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забезпечення трудових прав суддів в умовах одночасного реформування і 

судової системи в Україні, що призводить до безробіття, втрати працівниками 

кваліфікації та ін.      

Інститут забезпечення трудових прав та його проблематика є не новими 

для вітчизняної юридичної науки. В Україні діє значна кількість нормативно-

правових актів, що врегульовують правовідносини в означеній сфері. Однак, 

відсутні ґрунтовні наукові роботи, присвячені дослідженню забезпеченню 

трудових прав суддів, особливо в контексті судової реформи в Україні. 

Відтак, питання, пов’язані з забезпеченням трудових прав суддів, 

вимагають проведення нових наукових розробок, спрямованих на вирішення 

проблем теоретичного, організаційного і правового характеру. 

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на відсутність комплексного 

ґрунтовного дослідження даної проблеми в науці трудового права, вивчення 

питань забезпечення трудових прав суддів у контексті судової реформи в 

Україні є актуальним та необхідним для вдосконалення правового 

регулювання в даній сфері. Дисертація Яреми В.А. виконана відповідно до 

розділу 1 Пріоритетних напрямків розвитку правової науки на 2011–2015 роки, 

затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових наук 

України від 24 вересня 2010 року № 14-10, комплексної цільової програми 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля й 

кафедри правознавства «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та 

імплементації в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Надане на рецензування дисертаційне дослідження є 

фундаментальною та комплексною роботою, присвяченою правовому 

регулюванню трудових прав суддів, а також виробленню пропозицій щодо 

його покращення. Розглянувши дисертацію, можна зробити висновок, що 

автор дійсно провів ґрунтовне комплексне наукове дослідження, що відповідає 

поставленим меті та завданням. 

Методологічною основою дисертаційного дослідження є сукупність 
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методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування характеризується 

системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності 

їхнього соціального змісту і юридичної форми, здійснити системний аналіз 

правового регулювання трудових прав суддів в Україні (с.6). У роботі автор 

використовував логіко-семантичний, структурно-семантичний, порівняльно-

правовий методи, системно-структурний, системно-функціональний методи, 

метод сходження від загального до окремого, догматичний метод, метод 

документального аналізу та класифікації та інші методи наукового пізнання.  

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації склали 

загальнотеоретичні наукові праці, розробки провідних фахівців у галузі 

трудового права, інших галузевих правових наук. Нормативно-правовим 

підґрунтям дослідження є Конституція України, міжнародно-правові акти, 

Кодекс законів про працю України та інші закони України, акти Президента 

України та Кабінету Міністрів України, а також підзаконні нормативно-

правові акти, які регулюють питання трудових прав суддів. Інформаційну та 

емпіричну основу дослідження становлять узагальнення практичного 

застосування норм закону та підзаконних актів, політико-правова 

публіцистика, довідкові видання, статистичні дані, наукові праці фахівців у 

галузі трудового права та права соціального забезпечення тощо. 

Фундаментальність та комплексність роботи проявляється у всебічному 

та поступовому вивченні дисертантом предмету дослідження. Починаючи 

роботу з розгляду соціально-правової основи трудових прав суддів, автор 

поступово досліджує поняття і особливості механізму їх забезпечення, а також 

напрямки оптимізації й удосконалення вказаного механізму в умовах судової 

реформи в Україні. 

Викладені в дисертації погляди автора на проблеми правового 

регулювання трудових прав суддів є достатньо обґрунтованими, зроблені 

висновки та визначені поняття мають відповідний ступінь наукової новизни. 

Всебічність зробленого аналізу підтверджується достатньою кількістю 

використаних автором наукових, інформаційних та правових джерел. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим в українській науці трудового права самостійним 

комплексним науковим дослідженням забезпечення трудових прав суддів у 

контексті судової реформи в Україні. Результатом дослідження стало 

формулювання дисертантом низки нових теоретичних положень та висновків, 

що мають суттєве значення для практичної та правотворчої діяльності у сфері 

трудового права у контексті забезпечення трудових прав суддів. Новація 

роботи визначається своєчасною постановкою проблеми, всебічним 

поглибленим розглядом сучасних міжнародних тенденцій регулювання 

досліджуваних правовідносин. 

