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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Важливою тенденцією сьогодення є істотне 

посилення та активізація діяльності органів законодавчої влади, спрямованої 

на досягнення стратегічної мети Української держави – приведення 

національного  законодавства про працю у відповідність до стандартів 

законодавства Європейського Союзу. При цьому суттєве значення має не лише 

ступінь відповідності українського законодавчого масиву законодавству 

Європейського Союзу за формою і змістом (зовнішній аспект), а й органічне 

співвідношення вітчизняного законодавства та європейських норм і стандартів 

(внутрішній аспект), що, в свою чергу, проявляється через правозастосовну 

практику, формування системи способів тлумачення нормативно-правових 

актів, підвищення рівня незалежності вітчизняної судової системи, 

впровадження адаптованого законодавства, а також застосування принципів 

права Європейського Союзу українськими судами.  

Вектор розвитку інституцій нашої країни орієнтований на стандарти 

Європейського Союзу. Відповідна євроінтеграція України потребує суттєвих 

змін у різних сферах діяльності нашої держави та її владних інститутів. Процес 

реформування значною мірою стосується і судової влади як гілки державної 

влади, що вимагає від законодавця оптимізації умов праці суддів. Питання 

трудової діяльності суддів як суб’єктів трудових правовідносин завжди було 

об’єктом підвищеної громадської уваги, позаяк судові рішення мають 

доленосне значення у повсякденному житті, у формуванні судової практики, 

виступають рушійною силою розвитку наукової думки. Тому кваліфікаційні та 

організаційні вимоги до судді як носія влади є доволі високими. Надзвичайно 

важливо, щоб організація праці суддів сприяла належному виконанню ними 

трудових обов’язків, а суддя як працівник був кваліфікованим професіоналом і 

виконував свої трудові обов’язки якісно й сумлінно, забезпечуючи власною 

трудовою діяльністю правосуддя в Україні. Таким чином, проєвропейські 

інтеграційні прагнення України і сучасний темп економіко-політичної 

трансформації у житті суспільства вимагають покращення рівня захисту прав 

громадян та підвищення якості праці суддів, а відтак обумовлюють 

необхідність адаптації національного трудового законодавства, в тому числі й 

у сфері праці суддів, до законодавства Європейського Союзу.  

Між іншим, у зв’язку із загостренням внутрішньополітичної ситуації в 

Україні виникла певна кількість проблем щодо забезпечення правосуддя, 

трудової діяльності суддів, незалежності судової влади. Причинами негативної 

ситуації, що склалася в судовій системі України, є політизація діяльності 

суддів, спонукання їх до ухвалення неправосудних рішень, що на сьогодні 

провокує негативну оцінку судової системи та судочинства з боку 

громадськості.  
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Отже, враховуючи ефективне співробітництво України з Європейським 

Союзом та поступову інтеграцію її до європейського політичного, 

економічного та соціального простору, слід зазначити, що правове 

регулювання трудової діяльності суддів повинно здійснюватися відповідно до 

принципів та стандартів європейського нормативно-правового регулювання у 

сфері праці суддів шляхом ратифікації й імплементації основних джерел 

трудового права, що забезпечують такого роду діяльність. Тому трудове 

законодавство України потребує змін і удосконалення у сфері праці суддів у 

рамках стратегії України щодо її політики набуття рівноправного членства у 

Європейському співтоваристві на основі міжнародно-правових і європейських 

норм регулювання праці.  

Слід зазначити, що питанням адаптації національного законодавства 

України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу у тій чи 

іншій мірі займалися такі відомі вчені як С.В. Бігун, Н.Б. Болотіна, 

В.С. Венедіктов, Т.В. Галайденко, Л.Я. Гінзбург, В.В. Городовенко, 

В.В. Жернаков, А.П. Закалюк, В.В. Захаров, М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, 

В.В. Лазор, Л.І. Лазор, С.В. Лозовой, Р.З. Лівшиць, А.М. Марцинкевич, 

А.Р. Мацюк, І.Б. Михайловська, Л.М. Москвич, І.В. Назаров, О.М. Обушенко, 

Ю.П. Орловський, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, 

О.І. Процевський, В.Г. Ротань, О.В. Саленко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, 

О.М. Ярошенко та ін. 

Водночас варто відзначити, що наявні у правовій доктрині наукові праці 

не були спеціально присвячені питанню адаптації національного 

законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського 

Союзу. Так, вказані вчені у процесі своїх наукових досліджень здійснювали 

фрагментарний, проте не комплексний аналіз окресленої тематики. У науковій 

літературі відсутня конструктивна критика проблемних аспектів адаптації 

національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства 

Європейського Союзу, а також не надано конкретних пропозицій щодо 

основних напрямів реформування та оптимізації даної проблематики, що, у 

своїй сукупності, обумовило нагальну потребу самостійного та послідовного 

наукового дослідження. 

З огляду на викладене слід зазначити, що питання адаптації 

національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства 

Європейського Союзу, наукова й практична значимість зазначених питань, 

недостатня розробленість їх у правовій доктрині, а також неоднозначний та 

суперечливий характер багатьох проблем правозастосовної практики 

обумовили вибір теми цього дослідження. 

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

напрям дисертації належить до числа пріоритетних у галузі трудового права. 

