наявна судова практика останніх років 

свідчить про те, що оскарження рішень та дій ВККСУ, ВРП пов’язано не з 

порушеннями Комісією та Радою порядку добору та призначення на посаду 

судді, а з неправильним тлумаченням правил цього порядку позивачами. 

Розділ 3 «Проблеми правового регулювання перебігу трудових 

відносин із суддями в умовах євроінтеграції України» складається з трьох 

підрозділів, присвячених критичному аналізу проблемних теоретичних і 

практичних аспектів перебігу трудових відносин за участю суддів в Україні та в 

окремих державах-членах ЄС.  

У підрозділі 3.1 «Правове регулювання перебігу трудових відносин із 

суддями в Україні» акцентовано увагу на тому, що перебіг службово-трудових 

правовідносин із суддями в Україні регулюється нормами Кодексу законів про 

працю України (КЗпП), Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

положеннями Кодексу суддівської етики, правилами внутрішнього розпорядку 

судів, при цьому враховуються рішення Європейського суду з прав людини 

(ЄСПЛ), положення документів міжнародних організацій, якими 

встановлюються стандарти службово-трудової діяльності суддів, рекомендації 



 

 

щодо впровадження цих стандартів. Розвиток означених правових відносин 

характеризується різними етапами та обставинами статичного вияву цих 

відносин, що враховують сутнісний характер і природу трудових 

правовідносин, а також службових відносин, особисте та соціальне, правове 

значення суддівських повноважень, правосуддя у державі.  

Законодавство про працю, а також про судоустрій і статус суддів 

передбачає низку соціальних і правових гарантій для суддів, які обумовлюють 

відповідний рівень їх соціальної безпеки, а саме: 1) забезпечення суддів 

належними житловими умовами; 2) отримання особливого державного захисту 

суддів, членів їхніх сімей, їхнього майна; 3) наявність соціального страхування 

судді; 4) забезпечення суддів і членів їхніх сімей медичним обслуговуванням та 

санаторно-курортним лікуванням. Однак у фактичній дійсності рівень 

соціальної безпеки суддів на сьогоднішній день українськими суддями 

оцінюється як нееквівалентний ризикам і складності їх службово-трудової 

діяльності. Це призводить до того, що судді, особливо з 2015 по 2019 роки, або 

виявляються не завжди спроможними належним чином здійснювати суддівські 

повноваження, або приймають рішення про залишення судової системи, 

займаючись професійною юридичною діяльністю у приватному секторі. 

Звернено увагу на той факт, що чинне законодавство про працю в Україні 

має досить обмежене поширення на сферу службово-трудової діяльності суддів, 

адже:1) законодавство про судоустрій та статус суддів містить низку норм, що 

дублюють положення трудового законодавства; 2) спеціальне законодавство 

обмежує суддів як особливу категорію працівників у багатьох трудових правах, 

що позначається на характері відповідних службово-трудових правовідносин. 

Як наслідок, судді позбавлені окремих колективних трудових прав, зокрема на 

створення та вступ до професійних спілок, а також на оголошення та участь у 

страйку, що є правами, важливість яких для працівників та належного перебігу 

службово-трудових правовідносин очевидна. 

У підрозділі 3.2 «Правове регулювання перебігу трудових відносин із 

суддями в країнах ЄС» підкреслено, що правове регулювання перебігу 

службово-трудових правовідносин за участю суддів у державах-членах ЄС не 

характеризується достатньою універсальністю, хоча у відповідному правовому 

регулюванні цих держав наявні спільні підходи до врегулювання відповідних 

правовідносин. Спільність вказаних підходів обумовлена дією універсальних 

наднаціональних стандартів ЄС у сфері праці, що застосовуються до службово-

трудових правовідносин за участю суддів. 

У багатьох державах-членах ЄС, зокрема у Німеччині, Польщі, Чехії, 

наявний гармонійний зв’язок і взаємодія трудового законодавства та 

законодавства про судоустрій і статус суддів за принципом: адміністративно-

правове регулювання службово-трудової діяльності суддів має поширюватись 

лише на ті питання здійснення цієї діяльності, які об’єктивно не можуть 



 

 

врегульовуватись у повній мірі законодавством про працю.  Вказане є наслідком 

розуміння законодавцем подвійного статусу суддів та службово-трудових 

правовідносин за участю судді й сприяє (особливо в Чехії) мінімізації конфлікту 

в правозастосуванні у відповідній частині двох галузей права – трудового та 

адміністративного. Проте суттєвою проблемою для окремих європейських 

державах, зокрема для Польщі, є те, що соціальна функція трудового права 

дедалі більше втрачає свій пріоритет над виробничою функцією. Як наслідок, 

поширення на досліджувані службово-трудові правовідносини норм трудового 

законодавства не дозволяє в достатній мірі надати суддям необхідний рівень 

правового і соціального захисту (хоча в окремих питаннях, зокрема в частині 

надання суддям відпусток, а також гнучкого режиму робочого часу, 

європейське законодавство є набагато прогресивнішим за українське, в якому і 

на сьогодні зберігається першість соціальної функції). Водночас означена 

проблема певною мірою вирішується завдяки безальтернативній (політично не 

корегованій) дії та широкому тлумаченню принципу незалежності суддів, що 

захищає таких працівників від неправомірного порушення їх службово-

трудових прав, наприклад, від незаконного переведення, відсторонення тощо. 