До найбільш вагомих результатів дисертаційного дослідження можна 

віднести: 1) усунення недоліків понятійного апарату в досліджуваній сфері та 

надання власних визначень таких термінів як: «механізм забезпечення 

трудових прав суддів» та «способи захисту трудових прав суддів» зайнятість 

(с. 6, 7), «трудові права суддів як найманих працівників» (с. 7) та інших; 2) 

встановлення ознак трудових прав суддів: 1) обмеженість (просторова та 

часова) трудових прав особи, що пов’язано з наявністю правового статусу 

судді; 2) особливі юридичні та фактичні підстави виникнення регулятивних 

трудових прав судді; 3) особливі юридичні та фактичні підстави виникнення 

охоронних трудових права судді; 4) особливий порядок захисту трудових 

прав; 5) поєднання загального та спеціального нормативно-правового 

регулювання трудових прав суддів (с. 61); 3) класифікацію способів захисту 

трудових прав суддів: способи захисту, які застосовуються суддею; способи 

захисту, які застосовуються органами суддівського самоврядування; способи 

захисту, які застосовуються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

і Вищою радою юстиції; способи захисту, які застосовуються 

уповноваженими органами або особами, які здійснюють контроль і нагляд за 

дотриманням законодавства про працю (с. 120).   

У дисертації комплексно та ґрунтовно досліджено нормативно-правове 

регулювання трудових прав суддів, розкрито зміст та недоліки основних 
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нормативних джерел у даній сфері. 

Важливе значення для покращення забезпечення трудових прав суддів 

має відповідний правовий механізм (підрозділ 2.1).  

На особливу увагу заслуговують запропоновані автором шляхи 

запозичення Україною позитивного зарубіжного досвіду щодо забезпечення 

трудових прав суддів: 1) утворити єдиний орган для добору кандидатів на 

призначення на посаду судді, підготовки матеріалів для звільнення судді та 

притягнення до дисциплінарної відповідальності судді; надання суддям права 

на продовження виконання своїх службово-трудових обов’язків після 

досягнення пенсійного віку за письмовою заявою, поданою Голові Вищої ради 

юстиції не пізніше, ніж за 6 місяців до досягнення пенсійного віку; нормування 

часу роботи суддів (на основі законодавства Республіки Польща); 2) визначення 

чітких повноважень та порядку роботи єдиного органу з підготовки документів 

на призначення або звільнення суддів, оцінювання суддів, притягнення до 

дисциплінарної відповідальності шляхом внесення необхідних змін у Закон 

України «Про судоустрій і статус суддів», а також у Закон України «Про Вищу 

раду юстиції»; обмеження строку повноважень Голови Вищої ради юстиції з 2 

років до 6 місяців, а також встановлення відповідного положення у Законі 

України «Про Вищу раду юстиції» щодо зайняття посади Голови суддею, який 

має найбільший стаж суддівської служби (на основі законодавства Угорської 

Республіки); 3) внесення змін до Закону України «Про Вищу раду юстиції», які 

передбачатимуть надання можливості з’їзду суддів України обирати основну 

частину складу Вищої ради юстиції України, а саме 10 членів, при цьому 

Верховна Рада України, Президент України, з’їзд адвокатів України, з’їзд 

представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, 

всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначатимуть по два 

члени до Вищої ради юстиції України; забезпечення належних та безпечних 

умов праці суддів шляхом виділення окремого розділу «Охорона праці суддів» 

у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (на основі законодавства 

республіки Грузії); 4) призначення суддів на невизначений строк; встановлення 
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випробування для суддів строком на 6 місяців після вступу особи на посаду 