Дисертаційна робота виконана у Науково-дослідному інституті правового 

забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук 
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України в рамках теми «Концептуальні засади становлення інноваційного 

суспільства в Україні» (№ 0114U002468), затвердженої на період з 1 січня 2014 

р. по 31 грудня 2015 р. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-практичної концепції щодо сучасного стану адаптації 

національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства 

Європейського Союзу, а також стосовно напрямів реформування та 

оптимізації національного законодавства у даній сфері до міжнародних 

стандартів. Мета дослідження зумовила необхідність постановки та 

досягнення наступних задач: 

 розкрити періодизацію історико-правового генезису розвитку та 

становлення суддів як суб’єктів трудового права; 

 з’ясувати правову природу поняття «суддя як суб’єкт трудового права» 

та виділити його ознаки; 

 дослідити особливості джерел права ЄС у сфері праці суддів; 

 визначити сутність та ознаки адаптації законодавства України у сфері 

праці суддів до законодавства ЄС; 

 навести авторську класифікацію джерел права ЄС у сфері праці суддів; 

 виокремити проблеми адаптації трудового законодавства у сфері праці 

суддів до законодавства ЄС; 

 виділити напрями адаптації національного трудового законодавства в 

сфері праці суддів до законодавства ЄС; 

 запропонувати шляхи використання позитивного зарубіжного досвіду 

адаптації трудового законодавства у сфері праці суддів до законодавства ЄС.  

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають 

у процесі адаптації національного законодавства України у сфері праці суддів 

до законодавства Європейського Союзу. 

Предметом дослідження є адаптація національного законодавства 

України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу. 

Методи дослідження. Наукове дослідження побудовано на застосуванні 

загального системно-структурного методу, основні елементи якого 

забезпечили високий ефект побудови моделей розв’язання поставлених задач. 

В основу системи методології наукового аналізу адаптації національного 

законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського 

Союзу покладені наступні методи: (1) діалектичний – дає змогу досліджувати 

внутрішню сутність речей у процесі їх розвитку, а також внутрішні та 

зовнішні суперечності (підрозділи 1.1; 2.2); (2) системний – дозволив 

здійснити повне та об’єктивне дослідження відповідного конкретно 

окресленого предмета (підрозділи 1.3; 2.1–2.2); (3) історичний – дав змогу 

дослідити становлення та розвиток процесів і подій у хронологічній 

послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв’язків, 

закономірностей та суперечностей (підрозділ 1.2); (4) логічні методи і 
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прийоми – дедукція, індукція, аналогія, аналіз, синтез простежуються 

впродовж здійснення всього наукового аналізу. У науковому дослідженні 

використовувалися й інші методи пізнання, наприклад за допомогою логіко-

семантичного поглиблено понятійний апарат в означеній сфері (підрозділи 1.1; 

2.1); метод моделювання, у свою чергу, сприяв формулюванню пропозицій 

щодо вдосконалення та оптимізації адаптації трудового законодавства України 

у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу (підрозділи 2.3; 

3.1; 3.2). 

Нормативним підґрунтям дисертації є норми Конституції України, 

міжнародно-правові акти, закони України та інші нормативно-правові акти, які 

містять положення щодо адаптації національного законодавства України у 

сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу. В науковій роботі 

широко використано нормативно-правову базу низки зарубіжних країн в 

означеній сфері. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних 

методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки трудового права 

дослідити проблемні питання адаптації трудового законодавства України у 

сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу. За результатами 

дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні положення, що 

виносяться на захист та які містять елементи наукової новизни. Назвемо 

основні з них. 

Уперше: 

– визначено поняття «адаптація законодавства України у сфері праці 

суддів до законодавства Європейського Союзу» як один із пріоритетних 

напрямів інтеграції законодавства України у сфері праці суддів до 

законодавства ЄС, що характеризується запозиченням та пристосуванням 

законодавчих норм, приведенням сучасної української нормативно-правової 

бази у сфері праці суддів до стандартів Європейського Союзу, з метою 

вдосконалення та вирішення існуючих законодавчих прогалин судово-

трудової сфери діяльності, покращення умов праці суддів та зниження рівня 

корупції у цій сфері; 

– комплексно виокремлено наступні проблемні питання адаптації 

трудового законодавства у сфері праці суддів до законодавства Європейського 

Союзу: (а) приведення визначень понять «домагання» й «дискримінація за 

статевою ознакою» у відповідності до Директиви 2002/73/ЄЕС про 

імплементацію принципу рівності чоловіків і жінок у питаннях 

працевлаштування, професійного навчання, просування по службі та умов 

праці; (б) приведення у відповідність до норм Європейської хартії про закон 

«Про статус суддів» питання стосовно закріплення або скасування інституту 

випробувального терміну для суддів; (в) забезпечення виконання Директиви 

Ради № 003/88/ЄЕС щодо питання стандарту робочого часу, щорічних 
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відпусток та роботи в нічний час та Рекомендації Комітету міністрів Ради 

Європи R № (86) 12 від 16 вересня 1986 року «Про заходи щодо недопущення і 

скорочення надмірного робочого навантаження на суддів» у питанні 

організації праці суддів; (г) виконання Директиви Ради № 92/85/ЄЕС про 

застосування заходів, які сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці 

вагітних, а також жінок-працівниць, що недавно народили й годують груддю у 

питанні надання додаткової відпустки; (ґ) забезпечення держаної гарантії 

захисту працівника від незаконного звільнення у разі порушення суддею 

присяги; (д) приведення у відповідність до норм Європейської хартії про закон 

«Про статус суддів» інституту суддівської винагороди; (е) надання права 

суддям на об’єднання у професійні спілки відповідно до положень первинного 

законодавства ЄС; (є) забезпечення навчання суддів з метою підвищення 

кваліфікації на рівні європейських стандартів; 