Піддаючи критичному аналізу досліджуваний досвід держав-членів ЄС, 

зроблено висновок, що у процесі врахування Україною позитивного досвіду 

правового регулювання перебігу трудових відносин із суддями у державах-

членах ЄС слід закріпити у ст. 4 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» правило відповідно до якого: 1) адміністративно-правове регулювання 

службово-трудової діяльності суддів має поширюватися лише на ті питання 

здійснення цієї діяльності, які не можуть врегульовуватись у повній мірі 

законодавством про працю; 2) звуження спеціальним законодавством службово-

трудових прав суддів може бути правомірним лише з огляду на об’єктивну 

потребу належного здійснення суддями своїх службово-трудових обов’язків (за 

прикладом Польщі, ФРН, Чехії). Досвід закріплення у законодавстві ФРН 

можливості суддів впливати на законодавство про судоустрій і статус суддів 

(шляхом скасування норм законодавства, що є неправомірними) на 

сьогоднішній день може відобразитись в Україні у такій аналогії: усі 

законопроєкти, що стосуються судоустрою та статусу суддів, повинні 

погоджуватись із РСУ та ВРП. 

У підрозділі 3.3 «Судова практика України щодо перебігу трудових 

відносин із суддями» досліджено наявну актуальну судову практику України 

щодо розгляду службово-трудових (адміністративних) спорів з приводу 

правомірності рішень дисциплінарних палат ВРП щодо накладання на суддів 

заходів дисциплінарної відповідальності, переведення суддів, тимчасового 

відсторонення та продовження тимчасового відсторонення суддів, захисту права 

суддів на відпочинок, зокрема права на відпустку. Аналізуючи відповідні 

рішення судів, автор робить висновок, що сьогодні судовий захист є одним з 



 

 

найбільш ефективних способів захисту трудових прав працівників, зокрема й 

суддів, службово-трудові права яких, так само як і звичайних працівників, 

можуть порушуватись у процесі здійснення ними службово-трудової діяльності.  

Сьогодні особливо примітним є те, що в розглянутих у межах цього 

підрозділу судових рішеннях прослідковується тенденція до ухвалення судами 

рішень, які мають фактично прецедентний характер, складаючись з критеріїв, 

правил і стандартів, з огляду на які можна в практичній дійсності в кожному 

конкретному випадку оцінювати те, чи має місце порушення трудових прав 

суддів. Окремо слід констатувати, що ВС, керуючись засадами верховенства 

права та справедливості, в окремих рішеннях (зокрема у рішенні від 06 серпня 

2019 року в справі № 9901/814/18), вказуючи на недоліки чинного 

законодавства, виходив за межі позовних вимог, визнаючи дії відповідача 

такими, що порушили права позивача. 

Розділ 4 «Проблеми правового регулювання припинення трудових 

відносин із суддями в умовах євроінтеграції України» складається з трьох 

підрозділів, присвячених комплексному аналізу проблемних теоретичних і 

практичних аспектів припинення службово-трудових правовідносин за участю 

судді в Україні та державах-членах ЄС.  

У підрозділі 4.1 «Правове регулювання припинення трудових відносин із 

суддями в Україні» звернено увагу на те, що припиненням трудових 

правовідносин із суддею є передбачуване (за волевиявленням судді чи 

повноважного суб’єкта) чи непередбачуване (внаслідок обставин, що не 

залежать від волі сторін цих правовідносин) закінчення перебігу службово-

трудових правовідносин на підставах і умовах, визначених у Конституції 

України та Законі України «Про судоустрій і статус суддів», що юридичним 

чином виявляється у межах порядку, закріпленого у законодавстві, реалізація 

якого не повинна шкодити незалежності суддів, сприяти поширенню на суддю, 

з яким припиняються правовідносини, усіх гарантій при звільненні, 

передбачених у трудовому та спеціальному законодавстві. Таким чином, 

питання припинення трудових правовідносин із суддями є однією із найбільш 

складних теоретичних і практичних проблем сучасного трудового права, адже 

воно безпосередньо пов’язане, з одного боку, із правом працівника на працю, 

правом на стабільні трудові правовідносини, правом на законне і справедливе 

припинення правовідносин, а з іншого боку, із правом на незалежну від будь-

якого неправомірного впливу трудову діяльність судді.  

Ускладнює окреслене питання той факт, що законодавство у частині норм, 

які регулюють підстави, умови і порядок припинення трудових правовідносин із 

суддями, характеризується певними недоліками (зокрема законодавцем не 

враховується еволюція наукової думки стосовно підстав і умов звільнення) 

та/або є таким, що не у достатній мірі спроможне становити нормативний 

фундамент для належного забезпечення соціальної безпеки суддів під час 



 

 

звільнення та після припинення трудових правовідносин з ними. Саме тому 

пропонується, серед іншого, змінити назву ст. 112 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» «Загальні умови звільнення судді з посади» на 

«Загальні підстави та умови звільнення судді з посади», а також викласти її у 

новій редакції, у якій ч. 1 цієї статті міститиме загальне правило про підстави та 

умови звільнення суддів, а ч. 2 – перелік основних умов звільнення судді, які 

наразі передбачені двома законами, але доцільно їх викласти системно 

безпосередньо в зазначеному Законі. Додатково звертається увага на 

доцільність відновлення у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» 

норми, що регламентує право на отримання суддею виплати (вихідної 

допомоги)  під час звільнення у зв’язку із відставкою. 

У підрозділі 4.2 «Правове регулювання припинення трудових відносин із 

суддями в країнах ЄС» акцентовано увагу на тому, що перед державами, котрі 

бажають набути членства в ЄС, ставиться завдання стосовно приведення рівня 

незалежності судової влади у державі до європейського стандарту, яким 

передбачено також обов’язкову незалежність від будь-якого неправомірного 

впливу на трудову діяльність суддів, зокрема й шляхом безпідставного (чи з 

іншими порушеннями) здійснення відносно них кадрових процедур, пов’язаних 

зі звільненням з посади судді. Закономірність цього обумовлена тим, що 

забезпечення правомірного припинення трудових правовідносин із суддями у 

державах-членах ЄС вважається особливою гарантією існування правової 

держави, хоча Угорщина та Польща певний час відступають від цієї традиції.  