судді (на основі законодавства Чеської Республіки); 5) запозичення щодо 

надання суддям права на об’єднання у спілки; надання можливості тимчасового 

переведення суддів в інші суди з метою зменшення навантаження на суддів (на 

основі законодавства Литовської Республіки); 6) здійснити нормативно-правову 

регламентацію таких соціально-трудових інститутів суддів: преміювання; 

забезпечення суддів житлом; безкоштовне медичне обслуговування суддів і 

членів їх сімей, забезпечення можливості санітарно-курортного лікування й 

оздоровлення суддів і членів їх сімей; соціальний захист членів сімей суддів 

(виплати сім’ям у випадку смерті судді) (на основі законодавства Російської 

Федерації) (с. 188-190).  

Не менш важливими для покращення правового регулювання трудових 

прав суддів є й інші висновки, зроблені автором дисертації. 

Апробація роботи. Основні результати дисертації, висновки та 

пропозиції знайшли відображення у восьми опублікованих наукових працях, з 

яких: шість наукових статей у фахових виданнях України та у наукових 

виданнях інших держав, дві тези доповідей і повідомлень на науково-

практичних конференціях. Вивчення дисертаційного дослідження та його 

автореферату дає підстави для твердження про ідентичність змісту 

автореферату й основних положень дисертації. Оформлення дисертаційного 

дослідження зауважень не викликає. 

Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок, що дисертаційне 

дослідження Яреми В.А. написане на високому теоретичному рівні, має 

значну наукову та практичну цінність. Автором сформульовані положення, що 

мають важливе значення для вдосконалення правового регулювання трудових 

прав суддів в Україні. Практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес у 

науково-дослідній сфері, у правотворчості, у правозастосовчій діяльності 

компетентних суб’єктів, а також у навчальному процесі вищих навчальних 

закладів. 
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Надаючи загальну позитивну оцінку дисертаційному дослідженню, 

варто вказати на окремі недоліки та дискусійні положення, що містяться в 

тексті роботи. 

1. На с. 36 дис. автором запропонована періодизація становлення 

трудових прав суддів в Україні. При цьому, перший з етапів датовано з ІХ 

століття по 1660-ті роки, що дисертант пов’язує із становленням національної 

правової ідеї за часів Київської русі та до запровадження Гетьманату в 

Україні. Не применшуючи значення історичного підходу при дослідженні 

особливостей правового регулювання трудових прав суддів, все ж відмітимо, 

що вельми дискусійним є віднесення києворуського періоду до історичного 

генезису становлення трудових прав суддів власне України, що, як держава, 

виникла значно пізніше. А відтак, підхід дисертанта до визначення першого 

етапу історично-правового становлення й розвитку правового регулювання 

трудових прав суддів, на наш погляд, є дещо необґрунтованим. 

2. Не зовсім чітко автором розкрита сутність визначення «трудові права 

суддів», яке фактично представлене як встановлені актами загального та 

спеціального законодавства певні соціально-економічні можливості, які 

виникають у особи у разі набуття статусу судді Конституційного Суду 

України або судді суду загальної юрисдикції, за допомогою яких 

забезпечується належний рівень її життєдіяльності шляхом зайняття трудовою 

діяльністю та виконання державно-трудової функції по вирішенню правових 

спорів (с. 61). Адже, трудова функція суддів полягає не лише у вирішенні 

правових спорів, але й у відправленні правосуддя взагалі. Зазначена категорія 

працівників виконує ряд інших трудових обов’язків. Тому доцільно уточнити 

визначення трудових прав суддів. 

3. Пропозиція автора щодо внесення змін до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» відносно надання дозволу на переведення судді в 

інший суд без його згоди для зменшення навантаження на суддів (с.179), 

потребує додаткової аргументації. На наш погляд, втілення у життя авторської 

пропозиції може спричинити і негативні наслідки. Зокрема, це може вплинути 
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на незалежність та самостійність суддів, оскільки ставить їх у залежність від 

чиновників державної судової адміністрації. Не зовсім зрозуміло, як 

переведення судді здатне зменшити навантаження на суддів, оскільки загальна 

кількість суддів та справ при цьому не змінюється. 