– виділено наступні напрями адаптації національного трудового 

законодавства у сфері праці суддів до законодавства ЄС: (а) поліпшення якості 

виникнення правовідносин за участю суддів як суб’єктів трудового права на 

основі досвіду ЄС; (б) оптимізація питання оплати праці суддів як суб’єктів 

трудового права; (в) забезпечення охорони праці суддів на основі 

європейського досвіду; 

– доведено необхідність розробки і прийняття Закону України «Про 

охорону праці суддів та працівників суду», відповідно до якого було б чітко 

визначено перелік основних прав і обов’язків суддів та зобов’язання держави 

щодо безпеки їх праці; 

– запропоновано поділити загальновизнані європейські джерела права у 

сфері праці суддів на дві групи. До першої віднести: (а) правові акти, що 

забезпечують основні принципи суддів у сфері праці, розроблені в межах 

ООН; (б) акти Першої світової конференції з незалежності правосуддя; 

(в) акти Міжнародної асоціації суддів, зокрема її Першої експертної комісії. До 

другої – (а) принципи та норми, що забезпечують особливий статус суддів як 

суб’єктів трудового права, закріплений у міжнародних документах та 

ухвалений під егідою Ради Європи; (б) загальновизнані міжнародні стандарти, 

принципи та правила ЄС у сфері праці суддів. 

Удосконалено: 

– поняття «суддя як суб’єкт трудового права» – це посадова особа, яка 

призначена або ж обрана в окремий орган судової влади (суд), і одноосібно чи 

колегіально здійснює правосуддя на професійній основі у формі цивільного, 

господарського, адміністративного та кримінального судочинства та є носієм 

трудових прав і обов’язків, які вона може реалізувати безпосередньо або через 

представника у спосіб та порядку, що передбачені трудовим законодавством; 

– розуміння терміна «джерела права ЄС у сфері праці суддів» як 

сукупності визначених Європейським Союзом офіційних документальних 

актів, принципів, ідей, форм вираження та закріплення норм права, які 
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формуються шляхом укладання договорів та угод між країнами-учасницями та 

прийняття компетентними міждержавними органами Союзу, регулюють сферу 

праці суддів ЄС, надають їм особливий правовий статус як суб’єктам 

трудового права. 

Дістали подальшого розвитку: 

– ознаки судді як суб’єкта трудового права, серед яких виокремлено 

наступні: (а) ускладнений правовий статус працівника додатковими вимогами 

до кандидата на посаду судді; (б) наявність додаткових трудових пільг, 

робочих переваг, а також обмежень і заборон; (в) роботодавцем виступає 

держава; (г) трудова функція визначається не власною волею роботодавця, а 

безпосередньо законом; (ґ) застосування принципу єдності й диференціації у 

правовому регулюванні праці суддів; 

– класифікація методів наукового дослідження суддів як суб’єктів 

трудового права, до яких віднесено діалектику, аналіз, синтез, абстрагування, 

індукцію, дедукцію, формально-юридичний та історичний; 

– класифікація особливостей джерел права ЄС у сфері праці суддів за 

такими критеріями: 1) залежно від ознак джерел права ЄС у сфері праці суддів 

на: (а) загальнообов’язкові (обов’язковість, формальна визначеність, 

визначеність державою та ін.); (б) притаманні виключно джерелам права ЄС у 

сфері праці суддів (специфічне коло правових відносин, спеціальний суб’єкт, 

особливий механізм реалізації прав та обов’язків); 2) залежно від особливого 

правового статусу суддів – джерела права ЄС у сфері праці суддів визначають 

особливі (а) обмеження трудових прав суддів (обмеження діяльності судових 

профспілок та ін.), (б) трудові права суддів (право на особливий соціальний 

захист та ін.). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані:  

а) у науково-дослідницькій роботі – для подальших загальних і 

спеціальних наукових досліджень теоретичних і практичних проблем адаптації 

трудового законодавства у сфері праці суддів до законодавства Європейського 

Союзу; 

б) у правотворчості – при перегляді та вдосконаленні положень чинного 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу законів про працю 

та при прийнятті нового Трудового кодексу; 

в) у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть 

удосконаленню практики застосування норм чинного законодавства щодо 

адаптації трудового законодавства у сфері праці суддів до законодавства 

Європейського Союзу; 

г) у навчально-методичній роботі – у процесі вивчення навчальної 

дисципліни «Трудове право України», при написанні підручників, навчально -

методичних посібників, проведенні семінарських занять зі студентами й для 

написання ними рефератів, курсових і дипломних робіт. 
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Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях вченої ради Науково-дослідного інституту 

правового забезпечення інноваційного розвитку, а також були оприлюднені на 

всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Публічне адміністрування в 

сфері внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 2014 р.), «Сучасні тенденції 

розвитку юридичної науки та практики» (м. Львів, 26-27 грудня 2014 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, одній статті – у науковому виданні іншої держави, а також 

у двох тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 

Структура дисертації складається з переліку умовних скорочень, 

вступу, трьох розділів, що логічно поєднані у вісім підрозділів, висновків і 

списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 217 сторінок, 

обсяг основного тексту – 192 сторінки. Список використаних джерел 

складається із 246 найменувань і займає 25 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки, визначено мету, основні задачі, об’єкт, предмет та 

методологічні засади дисертаційного дослідження, сформульовано наукову 

новизну, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а 

також вказано ступінь апробації результатів дослідження та наявність 

публікацій за темою дисертації. 