Особливості правового регулювання припинення трудових відносин із 

суддями у Німеччині, Польщі, Хорватії та Чехії дозволяють дійти думки, що в 

цих державах створено низку норм, що ретельно врегульовують різні аспекти 

припинення відповідних трудових правовідносин та стримують можливий 

неправомірний вплив на стан незалежності суддів у їх трудовій діяльності. 

Наприклад, хорватське законодавство закріплює: 1) комплекс підстав, умов і 

процедур звільнення судді, враховуючи які компетентний орган публічної влади 

суттєво обмежений в можливостях звільняти суддів; 2) право судді, щодо якого 

ухвалено рішення про звільнення, подати до Конституційного Суду заяву про 

перевірку законності відповідних дій компетентного суб’єкта. У Німеччині 

законодавець максимально деталізував процедури припинення трудових 

правовідносин за участю судді, адже німецькі судді у межах судового контролю 

повноважні контролювати законотворчість і судовими рішеннями скасовувати 

норми законодавства, що не узгоджуються з Основним Законом ФРН, 

принципом верховенства права та справедливості, а також шкодять 

незалежності суддів. На основі цього звернено увагу на потребу в процесі 

поточного реформування законодавства України про судоустрій та статус 

суддів (у частині трудоправових норм про припинення трудових відносин) 

врахувати хорватський і німецький досвід відповідного правового регулювання.  



 

 

Досить прогресивні норми законодавства про припинення правовідносин 

із суддями діють у Польщі, яка за останні роки демонструє негативну тенденцію 

до зниження соціальної безпеки працівників загалом та незалежності трудової 

діяльності суддів зокрема. Між тим, на відміну від Польщі, у Чехії створені та 

діють недостатньо детальні (у порівняні із законодавством про звільнення 

суддів у Німеччині) стандарти незалежної роботи суддів і неможливості 

політичного та іншого неправомірного впливу на суддів шляхом їх звільнення. 

Однак, зважаючи на правову культуру в країні, у практичній дійсності створено 

ефективний правовий режим, у межах якого суддя може гідно працювати, 

орієнтуючись на засаду верховенства права. 

У підрозділі 4.3 «Судова практика України щодо припинення трудових 

відносин із суддями» констатовано, що в Україні на сьогоднішній день наявна 

широка практика захисту судами права на працю, права на незалежну трудову 

діяльність (трудоправовий вираз принципу незалежності судді), права на 

законне, справедливе звільнення. Цей висновок ґрунтується на результатах 

аналізу низки судових справ, у яких з’ясовувалась можливість задоволення 

позовних вимог позивача-судді щодо: 1) скасування рішення ВРП про його 

звільнення, з огляду на те, що звільнення відбулось: а) на підставі умисного 

порушення суддею прав людини і основоположних свобод, коли у дійсності 

такого порушення не існувало чи воно не було умисним; б) з метою відновлення 

довіри до судової влади, хоча воно не переслідувало цієї мети чи безпосередньо 

шкодило відновленню довіри до судової влади; 2) захисту свободи праці судді 

через визнання протиправним рішення ВРП про відмову у задоволенні заяви 

про звільнення з посади судді шляхом виходу у відставку; 3) визнання дій ВР 

України (до 30 вересня 2016 року) такими, що порушили процедуру звільнення 

судді, результатом чого стало порушення трудових прав судді; 4) захисту його 

трудових прав, порушених «роботодавцем» у результаті невиконання обов’язків 

під час припинення трудових правовідносин із суддею. 

Окремо зауважено, що за часи незалежності України судді іноді були 

змушені захищати належні їм службово-трудові права шляхом подання скарги 

на державу до ЄСПЛ, у практиці якого наявні рішення проти України стосовно 

належного припинення трудових правовідносин із суддями та із працівниками 

загалом (з урахуванням того, що більшість загальних засад звільнення 

працівників поширюється й на суддів). 

 

ВИСНОВКИ 

Проведене дисертаційне дослідження дозволило вирішити важливу 

наукову проблему, котра виявляється у необхідності формулювання актуальних 

засад і проблем правового регулювання праці суддів в Україні з урахуванням 

нового етапу здійснення судової реформи у нашій державі та актуальних 

євроінтеграційних завдань, які поставлені перед Україною та які певною мірою 



 

 

висвітлюються в досвіді держав-членів ЄС у цій сфері. У підсумку отримано 

низку нових та удосконалених наукових положень, які можуть бути покладені в 

основу сучасної доктрини трудового права України. За результатами 

дослідження сформульовано нижченаведені основні висновки.  

1. Робота судді – це нормативно врегульований трудовий вид діяльності 

судді як суб’єкта трудового права зі спеціальним статусом, спрямований, з 

одного боку, на здійснення правосуддя, а з іншого – на реалізацію 

опосередкованих завдань, обумовлених специфікою судової влади та 

особливістю службово-трудових відносин, у яких перебуває суддя.  

Соціальне значення праці суддів у сучасній правовій, демократичній 

державі виявляється у тому, що: 1) характер, умови здійснення трудової 

діяльності суддів є ознакою, за якою держава відноситься до правової держави; 

2) така праця культивує у суспільстві справедливість, будучи фундаментом для 

верховенства права й уможливлення демократичного режиму в державі; 

3) праця суддів зближує державу із суспільством і громадянином; 4) така праця 

сприяє якісному функціонуванню системи правосуддя.  