4. До проблем механізму забезпечення трудових прав суддів віднесено 

такі: соціально-матеріального забезпечення суддів; дискримінації суддів за 

статевою ознакою; непропорційного навантаження (перенавантаження) на 

суддів; законності звільнення суддів під час проведення судової реформи; 

притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності (с.185). Проте, автору 

необхідно було зосередити увагу на усуненні причин та умов, що 

спричинюють порушення трудових прав суддів тощо. 

5. Не досить повно розкрито особливості трудових прав суддів, до яких 

віднесено: обмеженість (просторова та часова) трудових прав особи, що 

пов’язано з наявністю правового статусу судді; особливі юридичні та фактичні 

підстави виникнення регулятивного трудового права судді; особливі юридичні 

та фактичні підстави виникнення охоронного трудового права судді; 

особливий порядок захисту трудових прав; поєднання загального та 

спеціального нормативно-правового регулювання трудових прав суддів (с. 

187). Поза увагою автора залишились такі їх ознаки, як: спеціальний механізм 

забезпечення трудових прав суддів, встановлення підвищеної юридичної 

відповідальності за порушення таких прав тощо. У зв’язку з цим слід уточнити 

особливості трудових прав суддів. 

Наведені спірні точки зору і висловлені зауваження не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертації, яка носить самостійний і творчий 

характер, має наукову і практичну цінність. Наявність дискусійних питань, 

насамперед, характеризує складність і актуальність досліджуваної теми та 

власний підхід до її розгляду дисертантом. В досліджені автору вдалося 

досягти його мети.  

Усе викладене дає підстави для висновку про те, що дисертаційне 

дослідження Яреми Валерія Анатолійовича «Забезпечення трудових прав 
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Автор виявив належний рівень знань юридичної літератури, 

нормативно-правового матеріалу, правозастосовної практики, знайшов низку 

дискусійних проблем, що підлягають осмисленню і вирішенню. 

Дисертантом застосовані різноманітні методи наукового аналізу 

досліджуваних проблем, зроблена критична оцінка положень чинного 

національного та міжнародного законодавства. Заслуговує на окреме 

схвалення те, що автор використовував у роботі такі методи емпіричного 

дослідження, як діалектичний, логіко-семантичний, порівняльно-правовий, 

формально-логічний, історичний, соціологічний, системно-структурний та 

метод узагальнення, за допомогою яких було визначено реальний стан та 

проблемні питання забезпечення трудових прав суддів (с. 5-6 дис.). 

Структура роботи обумовлена метою, об’єктом і предметом 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які об’єднують 

сім підрозділів, висновків і списку використаних джерел, які в сукупності 

присвячені дослідженню забезпеченню трудових прав суддів у контексті 

судової реформи. Такий підхід до визначення структури і змісту дослідження 

є логічним, дає можливість всебічно та повно висвітлити значне коло 

актуальних проблем.  

Дисертант методологічно правильно сформулював мету та завдання 

дисертаційного дослідження. Їх постановка та послідовність дали можливість 

розкрити основний зміст теми наукового дослідження і дозволили досліднику 

сформулювати висновки, яким притаманні всі ознаки новизни. 

Слід у повній мірі погодитись із автором у тому, що механізм 

забезпечення прав людини представлений двома складовими – нормативною 

або нормативно-правовою та інституційною. Кожна із них являє собою певну 

систему: норм та інституцій відповідно. Якщо перша, показує статичну 

сторону цього механізму, то друга – динамічну. Тому за своєю природою він є 

нормативно-функціональним, тобто передбачає реалізацію правових положень 

про права людини. Нормативно-правова підсистема є юридичною основою 

для інституційної. Вона визначає межі здійснення останньої, вказуючи на 
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форми та порядок діяльності уповноважених органів та осіб, які становлять 

другу підсистему. Крім того, нею окреслюється зміст реалізації, охорони та 

захисту прав людини, який повинен бути втілений на практиці (с. 74 дис.). 