Розділ 1 «Соціально-правова природа суддів як суб’єктів трудового 

права» складається з 3-х підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Методологічні основи дослідження суддів як суб’єктів 

трудового права» констатовано, що методологічні основи дослідження суддів 

як суб’єктів трудового права дозволяють з’ясувати основоположну правову й 

соціальну роль, сутність та значення даних процесів для правової доктрини, 

кожного громадянина окремо та України загалом, максимально обґрунтувати 

практичний момент кожного аспекту трудової діяльності такої категорії 

працівників як суддів, формування правової свідомості населення.  

Резюмовано, що в сучасних умовах науковцями застосовується застаріла 

техніка проведення наукового дослідження питання трудової діяльності 

суддів, ігноруються методологічні проблеми, підходи щодо раціональної 

критики законодавства в даній царині є необґрунтованими, містять безліч 

недоліків, відсутня конкретна аргументація тієї чи іншої позиції. Теоретичне 

обґрунтування того чи іншого питання, яке стосується судді як суб’єкта 

трудового права здійснюється поверхнево, не розкривається суть та 
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конкретика того чи іншого аспекту. Внаслідок цього формуються 

концептуально неправильні висновки.  

У роботі зазначено, що при визначенні методів дослідження суддів як 

суб’єктів трудового права слід виходити із особливості досліджуваної 

проблеми, а також із системи існуючих методів наукового дослідження, 

характерних для юридичної науки. 

Визначено, що методом наукового дослідження є конкретний напрямок 

наукового пізнання загальнотеоретичної та практичної проблематики, а в 

аспекті досліджуваної тематики – саме діяльності суддів як суб’єктів 

трудового права. 

У підрозділі 1.2 «Історичний генезис становлення та розвитку суддів як 

суб’єктів трудового права» проведено детальний аналіз історичного генезису 

становлення й розвитку судді як суб’єкта трудового права, автором зроблено 

висновок, що впродовж багатьох століть система судових відносин 

еволюціонувала. Трудові права суддів залежно від історичного етапу й 

перебування українських земель у складі інших держав змінювалися, набували 

ширшого статусу, подолавши період релігійної спрямованості.  

Аргументовано, що саме врегулювання конфліктних ситуацій та 

встановлення вини осіб у порушенні норм права є основними завданнями 

судді. При дослідженні історичного аспекту трудової діяльності судді 

дисертантом зауважено, що без належної законодавчої підтримки діяльності 

такого службовця виконання ним на високому рівні трудових обов’язків є 

неможливим. Загальнотеоретичний аналіз генезису розвитку суддів як 

суб’єктів трудового права сприяв розумінню закономірностей трудової 

діяльності даної категорії працівників упродовж того чи іншого періоду, а 

також виявленню сучасних тенденцій. 

Вказано, що, незважаючи на порівняно високий соціальний і владний 

статус, суддя як суб’єкт трудового права в історичному аспекті легко може 

порівнюватися з іншими категоріями працівників. Саме тому історіографія 

становлення й розвитку судді як суб’єкта трудового права має на меті 

дослідження здійснення суддею морального вибору при здійсненні 

правосуддя. 

У підрозділі 1.3 «Загальнотеоретична характеристика правового 

статусу суддів як суб’єктів трудового права» щодо трудової функції суддів 

як суб’єктів трудового права, зауважено, що у них вона відокремлена і єдина, 

на відміну від більшості категорій працівників. Так, у звичайних працівників 

трудова функція визначається угодою сторін за власною волею, а у випадку 

вступу судді у трудові правовідносини – законом. 

Зазначено, що суддя в аспекті виконання трудових обов’язків, по-перше, 

перебуває у трудових відносинах з судом як державною установою, 

покликаною забезпечувати правосуддя, по-друге, реалізовує таке право як 

вільний вибір професії, роду занять і роботи, що безпосередньо забезпечується 
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державою, по-третє, має право на одержання оплати за працю на такій посаді 

(при цьому вона не може бути нижчою за встановлений державою 

мінімальний розмір), по-четверте, з моменту вступу у трудові правовідносини 

наділяється правами щодо відпочинку згідно з чинним законодавством, 

обмеження робочого дня та робочого тижня і щорічних оплачуваних 

відпусток, а також інших важливих трудових прав – права на здорові й 

безпечні умови праці, на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) 

у встановленому законом порядку тощо. 

Виведено власне визначення поняття «суб’єкт трудового права», а саме: 

це фізична або юридична особа, що згідно з чинним трудовим законодавством 

наділена потенційною здатністю володіти трудовими правами й обов’язками, 

виконання яких (безпосередньо або через представництво) можливе з моменту 

вступу в трудові правовідносини. 

Розділ 2 «Юридичний механізм адаптації трудового законодавства 

України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу» 

містить 3 підрозділи. 

У підрозділі 2.1 «Поняття і зміст адаптації трудового законодавства 

України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу» 

зазначено, що адаптацію національного трудового законодавства у сфері праці 

суддів слід оцінювати в контексті динаміки розвитку законодавства в цілому, а 

тому оцінка має охоплювати усе чинне національне трудове законодавство у 

сфері праці суддів, а також перспективи його розвитку. У зв’язку з цим 

адаптацію національного трудового законодавства у сфері праці суддів можна 

вважати здійсненою, якщо в указаній галузі прийнято та належним чином 

адаптовано все необхідне законодавство – від основних законодавчих до 

відомчих актів. 

Наголошено, що чинна законодавча база України є суперечливою, 

нестабільною, і, як наслідок, – недосконалою. У Євросоюзі великого значення 

надають якості правових актів. Рада ЄС прийняла особливий висновок з 

приводу правил їх підготовки, за якими правовий акт повинен бути точним, не 

двозначним, без зайвого впровадження скорочень, без жаргонних виразів, 

дуже довгих фраз, дивних посилань у тексті, ускладнень, які роблять 

неможливим його читання. Україні до того ж необхідно врахувати економічні, 

політичні та суспільні наслідки прийняття відповідних актів законодавства, 

адаптованих до законодавства ЄС. 