2. Ознаки якості роботи суддів – це певні узгоджені інформаційні 

показники виконання суддею суддівських повноважень, що вказують на 

відповідність чи невідповідність (міру відповідності) роботи судді вимогам 

права, закону та суддівської етики. У цьому сенсі відповідні ознаки є основою 

формування системи критеріїв якості роботи суддів. На сьогоднішній день у 

нашій державі, так само як і в багатьох інших державах світу, відсутні 

структуровані критерії та ознаки якості роботи суддів. Для вирішення цієї 

прогалини в національних рамках пропонуємо наступне:  

1) враховуючи положення керівництва «Оцінка якості вирішення справ у 

судах», розроблене фінськими суддями у рамках спільного проєкту судів округу 

Апеляційного суду Рованієми (Фінляндія), зважаючи на те, що характеристика 

вирішення справ у суді багато в чому пов’язана саме з якістю роботи суддів, при 

розробці критеріїв якості роботи суддів брати до уваги п’ять таких принципів 

якості вирішення справ у судах: а) соціальна функція судів; б) доступ до 

правосуддя; в) процесуальна справедливість; г) довіра до суду; ґ) бажаний 

(ідеальний) стандарт якості судового розгляду; 

2) виокремити дві групи критеріїв якості роботи суддів:  

а) групу критеріїв публічного характеру, яка складається із принципових 

критеріїв, що закріплені на міжнародному рівні у якості принципів (у 

положеннях Основних принципів незалежності судових органів, що були 

прийняті VII Конгресом  ООН з попередження злочинності та поводження з 

правопорушниками й схвалені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 40/32 

від  29  листопада 1985 року, положеннях Бангалорських принципів поведінки 

суддів від  19  травня 2006  року, схвалених Резолюцією Економічної та 

Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року № 2006/23) та відображені у 



 

 

конституційному, суддівському й адміністративному праві на національному 

рівні. Вони відображають мету правосуддя та характеристики поведінки і 

діяльності судді у напрямку досягнення цієї мети, очікувані від суддівської 

поведінки та діяльності результати. Групу вказаних критеріїв складають: 

незалежна робота судді; об’єктивність і етичність роботи судді; забезпечення 

суддями юридичної рівності; дотримання суддями під час виконання роботи 

принципу законності;  

б) групу критеріїв змішаного характеру (сукупність критеріїв якості 

роботи суддів, що були запропоновані Комітетом міністрів Ради Європи у 

рекомендації CM/Rec (2010) 12 та Консультативною радою Європейських 

суддів у параграфах 25 та 73 її рекомендації R (94) 12 від 23 листопада 

2001 року. Окрім того, до вказаних критеріїв слід також відносити ті, про які 

йде мова у параграфах  23-27 частини  І («Незалежність суддів») звіту 

Венеціанської комісії «Про незалежність судової системи» від 16 березня 

2010 року CDL-AD(2010)004, а також у параграфі 2.2.1 Узагальнень 

Венеціанської комісії думок та звітів про суди та суддів від 05 березня 

2015 року CDL-PI(2015)001), які являють собою міру успішного виконання 

суддею завдань, що стоять перед ним саме як перед спеціальним суб’єктом 

трудового права: рівень кваліфікації та професіоналізму; добросовісність у 

роботі; чесність та старанність у виконанні суддею роботи; вибудовування 

суддею роботи (у процесуальній та позапроцесуальній площині) відповідно до 

власних організаторських та аналітичних здібностей; ефективність професійної 

діяльності судді. Щодо кожного із вказаних критеріїв у роботі розроблено 

детальну характеристику відповідності на базі вищевказаних міжнародних 

нормативно-правових актів.  

3. З 2016 року та по сьогодні в Україні відбуваються реформи 

законодавства про судоустрій і статус суддів, спрямовані на вдосконалення 

режиму праці суддів у напрямі його європеїзації. Попри це, у практичній 

дійсності гарантії гідної праці суддів та їх рівень соціальної безпеки ще 

залишаються нижчими за стандарти забезпечення гідної праці працівників, 

передбачені трудовим законодавством, а також є нееквівалентними ризикам і 

складності їх службово-трудової діяльності. Судді продовжують виконувати 

свої службово-трудові функції в умовах, які не завжди достатньо безпечні, 

здорові (особливо, коли це стосується розгляду справ за участю політиків, 

рейдерів, громадських активістів тощо). Держава постійно скорочує 

фінансування діяльності системи правосуддя і суддів (суддівської винагороди), 

наслідком чого є те, що судді об’єктивно унеможливлені виконувати свої 

службово-трудові функції, що шкодить як праву на справедливий суд, так і 

авторитету суддів. В умовах гострої кадрової кризи, яка належним чином не 

вирішується з 2015 року, у судах не вистачає суддів, а отже, збільшується 

навантаження на суддів, і, як наслідок,  судді працюють понаднормово, у 



 

 

вихідні та святкові дні. Негативний стан забезпечення гідної праці суддів 

загалом призводить до того, що вони або залишаються працювати за таких 

умов, або ж вимушені приймати рішення про залишення системи правосуддя, 

що є порушенням їх свободи праці та засади стабільності трудових 

правовідносин і незалежності трудової діяльності суддів.  

4. Основними актуальними проблемами, що створюють перешкоди 

якісній роботі суддів в Україні, є: 1) недостатнє фінансування судової гілки 

влади і суддів; 2) недосконале організаційне забезпечення суддів; 

3) недотримання нормування режиму праці (перевантаженість суддів); 

4) неповноцінне забезпечення державою безпечних умов праці суддів; 

5) недостатній рівень соціального забезпечення суддів; 6) припинення 

повноважень ВККСУ без створення нової Комісії через відсутність відповіді з 

боку міжнародних організацій щодо надання міжнародних експертів до органу, 

який утворює ВККСУ, результатом чого стало те, що з грудня 2019 року було 

заблоковано процес призначення нових суддів на посади й подальшу оцінку 

кваліфікації тих, які повинні були її пройти. За таких умов судді вимушені 

звільнятися (йти у відставку). Означене свідчить про неготовність нашої 

держави до виконання євроінтеграційних завдань у повній мірі, а також ставить 

під сумнів досягнення євроінтеграційних цілей у цілому, оскільки, як свідчить 

досвід країн-членів, незалежна та якісна робота суддів є однією із головних 

вимог приєднання до ЄС. Отже, основними напрямами оптимізації 

функціонування судів і суддів у світлі євроінтеграційних завдань України є: 

1) подальше приведення законодавства про працю України у відповідність з 

acquis ЄС; 2) забезпечення суддів гідними умовами праці, зокрема і 

безпечними; 3) протидія подальшому розповсюдженню та вкоріненню у 

свідомість населення негативного образу українського судді та відновлення 

діалогу між суддями і громадянським суспільством; 4) оптимізація судового 

кадрового менеджменту; 5) підготовка програм для суддів щодо розширення їх 

знань і вмінь у розумінні та застосовуванні європейського права. Окрім того, 

необхідний ретельний аналіз стану та особливостей правового регулювання 

праці суддів на кожному з етапів існування трудових правовідносин, тобто на 

етапі виникнення, перебігу та припинення, а також внесення змін до чинного 

національного законодавства з урахуванням позитивного досвіду європейських 

держав-членів ЄС та наявної судової практики щодо захисту трудових прав 

суддів на вказаних етапах. 