Заслуговують уваги, сформульоване авторське визначення реалізації 

трудових прав суддів. Під ним слід розуміти такий, що відповідає 

фундаментальним принципам права процес перетворення соціальних благ та 

юридичних можливостей, які закріплені в загальних та спеціальних 

законодавчих актах, в стан їх дійсного використання суддями з метою 

задоволення їх правомірних потреб та законних інтересів під час здійснення 

трудової діяльності (с. 84-85 дис.). 

Також, слід підтримати авторську позицію, що до способів захисту 

трудових прав суддів, які застосовуються саме органами суддівського 

самоврядування, відносити: визначення рівня навантаження на суддів певного 

суду з урахуванням виконання ними адміністративних або інших обов’язків; 

забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового 

забезпечення діяльності судів. Такий спосіб захисту є надзвичайно важливим, 

оскільки впливає на стан реалізації трудових прав всього апарату суддів 

певного суду, а тому по своїй природі може визнаватися колективним. Окрім 

цього способом захисту трудових прав суддів може визнаватися також розгляд 

органами суддівського самоврядування питання правового захисту суддів, 

соціального захисту суддів та їхніх сімей, прийняття відповідних рішень з цих 

питань. Важливість реалізації наведеного способу захисту трудових прав 

суддів є очевидною, оскільки тільки належним чином організована праця 

суддів, яка на відміну від інших працівників також залежить від рівня 

правового, в тому числі соціального, захисту членів сімей суддів прямим 

чином впливає на неупередженість та об’єктивність судді при виконанні ним 

головної трудової функції – здійснення судочинства (с. 117 дис.).  

Досить цікавою є характеристика ознак механізму забезпечення 

трудових прав суддів: складова (є складовою механізму забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина); системно-структурна (наявність ряду 
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елементів, які перебувають у тісній взаємодії); фактична (можливість 

користуватися трудовими правами і використовувати способи відновлення 

порушених, невизнаних або оспорюваних трудових прав); сукупна (являє 

собою передбачену загальним та спеціальним законодавством цілісну 

сукупність юридичних форм, способів та засобів реалізації та захисту 

трудових прав суддів); національно-міжнародна (діє на міжнародному та 

національному рівнях); динамічна (характеризується динамічністю й 

здатністю до саморозвитку й удосконалення) (с. 120 дис.). 

Дисертант влучно зазначає, що законодавство Республіки Польща є 

корисним для запозичення в контексті: а) утворення єдиного органу, який 

здійснює добір кандидатів на призначення на посаду судді, підготовку 

матеріалів для звільнення судді та притягнення до дисциплінарної 

відповідальності судді; б) надання суддям права на об’єднання у спілки та 

брати участь у акціях, мітингах, страйках; в) нормування часу роботи суддів 

(с. 185 дис.). 

Цікавою є можливість запозичення досвіду Угорської Республіки для 

визначення чітких повноважень та порядку роботи єдиного органу з 

підготовки документів на призначення або звільнення суддів, оцінювання 

суддів, притягнення до дисциплінарної відповідальності шляхом внесення 

необхідних змін в Закон України «Про судоустрій і статус суддів», а також в 

Закон України «Про Вищу раду юстиції»; обмеження строку повноважень 

Голови Вищої ради юстиції з 2 років до 6 місяців, а також встановлення 

відповідного положення у Законі України «Про Вищу раду юстиції» щодо 

зайняття посади Голови суддею, який має найбільший стаж суддівської 

служби (с. 186 дис.). 

Також слід підтримати виокремлення таких позитивних особливостей 

правового регулювання трудової діяльності суддів Чеської Республіки, які є 

корисними для запозичення в контексті: а) призначення суддів на 

невизначений строк; б) встановлення випробувального терміну для суддів 

строком на 6 місяців після вступу особи на посаду судді (с. 186 дис.). 
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Таким чином, ознайомлення з наукової роботою Яреми В.А. дає 

підстави для висновку, що її цілі загалом досягнуті, дисертація є самостійним і 

завершеним науковим дослідженням, в якому отримані нові науково-

обґрунтовані результати, що у сукупності мають істотне значення для 

розвитку науки трудового права та удосконалення законодавства про працю. 