Підкреслено, що неефективність правового регулювання трудових 

відносин у сфері праці суддів пояснюється відсутністю у законодавстві чіткого 

механізму реалізації закладених у ньому принципів і гарантійних норм. Це 

положення зумовлено безліччю причин, до яких, зокрема, належать: 

(а) недостатньо чіткий поділ питань, що вирішуються на різних рівнях 

нормативного регулювання у сфері праці суддів; (б) неузгодженість між собою 

нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері праці суддів; 
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(в) недостатньо оперативне заповнення прогалин у чинному трудовому 

законодавстві у сфері праці суддів; (г) низький рівень юридичної техніки 

тощо. 

У підрозділі 2.2 «Особливості, роль та значення джерел права 

Європейського Союзу у сфері праці суддів» запропоновано чітко окреслити 

межі імплементації європейських джерел трудового права в юридичну 

практику України з урахуванням національних особливостей і наявних 

соціально-економічних можливостей, розробити юридичний механізм 

адаптації національного трудового законодавства до європейських трудових 

стандартів. 

Відзначено, що саме завдяки даним актам, хартіям, директивам, угодам, 

рекомендаціям, висновкам утворюється складна система правових принципів, 

норм, правил діяльності суддів як суб’єктів трудового права. Вони визначають 

особливий правовий статус судді, який надає йому основні права й свободи як 

громадянину та водночас обмежує деякі з них у зв’язку з професійною 

необхідністю. 

У роботі зазначено, що дана система джерел права Європейського Союзу 

у сфері праці суддів характеризується особливим правовим статусом суддів, 

специфічними ознаками такої системи, особливими принципами та 

стандартами, за допомогою яких здійснюється регулювання зазначеного кола 

суспільно-правових відносин. 

Надано пояснення, що значення та роль джерел права ЄС у сфері праці 

суддів для системи права України полягає в необхідності адаптації 

нератифікованих нормативних актів та в установленні європейських 

принципів та стандартів регулювання статусу суддів як суб’єктів трудового 

права.  

У підрозділі 2.3 «Напрями адаптації трудового законодавства України у 

сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу» автор зазначає, що 

при адаптації національного законодавства в сфері праці суддів до 

законодавства ЄС особливу увагу варто приділити проблемам захисту суддів 

від тиску, оскільки доволі часто в українському суспільстві виникають 

дискусії стосовно рішень судів на користь владних структур. Також, на думку 

дисертанта, вдосконалення до рівня країн Європейського Союзу потребує 

питання гласності як трудової діяльності суддів, так і рішень, які ними 

приймаються. 

Аргументовано, що в цілому теоретичний підхід України в даному 

аспекті є правильним, однак практична реалізація знаходиться на низькому 

рівні. На думку автора, те, що відбором кадрів для суддівського корпусу 

займається Вища кваліфікаційна комісія суддів, тобто спеціалізований орган, 

повинно теоретично сприяти відбору найкращих кадрів, які виконували б свою 

трудову функцію на високому рівні.  
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Наголошено, що чітке визначення правил охорони праці в законах щодо 

окремих категорій працівників було б дуже важливим кроком України на 

шляху до євроінтеграції. 

Підкреслено, що судді повинні дотримуватися певних правил охорони 

праці не лише в межах робочого місця, а й поза ним. Особливий статус суддів 

не дозволяє їм вчиняти дії, які могли б зашкодити репутації, що зобов’язує 

бути постійно максимально зібраними та сконцентрованими на своєму 

публічному статусі. 

Розділ 3 «Напрями вдосконалення адаптації трудового 

законодавства України у сфері праці суддів до законодавства 

Європейського Союзу» складається із 2-х підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Шляхи оптимізації та вдосконалення адаптації 

трудового законодавства України у сфері праці суддів до законодавства 

Європейського Союзу» зауважено, що у контексті адаптації трудового 

законодавства України до законодавства ЄС необхідно не лише привести 

національне законодавство у відповідність до стандартів Євросоюзу, а й 

обов’язково створити реальні умови для його застосування у сфері праці 

суддів. 

У роботі дисертантом вказано, що вдосконалення адаптації трудового 

законодавства у сфері праці суддів здійснюється шляхом внесення змін, 

доповнень до чинних нормативно-правових актів. Пошук джерел для 

здійснення адаптації законодавства зумовлений специфікою правового статусу 

судді як суб’єкта трудових правовідносин. Результатом процесу адаптації є 

створення нових норм трудового законодавства у сфері праці суддів, 

заснованих на ґрунті європейських стандартів соціально-трудових прав. 

Наголошено, що на сучасному етапі розвитку нашої держави одним із 

пріоритетних завдань є забезпечення ефективного процесу впровадження норм 

права Європейського Союзу в національне законодавство. Інтеграційні 

процеси вимагають підвищення рівня захисту трудових прав громадян і 

створюють потребу в реформуванні національного законодавства. 

Зроблено висновок, що приведення українського трудового 

законодавства у сфері праці суддів до норм трудового права ЄС знаходиться 

на достатньому рівні, адже у 2010 та 2015 роках здійснено реформу судової 

системи та встановлено нові гарантії прав суддів. Однак питання 

дискримінації за ознакою статі, тимчасового призначення на посаду судді, 

забезпечення можливості реалізації службових обов’язків, гарантування права 

на захист від незаконного звільнення, нормування праці, меж реалізації права 

на свободу об’єднань, забезпечення реалізації права на підвищення 

кваліфікації залишаються неадаптованими до законодавства ЄС. 