5. Особливості правового регулювання виникнення трудових відносин із 

кандидатами на посаду судді полягають у тому, що вони виникають на підставі 

двох нерозривно пов’язаних юридичних фактів: до моменту виникнення 

службово-трудових відносин за участю кандидата на посаду судді ВККСУ 

перевіряє належний рівень правосуб’єктності та фактичної здатності особи 

виконувати роботу судді; у разі, коли ці кадрові процедури відбулися з 



 

 

дотриманням ч. 2 ст. 19 Конституції України, повноважними суб’єктами 

забезпечується складання особою, призначеною на посаду судді, присяги судді 

та її підписання. Однак, незважаючи на кадрову кризу в системі правосуддя, до 

2019 року в Україні спостерігались численні порушення Президентом України 

права на працю у вигляді права на доступ до посади судді шляхом ігнорування 

обов’язку щодо видання указу про призначення судді протягом 30 днів із дня 

отримання відповідного подання ВРП. По сьогоднішній день відповідне право 

порушується також через невирішення проблеми блокування діяльності 

ВККСУ. Крім того, законодавство про судоустрій і статус суддів містить норми, 

що можуть становити ризик для забезпечення об’єктивності здійснення 

кадрових процедур і справедливості задоволення права на працю кандидата на 

посаду судді (зокрема під час відбіркового іспиту ВККСУ перевіряє особисті 

морально-психологічні якості кандидата на посаду судді, що не є чітко 

визначеними та оцінювання яких може ґрунтуватись на суб’єктивних уявленнях 

членів Комісії про моральний еталон, не бути достатньо вільним від 

спотвореного у ЗМІ образу конкретного кандидата на посаду судді).  

6. Особливостями правового регулювання перебігу трудових 

правовідносин із суддями на відповідних етапах є: 1) обрання, призначення та 

перебування суддів на адміністративних посадах: особи, які володіють 

правосуб’єктністю судді та належним професійним досвідом, можуть займати 

адміністративні посади в суді, що не впливає на можливості здійснення цими 

суддями правосуддя, а звільнення з цих посад не спричиняє відставки, 

переведення чи тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя. Суддя, 

який займає адміністративну посаду у суді, володіє більш складним службово-

трудовим правовим статусом у порівнянні з іншими суддями того ж суду, що 

пов’язано з наявністю в нього сукупності додаткових службових прав і 

обов’язків, рівня відповідальності; 2) забезпечення гідних (безпечних, здорових 

і справедливих) умов праці суддів здійснюється державою та головою суду; 

3) робочий час і час відпочинку суддів – констатовано проблему об’єктивного 

браку у суддів робочого часу, що обумовлено невмінням окремих суддів 

розпоряджатись робочим часом чи зловживанням своєю свободою у 

регулюванні робочого часу, недостатньою кількістю суддів у судах 

(збільшується інтенсивність праці), а також недосконалістю правового 

регулювання перебігу робочого часу суддів, браку актуальності та гнучкості 

цього правового регулювання; 4) отримання суддями заробітної плати 

(суддівської винагороди):  такою є суддівська винагорода, що складається з 

базового посадового окладу судді, який: а) корегується регіональним 

коефіцієнтом, що враховує кількість населення у населеному пункті, в якому 

суддя здійснює правосуддя; б) доповнюється доплатами, якщо на їх отримання 

у судді є відповідне право. При цьому наразі базовий розмір суддівської 

винагороди залежить від того, чи зміг суддя за результатами кваліфікаційного 



 

 

оцінювання підтвердити відповідність займаній посаді; 5) переведення суддів, 

що здійснюється як в загальному порядку, так і в спеціальному, зокрема, суддя 

може бути переведений до іншого суду в порядку дисциплінарної 

відповідальності; 6) тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя:  суддя 

протягом всього періоду тимчасового відсторонення не може здійснювати 

правосуддя, а також, не позбавляючись права на суддівську винагороду, не має 

права на отримання доплат до посадового окладу судді; 7) притягнення суддів 

до дисциплінарної відповідальності – підвищена та ускладнена процедура, що 

унеможливлює використання відповідних заходів з метою звуження 

незалежності службово-трудової діяльності суддів; 8) кваліфікаційна атестація 

суддів: повинна не порушувати доктринальний принцип побудови судової 

влади – її незалежність – від будь-якого виду впливу, зокрема й від 

неправомірного впливу на трудову діяльність суддів; 9) участь судді у 

колективних трудових переговорах та в професійних об’єднаннях: судді мають 

можливість створювати, об’єднуватись та вступати у громадські організації, що 

є їх правом, але в практичній дійсності це не може замінити в достатній мірі 

право на створення профспілок, вступ (невступ) до них та участь у діяльності 

профспілок.  