Дисертація виконана на належному науковому і професійному рівнях, тема 

досліджена досить повно. Здобувач показав глибокі знання обраної теми, 

вміння самостійно узагальнювати й аналізувати нормативні матеріали, 

спеціальну літературу, робити правильні, науково-обґрунтовані висновки, 

формулювати визначення правових понять і пропозиції по вдосконаленню як 

чинного, так і перспективного законодавства. 

У той же час, рецензована дисертація, як і інші роботи подібного роду, 

містить низку наукових положень, оцінок, висновків, пропозицій і 

рекомендацій, які викликають бажання подискутувати з їх приводу чи просто 

звернути на них увагу. Це, в основному, не суттєві помилки дисертанта, а його 

власне бачення тих чи інших проблем, яке інколи видається дискусійним. 

1. У роботі автор спирається на такі категорії, як «охорона» та «захист» 

(с. 7, 63 дис. та інші), зокрема при визначенні трудових прав суддів, 

характеристиці механізму їх забезпечення тощо. На нашу думку, доцільно 

було визначити співвідношення зазначених категорій, оскільки в деяких 

випадках дисертант використовує їх як синоніми, в інших – наповнює їх 

різним змістом.  

2. Однією з основних ознак трудових прав суддів виокремлено 

особливий порядок їх захисту (с. 8, 61 дис.). Як вказує здобувач, наявність 

відповідної ознаки обумовлена характером окреслених правовідносин та 

функціонуванням органів суддівського самоврядування (конференціями, 

зборами, з’їздами судді тощо), які можуть охороняти права та законні інтереси 

суддів, зокрема і в частині їх трудових прав (с. 29 дис.). Натомість, необхідно 

коротко охарактеризувати сам порядок захисту трудових прав суддів.  
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3. На с. 188 дис. дисертант пропонує під юридичними гарантіями 

реалізації трудових прав суддів розуміти систему засобів, способів, заходів, 

правил й умов, що закріплені в загальних і спеціальних нормативно-правових 

актах та які спрямовані на забезпечення можливостей для використання, 

виконання і дотримання прав суддів у сфері праці з метою задоволення їх 

законних інтересів. Таким чином, автор акцентує увагу на інституційній та 

нормативній складовій названих гарантій. Однак, наведене визначення є 

тотожним із визначенням механізму забезпечення відповідних прав, який 

також представлений заходами, гарантуванням, реалізацією прав тощо. 

Відповідно, наукова новизна та практична значущість авторської дефініції є 

незначною. У зв’язку з цим доцільно підсилити визначення юридичних 

гарантій реалізації трудових прав суддів як правового інституту. 

4. Додаткової аргументації потребує зауваження автора, що одним з 

невирішених (неадаптованих) питань в українському законодавстві 

залишається питання дискримінації громадян взагалі, а також суддів за 

статевою ознакою (с. 179 дис.). На наш погляд, для роботи суддів в Україні 

питання дискримінації не є настільки актуальним, як це підноситься 

дисертантом. Адже, переважну кількість працівників в органах судової влади, 

а також серед самих суддів становлять саме жінки.  

Разом з тим, висловлені зауваження не торкаються концептуальних 

положень дисертаційного дослідження Яреми В.А., у своїй більшості 

стосуються дискусійних проблем, не применшують належного рівня 

рецензованого дослідження, не впливають на загальну позитивну оцінку 

роботи та її наукову і практичну цінність. 

Таким чином, дисертація на тему «Забезпечення трудових прав суддів у 

контексті судової реформи в Україні» є самостійним і завершеним науковим 

дослідженням, у якому отримані нові науково-обґрунтовані результати, що 

мають істотне значення для розвитку науки трудового права та удосконалення 

галузевого законодавства. 
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