У підрозділі 3.2 «Зарубіжний досвід удосконалення адаптації трудового 

законодавства у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу» 

зауважено, що, використовуючи зарубіжний досвід, слід здійснювати не лише 
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формальне впровадження норм права ЄС, а й практичне, яке б відповідало 

особливостям українського судоустрою.  

У роботі відзначено, що особливими проблемами правової бази в 

Україні є те, що більшість правових норм носять лише декларативний 

характер. Відсутній механізм їх реалізації, внаслідок чого незадоволеними 

залишаються як судді з приводу їх умов праці, так і населення щодо стану 

правосуддя в цілому. Це й актуалізує питання запозичення позитивного 

досвіду зарубіжних країн, особливо країн Європейського Союзу, зважаючи на 

пріоритетні тенденції держави щодо євроінтеграції. 

Резюмовано, що, використовуючи зарубіжний досвід удосконалення 

адаптації національного трудового законодавства у сфері праці суддів 

відповідно до норм права ЄС, можна запропонувати декілька його напрямів 

для України. До них слід віднести: (а) забезпечення права на страйк; 

(б) встановлення грошових виплат, що компенсують витрати судді в аспекті 

його переведення з метою зміцнення сусіднього суду; (в) використання 

приватного рекомендаційного листа як дисциплінарного заходу; 

(г) забезпечення безпечних умов праці суддів; (ґ) урахування думки суддів при 

визначенні умов їх винагороди та соціального забезпечення; (д) забезпечення 

права судді на вдосконалення свого професійного рівня та проходження з цією 

метою відповідної підготовки; (е) встановлення заборони зменшення 

винагороди суддів; (є) запровадження обов’язкового медичного страхування 

суддів; (ж) надання державі права регресного позову до судді у справах про 

відшкодування шкоди, завданої внаслідок незаконної дії або бездіяльності чи 

незаконного рішення судді. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні надано теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні концептуальних засад 

модернізації та оптимізації адаптації національного законодавства України у 

сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу. Основними 

науковими і практичними результатами роботи є наступні висновки та 

пропозиції. 

1. Історико-правовий аспект розвитку та становлення суддів як 

суб’єктів трудового права включає в себе п’ять періодів: перший (кінець ІХ – 

середина ХІV ст.) ілюструє певні позитивні тенденції в напрямку 

розгалуження владної системи, побудованої виключно навколо князя, і є 

передумовою розподілу влади на виконавчу, законодавчу й судову; другий 

(середина ХІV – середина ХІХ ст.) характеризується за литовських часів 

відсутністю особливих змін у законодавстві, за гетьманського ж ладу вперше 

владу було розділено на три гілки; третій (середина ХІХ – початок ХХ ст.) 

визначається дією законодавства Російської імперії, яке зробило значний крок 
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вперед порівняно з попередніми нормативно-правовими актами, що 

регулювали сферу праці суддів на території України, створивши плацдарм для 

подальшого достатньо швидкого розвитку службово-трудових відносин у 

сфері праці суддів; четвертий (початок ХХ ст. – 1991 р.) характеризується 

мінливим прогресом розвитку суддів як суб’єктів трудового права, що є 

відображенням всієї владної системи в цілому. Апогеєм даного часового 

відрізку став розкол СРСР і формування нових державних утворень, одним із 

яких стала Україна; п’ятий (1991 р. – сьогодення). Його актуальною 

проблемою є саме належне та послідовне нормативно-правове забезпечення 

відповідних відносин розвитку суддів як суб’єктів трудового права.  

2. Суддя як суб’єкт трудового права – це посадова особа, призначена 

або ж обрана в окремий орган судової влади (суд), яка одноосібно чи 

колегіально здійснює правосуддя на професійній основі у формі цивільного, 

господарського, адміністративного та кримінального судочинства та є носієм 

трудових прав і обов’язків, які вона може реалізувати безпосередньо або через 

представника у спосіб та порядку, що передбачені трудовим законодавством. 

До ознак судді як суб’єкта трудового права віднесено наступні: 

(а) ускладнений правовий статус працівника додатковими вимогами до 

кандидата на посаду судді; (б) наявність додаткових трудових пільг, робочих 

переваг, а також обмежень та заборон; (в) роботодавцем виступає держава; 

(г) трудова функція визначається не власною волею роботодавця, а 

безпосередньо законом; (ґ) застосування принципу єдності й диференціації у 

правовому регулюванні праці суддів. 

3. Особливості джерел права ЄС у сфері праці суддів класифіковано 

за такими критеріями: 

– залежно від ознак джерел права ЄС у сфері праці суддів на: 

(а) загальнообов’язкові (обов’язковість, формальна визначеність, визначеність 

державою та ін.); (б) притаманні виключно джерелам права ЄС у сфері праці 

суддів (специфічне коло правових відносин, спеціальний суб’єкт, особливий 

механізм реалізації прав та обов’язків); 

– залежно від особливого правового статусу суддів – джерела права ЄС у 

сфері праці суддів визначають особливі (а) обмеження трудових прав суддів 

(обмеження діяльності судових профспілок та ін.), (б) трудові права суддів 

(право на особливий соціальний захист та ін.). 