7. Чинне законодавство України містить чітких критеріїв правомірного 

припинення службово-трудових правовідносин із суддею. Припинення 

трудових відносин із суддями відбувається у таких двох формах: 1) звільнення 

судді з посади, що є юридичним фактом припинення можливості виконувати 

особливу трудову функцію шляхом реалізації суддівських повноважень, яке 

відбувається на підставі фактичних даних (підстав), котрі потребують перевірки 

у межах кадрової процедури звільнення судді (закріплено у ч. 6 ст. 126 

Конституції України та статтях 113-118 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів»); 2) припинення повноважень судді, що є самодостатнім 

юридичним фактом, який означає втрату правосуб’єктності судді, а отже, і 

втрату правового статусу судді загалом (закріплено у ч. 7 ст. 126 Конституції 

України і статтях 120-125 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). 

Водночас норми, що визначають підстави, умови та порядок припинення 

трудових правовідносин із суддями, характеризуються певними недоліками 

та/або є такими, що не у достатній мірі спроможні становити нормативний 

фундамент для належного забезпечення соціальної безпеки суддів під час 

звільнення та після припинення трудових правовідносин з ними. Ця проблема 

може бути вирішена шляхом: 1) зміни назви ст. 112 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» «Загальні умови звільнення судді з посади» на 

«Загальні підстави та умови звільнення судді з посади»; 2) викладення цієї 

статті у новій редакції, у якій ч. 1 міститиме загальне правило про підстави та 

умови звільнення суддів: «Суддя може бути звільнений з посади виключно з 

підстав, визначених частиною шостою статті 126 Конституції України, а 



 

 

також з урахуванням умов припинення трудових правовідносин з суддею, 

визначених у Законі України «Про Вищу раду правосуддя» та в цьому Законі», а 

ч. 2 – системне викладення переліку основних умов звільнення судді, які наразі 

фрагментарно викладені у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» та 

Законі України «Про Вищу раду правосуддя»; 3) доповнення Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» нормою, що передбачала б право на отримання 

суддею виплати (вихідної допомоги) під час звільнення у зв’язку із відставкою.  

8. За останні роки до Верховного Суду подавались (а Судом розглядались) 

позовні заяви кандидатів на посаду судді з вимогами про: 1) визнання 

незаконним та скасування рішення про відмову в допуску до участі у доборі 

кандидатів на посаду судді місцевого суду (як правило, це стосується рішень 

ВККСУ про відсутність у заявника спеціальної трудової правосуб’єктності у 

належному обсязі, ненадання заявником усіх документів, які необхідно 

подавати до Комісії разом із заявою про участь у доборі на посаді судді), а 

також зобов’язання допустити до участі заявника у відповідному доборі; 

2) визнання протиправними та скасування рішення ВККСУ, якими 

порушувалась процедура проведення кваліфікаційного іспиту щодо кандидата 

на посаду судді; 3) неправомірність бар’єрів, встановлених ВККСУ, які 

унеможливлюють призначення на посаду судді (зокрема визнання недійсним та 

скасування рішення ВККСУ про припинення розгляду заяви зарахованого до 

резерву на заміщення вакантної посади судді). Аналіз судової практики у цій 

категорії справ дозволяє зробити висновок, що позовні заяви, які подавались до 

ВС на рішення та дії ВККС, ВРП (ВРЮ), як правило, не стосуються питання 

дійсного порушення прав кандидатів на посаду судді, адже відповідні рішення 

(дії) приймались (вчинялись) повноважними органами відповідно до діючого 

законодавства, яке не завжди правильно тлумачать позивачів у проаналізованих 

справах.  

9. На сьогоднішній день в Україні складається досить прогресивна та 

узгоджена судова практика стосовно перебігу трудових відносин із суддями у 

контексті справ щодо вирішення у судах службово-трудових (адміністративних) 

спорів з приводу: правомірності рішень дисциплінарних палат ВРП щодо 

накладання на суддів заходів дисциплінарної відповідальності; переведення 

суддів; тимчасового відсторонення та продовження тимчасового відсторонення 

суддів; захисту права суддів на відпочинок, зокрема права на відпустку суддів. 

Судові рішення у відповідних справах є структурованими, містять посилання як 

на чинне законодавство України, так і на міжнародно-правові документи, 

зокрема на практику ЄСПЛ, а також мають фактично прецедентний характер, 

складаючись з критеріїв, правил і стандартів, зважаючи на які в кожному 

конкретному випадку можна встановити, чи були порушені трудові права 

суддів, чи належним чином здійснюються відповідні правовідносини із 

суддями. Означене має суттєве практичне значення з огляду на те, що чинне 



 

 

законодавство України про працю та про судоустрій і статус суддів містить не 

завжди достатньо конкретні норми, зважаючи на що, в практичній дійсності 

може відбуватись обмеження свободи праці суддів, звуження незалежності їх 

службово-трудової діяльності. Прикладом цього може слугувати судова 

практика у справах, у яких встановлювалась правомірність притягнення суддів 

до дисциплінарної відповідальності, коли вчинення дисциплінарного 

правопорушення мало досить широку інтерпретацію (у цьому випадку доцільно 

використовувати критерії Великої Палати ВС щодо оцінки відповідності 

фактичної підстави притягнення судді до дисциплінарної відповідальності 

нормативній підставі для притягнення судді до вказаної відповідальності). 

10. Аналіз справ за позовними заявами (скаргами) суддів, котрі 

звернулись за судовим захистом своїх прав у зв’язку із припиненням трудових 

правовідносин, дає підстави стверджувати, що наразі судова практика України у 

цій частині характеризується вирішенням наступних питань:  

1) з’ясування можливості задоволення позовних вимог позивача-судді 

стосовно скасування рішення ВРП про його звільнення. Наявною є низка 

судових рішень, у яких ВС дійшов думки про те, що ВРП (її дисциплінарний 

орган) не мав жодних підстав для звільнення чи навіть для накладання 

дисциплінарного стягнення на суддю. У практиці розгляду ВС цих справ і 

прийняття ним рішень, у яких Суд встановлює незаконність звільнення, 

найбільш поширеними є такі тенденції порушення ВРП трудових прав суддів: 