4. Адаптація законодавства України у сфері праці суддів до 

законодавства Європейського Союзу – це один із пріоритетних напрямів 

інтеграції законодавства України у сфері праці суддів до законодавства ЄС, що 

характеризується запозиченням та пристосуванням законодавчих норм, 

приведенням сучасної української нормативно-правової бази у сфері праці 

суддів до стандартів Євросоюзу з метою вдосконалення та вирішення 

існуючих законодавчих прогалин судово-трудової сфери діяльності, 

покращення умов праці суддів та зниження рівня корупції у цій сфері.  
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Ознаками адаптації національного трудового законодавства у сфері 

праці суддів запропоновано вважати: (а) систематизацію з аконодавства, 

(б) уніфікацію термінології та (в) створення механізму перевірки 

законопроектів. 

5. Запропоновано поділити загальновизнані європейські джерела 

права у сфері праці суддів на дві групи. До першої віднести: (а) правові акти, 

що забезпечують основні принципи суддів у сфері праці, розроблені в рамках 

ООН; (б) акти Першої світової конференції з незалежності правосуддя; 

(в) акти Міжнародної асоціації суддів, зокрема її Першої експертної комісії. До 

другої – (а) принципи та норми, що забезпечують особливий статус суддів як 

суб’єктів трудового права, закріплені у міжнародних документах, ухвалених 

під егідою Ради Європи; (б) загальновизнані міжнародні стандарти, принципи 

та правила ЄС у сфері праці суддів. 

6. Виокремлено наступні проблемні питання адаптації трудового 

законодавства у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу: 

(а) приведення визначень понять «домагання» й «дискримінація за статевою 

ознакою» у відповідність до Директиви 2002/73/ЄЕС про імплементацію 

принципу рівності чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування, 

професійного навчання, просування по службі та умов праці; (б) приведення у 

відповідність до норм Європейської хартії про закон «Про статус суддів» 

питання стосовно закріплення або скасування інституту випробувального 

терміну для суддів; (в) забезпечення виконання Директиви Ради № 003/88/ЄЕС 

щодо питання стандарту робочого часу, щорічних відпусток та роботи в 

нічний час та Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи R № (86) 12 від 

16 вересня 1986 р. «Про заходи щодо недопущення і скорочення надмірного 

робочого навантаження на суддів» у питанні організації праці суддів; 

(г) виконання Директиви Ради № 92/85/ЄЕС про застосування заходів, які 

сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці вагітних, а також жінок-

працівниць, що недавно народили й годують груддю у питанні надання 

додаткової відпустки; (ґ) забезпечення державної гарантії захисту працівника 

від незаконного звільнення у разі порушення суддею присяги; (д) приведення 

у відповідність з нормами Європейської хартії про закон «Про статус суддів» 

інституту суддівської винагороди; (е) надання права суддям на об’єднання у 

професійні спілки відповідно до положень первинного законодавства ЄС; 

(є) забезпечення навчання суддів з метою підвищення кваліфікації на рівні 

європейських стандартів. 

7. Виділено наступні напрями адаптації національного трудового 

законодавства у сфері праці суддів до законодавства ЄС: (а) поліпшення якості 

виникнення правовідносин за участю суддів як суб’єктів трудового права на 

основі досвіду Європейського Союзу; (б) оптимізація питання оплати праці 

суддів як суб’єктів трудового права; (в) забезпечення охорони праці суддів на 

основі європейського досвіду. 
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8. Виокремлено такі шляхи використання позитивного зарубіжного 

досвіду адаптації трудового законодавства у сфері праці суддів до 

законодавства ЄС: (а) забезпечення суддям як працівникам права на 

об’єднання у професійні спілки, (б) надання суддям права на страйк, 

(в) забезпечення належних грошових виплат у якості компенсації за 

незручності в аспекті переведення судді з метою зміцнення суду (Польща); 

(а) запровадження інституту рекомендаційних листів суддям у якості заходів 

дисциплінарного стягнення, (б) забезпечення безпечних та належних умов 

праці шляхом виконання адаптованих положень законодавства, (в) надання 

можливості суддям брати участь у визначенні умов їх винагороди та 

соціального забезпечення (Грузія); (а) запровадження обов’язкового 

медичного страхування суддів, (б) надання права компетентному державному 

органу подати регресний позов про відшкодування виплаченої шкоди проти 

судді, який через несумлінність або через грубу недбалість здійснив судову 

помилку, що спричинила шкоду (Молдова). 
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АНОТАЦІЯ 

 

Пусан К.Б. Адаптація національного законодавства України у сфері 

праці суддів до законодавства Європейського Союзу. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2015. 

Дисертація присвячена системному та ґрунтовному аналізу адаптації 

національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства 

Європейського Союзу. У роботі визначено поняття, зміст та наведені ознаки 

адаптації трудового законодавства України у сфері праці суддів до 

законодавства Європейського Союзу. Особлива увага звертається на шляхи 

оптимізації та вдосконалення адаптації трудового законодавства України у 

сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу. Окрему увагу 

приділено зарубіжному досвіду вдосконалення адаптації трудового 

законодавства у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу. 

Обґрунтовано, що адаптація законодавства України у сфері праці суддів 

до законодавства Європейського Союзу – це один із пріоритетних напрямів 

інтеграції законодавства України у сфері праці суддів до законодавства ЄС, що 

характеризується запозиченням та пристосуванням законодавчих норм, 

приведенням сучасної української нормативно-правової бази у сфері праці 

суддів до стандартів Євросоюзу з метою вдосконалення та вирішення 

існуючих законодавчих прогалин судово-трудової сфери діяльності, 

покращення умов праці суддів та зниження рівня корупції у цій сфері.  

Ключові слова: національне законодавство, праця суддів, адаптація, 

дослідження, генезис, удосконалення, джерела, Європейський Союз, 

зарубіжний досвід. 