а) звільнення судді на підставі умисного порушення суддею прав людини і 

основоположних свобод, яке за своєю тяжкістю обумовлює звільнення судді з 

посади судді, коли в дійсності відповідного порушення не існувало чи воно не 

було умисним; б) звільнення судді з метою відновлення довіри до судової влади 

не переслідувало цієї мети чи безпосередньо шкодило відновленню довіри до 

судової влади;  

2) з’ясування можливості задовольнити позовну вимогу позивача-судді 

щодо захисту його свободи праці через визнання протиправним рішення ВРП 

про відмову у задоволенні заяви про звільнення з посади судді шляхом виходу у 

відставку. Позивач і відповідач досить часто помиляються у розумінні методики 

вирахування стажу, достатнього для виникнення у судді права на відставку, а 

також у процесі реалізації цієї методики;  

3) з’ясування можливості задовольнити позовну вимогу позивача-судді 

про визнання дій ВР України (до 30 вересня 2016 року) такими, що порушили 

процедуру звільнення судді, результатом чого стало порушення трудових прав;  

4) з’ясування можливості задовольнити позовну вимогу позивача-судді 

щодо захисту його трудових прав, порушених «роботодавцем» у результаті 

невиконання обов’язків під час припинення трудових правовідносин із суддею.  

11. Досвід правового регулювання виникнення службово-трудових 

відносин із кандидатами на посаду судді у державах-членах Європейського 



 

 

Союзу хоча й має спільну логіку врегулювання процедури виникнення вказаних 

правовідносин за участю кандидата на посаду судді, проте не є уніфікованим та, 

відповідно, відрізняється у різних європейських державах (у ФРН – навіть на 

рівні суб’єктів федерації). Також у державах-членах ЄС (Латвії, Хорватії, 

Німеччині, Чехії) різняться й процедури добору, призначення суддів (кількість 

стадій та тривалість їх здійснення, методики добору суддів). Зважаючи на 

досвід держав-членів ЄС, пропонуємо у національному законодавстві 

розширити нормативні вимоги до об’єму спеціальної трудової 

правосуб’єктності кандидата на посаду судді такими додатковими вимогами: 

1) наявність у особи необхідних для виконання функцій судді соціальних 

навичок (за прикладом ФРН); 2) наявність у кандидата на посаду судді вищої 

юридичної освіти, здобутої на території України у вітчизняних закладах вищої 

освіти (за прикладом Чехії).  

12. У процесі запозичення нашою державою позитивного досвіду 

правового регулювання перебігу трудових відносин із суддями у державах-

членах ЄС слід закріпити у ст. 4 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» правило, згідно з яким: адміністративно-правове регулювання 

службово-трудової діяльності суддів має поширюватись лише на ті питання 

здійснення цієї діяльності, які не можуть врегульовуватись у повній мірі 

законодавством про працю; звуження спеціальним законодавством службово-

трудових прав суддів може бути правомірним лише з огляду на об’єктивну 

потребу належного здійснення суддями своїх службово-трудових обов’язків (за 

прикладом Польщі, ФРН, Чехії). Досвід закріплення у законодавстві ФРН 

можливості суддів впливати на законодавство про судоустрій і статус суддів 

(шляхом скасування норм законодавства, що, на їх думку, є неправомірними) на 

сьогоднішній день може в Україні відобразитись у такій аналогії: усі 

законопроєкти, що стосуються судоустрою та статусу суддів, повинні 

погоджуватись із РСУ та ВРП.  

13. Аналіз правового регулювання припинення трудових відносин із 

суддями у Німеччині, Польщі, Хорватії та Чехії дозволяє зробити висновок, що 

у цих державах (особливо у Польщі та ФРН) на сьогоднішній день створені та 

діють норми законодавства, які детально й ефективно урегульовують питання 

припинення трудових правовідносин із суддями. Означене дозволяє 

запропонувати, зважаючи на положення законодавства Польщі про судоустрій і 

статус суддів, встановити у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» 

норму, згідно з якою суддю не можна відправити у відставку у зв’язку із 

досягненням ним пенсійного віку, коли цей працівник виявить бажання 

продовжувати працювати на посаді судді й зможе довести факт, що його 

здоров’я дозволяє йому й далі продовжувати трудову діяльність у якості судді, а 

система правосуддя об’єктивно потребуватиме його трудової діяльності. 
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АНОТАЦІЯ 

Карпушова О.В. Проблеми правового регулювання праці суддів в 

умовах євроінтеграції України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено визначенню та вирішенню проблемних аспектів 

правового регулювання праці суддів у межах поглибленої євроінтеграції 

України. Надано комплексну соціально-правову характеристику праці суддів, а 

саме розкрито соціальне значення праці суддів, визначено критерії та ознаки 

якісної роботи суддів, що засвідчують її належний соціальний вплив. 

Встановлено актуальні перешкоди ефективній роботі суддів в Україні, а також 

стан виконання державою євроінтеграційних завдань відносно поліпшення 

функціонування судів та суддів.  

Окреслено комплекс теоретичних і практичних проблем, які 

перешкоджають забезпеченню трудових прав суддів в Україні, впровадженню в 

систему правосуддя стандартів гідної праці на всіх етапах існування трудових 

правовідносин із цією категорією працівників: під час виникнення трудових 

відносин із кандидатами на посаду судді, у процесі перебігу та припинення 

трудових відносин із суддями. На підставі аналізу судової практики щодо 

захисту трудових прав суддів в Україні на кожному з означених етапів 

встановлено реальні проблеми, з якими стикаються судді на практиці під час 



 

 

реалізації свого права на працю, а також визначено роль судового захисту прав 

суддів у нашій державі.   

Виявлено особливості правового регулювання виникнення, перебігу та 

припинення трудових правовідносин за участю суддів в окремих державах-

членах ЄС. Враховуючи проаналізований зарубіжний досвід, сформульовано 

конкретні пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства у 

досліджуваній сфері. 

Ключові слова: гідна праця суддів, євроінтеграція, соціальна безпека, 

судово-правова реформа, трудовий статус судді, трудові правовідносини із 

суддями, зарубіжний досвід країн ЄС.  

 

АННОТАЦИЯ 

Карпушева Е.В. Проблемы правового регулирования труда судей в 

условиях евроинтеграции Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2020. 

Диссертация посвящена выявлению и решению проблемных аспектов 

правового регулирования труда судей в условиях продолжающегося процесса 

евроинтеграции Украины. Сформулирована актуальная научная мысль о 

социальном значении труда судей в правовой и демократической стране, 

которой сейчас является Украина, а также определен перечень критериев и 

признаков качественной работы судей, при соответствии которым достигается 

надлежащее социальное влияние труда судей на правовой режим в государстве. 

К таковым критериям отнесены: 1) критерии публичного характера, 

определяющие надлежащий статус судей и его реализацию, закреплены на 

международном уровне в качестве принципов; 2) критерии смешанного 

характера, которые предложены Комитетом министров Совета Европы в 

рекомендации CM/Rec (2010) 12 2010 года и Консультативным советом 

Европейских судей в рекомендации R (94) 12 2001 года.  

Выделены актуальные препятствия эффективной и качественной работе 

судей в Украине, а именно проблемы: недостаточного финансирования 

судебной ветви власти и судей; несовершенного организационного обеспечения 

судей; несоблюдение нормирования режима труда (перегруженность судей); 

неполноценное обеспечение государством безопасных условий труда судей;  

недостаточный уровень социального обеспечения судей; прекращение с декабря 

2019 года полномочий Высшей квалификационной комиссии судей Украины. В 

контексте соответствующих проблем проанализировано состояние выполнения 

Украиной евроинтеграционных задач в части улучшения функционирования 

судов и судей. Обосновано, что оптимальным образом ещё нерешённые 



 

 

евроинтеграционные задачи по соответствующему направлению могут быть 

решены путём: дальнейшего приведения законодательства Украины о труде в 

соответствие с acquis ЕС; обеспечения судей достойными условиями труда; 

противодействия дальнейшему распространению и укоренению в сознании 

населения негативного образа судьи; оптимизации судебного кадрового 

менеджмента; подготовки программ для судей по расширению их знаний 

(умений) в понимании (применении) европейского права. 

Очерчен комплекс теоретических и практических проблем, 

препятствующих обеспечению трудовых прав судей в Украине, внедрению в 

системе правосудия стандартов достойного труда на всех этапах существования 

трудовых правоотношений с судьями: при возникновении трудовых отношений 

с кандидатами на должность судьи, а также в процессе трудовых отношений с 

этой категорией работников и их прекращения. Доказано, что выявленные и 

описанные в диссертации проблемы делают невозможным эффективное 

выполнение судьями служебно-трудовых обязанностей и усиливают кадровый 

кризис в системе правосудия. При этом оценка состояния решения данных 

проблем в процессе последних судебно-правовых реформ не позволяет прийти к 

мысли о том, что соответствующие проблемы были окончательно решены. 

Более того, постоянные судебно-правовые реформы в Украине довольно часто 

являются фактором обострения существующих проблем или же основанием для 

возникновения множества иных проблем, а также создают для судей условия 

неопределённости их дальнейшей трудовой жизни.  

На основании анализа национальной судебной практики по защите 

трудовых прав судей на каждом из указанных этапов установлены реальные 

проблемы, с которыми сталкиваются судьи при реализации своего права на 

труд, а также, учитывая анализ ряда судебных решений украинских судов и 

Европейского суда по правам человека, определена роль судебной защиты 

трудовых прав судей в Украине. Обосновано, что на сегодняшний день 

Верховный Суд, а также административные суды позволяют своими решениями 

восполнять пробелы украинского законодательства, останавливать нарушения 

трудовых прав судей органами судейского управления, органами публичного 

администрирования, главой государства и парламентом.  

Выявлены особенности правового регулирования возникновения, течения 

и прекращения трудовых правоотношений с судьями в отдельных государствах-

членах ЕС (в частности, Германии, Италии, Латвии, Польши, Финляндии, 

Хорватии и Чехии). Учитывая проанализированный зарубежный опыт, 

сформулированы конкретные предложения по усовершенствованию 

национального законодательства в исследуемой сфере. 

Ключевые слова: достойный труд судей, евроинтеграция, социальная 

безопасность, судебно-правовая реформа, трудовой статус судьи, трудовые 

правоотношения с судьями, зарубежный опыт стран ЕС.  



 

 

 

ANNOTATION 

Karpushova O.V. Problems of legal regulation of judges' work in the 

conditions of Ukraine's European integration. – The manuscript.  

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labor law; social security law. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the search and solution of problematic aspects of 

legal regulation of judges' work within the framework of deep European integration of 

Ukraine. The study provides complex socio-legal characteristics of the work of 

judges. It defines the social significance of the work of judges, determinates the 

criteria and signs of quality work of judges, which confirm its proper social impact. 

A complex of theoretical and practical problems that hinder the provision of 

labor rights of judges in Ukraine and interfere the implementation of decent work 

standards in the justice system is described. The analysis of problems is made at all 

stages of the existence of labor legal relations with this category of workers: in the 

beginning of labor relations with candidates for the position of a judge, in the process 

and termination of employment with judges. 

Based on the analysis of judicial practice on the protection of labor rights of 

judges in Ukraine at each of these stages identified real problems faced by judges in 

practice during the realization of their right to work. The role of judicial protection of 

the rights of judges in state is also defined. 

Peculiarities of legal regulation of the emergence, course, and termination of 

employmentwith judges in some EU member states areinvestigated. Considering the 

analyzed foreign experience, specific proposals for improving national legislation in 

the study area are formulated. 

Keywords: decent work of judges, European integration, social security,judicial 

and legal reform, labor statusof judge,labor relations with judges, foreign experience 

of the EU countries.   

 