АННОТАЦИЯ 

 

Пусан К.Б. Адаптация национального законодательства Украины в 

сфере труда судей к законодательству Европейского Союза. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. 
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– Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена системному и обстоятельному анализу 

адаптации национального законодательства Украины в сфере труда судей к 

законодательству Европейского Союза. В работе определено понятие, 

содержание адаптации трудового законодательства Украины в сфере труда 

судей к законодательству Европейского Союза и приведены ее признаки. 

Особое внимание обращено на пути оптимизации и усовершенствования 

адаптации трудового законодательства Украины в сфере труда судей к 

законодательству Европейского Союза. 

Констатировано, что особенности источников права ЕС в сфере труда 

судей нужно классифицировать по следующим критериям: 1) в зависимости от 

признаков источников права ЕС в сфере труда судей на: (а) общеобязательные 

(обязательность, формальная определенность, определенность государством и 

др.); (б) признаки, присущие исключительно источникам права ЕС в сфере 

труда судей (специфический круг правовых отношений, специальный субъект, 

особый механизм реализации прав и обязанностей); 2) в зависимости от 

правового статуса судей, который характеризуется: (а) особыми 

ограничениями трудовых прав судей (ограничение деятельности судебных 

профсоюзов и др.); (б) особыми трудовыми правами судей (право на особую 

социальную защиту и др.). 

Конкретизировано проблемные вопросы адаптации трудового 

законодательства в сфере труда судей к законодательству Европейского 

Союза, в частности: (1) приведение определений понятий «домогательство» и 

«дискриминация по половому признаку» в соответствие с Директивой 2002/73 

/ ЕЭС об имплементации принципа равенства мужчин и женщин в вопросах 

трудоустройства, профессионального обучения, продвижения по службе и 

условий труда; (2) приведение в соответствие с нормами Европейской хартии 

о законе «О статусе судей» вопроса относительно закрепления или отмены 

института испытательного срока для судей; (3) обеспечение выполнения 

Директивы № 003/88/ЕЭС по вопросу стандарта рабочего времени, ежегодных 

отпусков и работы в ночное время и Рекомендации Комитета министров 

Совета Европы R № (86) 12 от 16 сентября 1986 г. «О мерах по недопущению 

и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на судей» в вопросе организации 

труда судей; (4) выполнение Директивы Совета № 92/85/ЕЭС о применении 

мер, способствующих улучшению безопасности и гигиены труда беременных, 

а также женщин-работниц, недавно родивших и кормящих грудью в вопросе 

предоставления дополнительного отпуска; (5) обеспечение государственной 

гарантии защиты работника от незаконного увольнения в случае нарушения 

судьей присяги; (6) приведение в соответствие с нормами Европейской хартии 

о законе «О статусе судей» института судейского вознаграждения; 

(7) предоставление права судьям на объединение в профессиональные союзы в 
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соответствии с положениями первичного законодательства ЕС; 

(8) обеспечение обучения судей с целью повышения квалификации на уровне 

европейских стандартов. 

Выделено следующие направления адаптации национального трудового 

законодательства в сфере труда судей с законодательством ЕС: (а) улучшение 

качества возникновения правоотношений с участием судей как субъектов 

трудового права на основе опыта ЕС; (б) оптимизация вопросов оплаты труда 

судей как субъектов трудового права; (в) обеспечение охраны труда судей на 

основе европейского опыта. 

Предложено пути использования положительного зарубежного опыта 

адаптации трудового законодательства в сфере труда судей к законодательству 

ЕС, в частности: (1) обеспечение судьям как работникам права на объединение 

в профессиональные союзы; (2) предоставление судьям права на забастовку; 

(3) обеспечение надлежащих денежных выплат в качестве компенсации за 

неудобства в аспекте перевода судьи с целью укрепления суда; (4) введение 

института рекомендательных писем судьям в качестве меры дисциплинарного 

взыскания; (5) обеспечение безопасных и надлежащих условий труда путем 

выполнения адаптированных положений законодательства; (6) предоставление 

возможности судьям участвовать в определении условий их вознаграждения и 

социального обеспечения; (7) введение обязательного медицинского 

страхования судей; (8) предоставление права компетентному 

государственному органу подать регрессный иск о возмещении выплаченного 

вреда против судьи, который вследствие недобросовестности или грубой 

небрежности совершил судебную ошибку, причинившую вред. 

Ключевые слова: национальное законодательство, труд судей, 

адаптация, исследования, генезис, усовершенствование, источники, 

Европейский Союз, зарубежный опыт. 

 

ANNOTATION 

 

Pusan K. B. Adaptation of the national legislation of Ukraine in the 

sphere of judges’ work to the legislation of European Union. – The manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.05 – 

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

the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis is devoted to systematic and detailed analysis of adaptation of the 

national legislation of Ukraine in the sphere of judges’ work to the legislation of 

European Union. The concept, content and features of adaptation of the national 

legislation of Ukraine in the sphere of judges’ work to the legislation of European 

Union were defined in the work. Particular attention is paid to the ways of 

optimization and improvement of the adaptation of Ukrainian labor legislation in the 

sphere of judges’ work to the European Union. 
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Proved that the adaptation of Ukraine in the sphere of judges to the European 

Union – is one of the priorities of the integration of the legislation of Ukraine in the 

sphere of judges work to the EU legislation, characterized by borrowing and 

adaptation of legislation bringing modern Ukrainian legal framework in the field of 

judges to EU standards to improve and solve existing legislative gaps forensic work-

related activities, improvement of working conditions of judges and reducing 

corruption in this area. 

Keywords: national legislation, judges’ work, adaptation, research, genesis, 

improvement, sources, European Union, foreign experience. 
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