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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Судова реформа в Україні 2016 року 

покликана повернути довіру до судової влади з боку громадськості, забезпечити 

справедливе, безстороннє та неупереджене відправлення правосуддя в Україні, 

підвищити гарантії ефективного судового захисту, привести етичні й професійні 

стандарти судочинства у відповідність до міжнародних стандартів, що стане 

важливою гарантією забезпечення верховенства права, законності та захисту прав і 

свобод кожної людини й громадянина, ефективної боротьби з корупцією, залучення 

до України іноземних інвестицій тощо. В рамках проведення судової реформи було 

запроваджено низку новацій, спрямованих на побудову дійсно незалежної та 

автономної судової системи в Україні. 

Однією із таких новел стала реорганізація Вищої ради юстиції (далі – ВРЮ) та 

створення на її базі якісно нового органу – Вищої ради правосуддя (далі – ВРП), – 

державного органу, який охоплює низку надзвичайно важливих повноважень, 

спрямованих на забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на 

засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного 

та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів 

України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів (Закон 

України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», частина 

перша статті 131, пункт 16-1 Перехідних положень Конституції України в редакції 

від 30.09.2016, Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016). 

Кардинальні відмінності між ВРЮ та її правонаступницею − ВРП полягають у 

кількості і значимості завдань останньої, ступені відповідальності та підзвітності 

суспільству за покладені на неї повноваження. З огляду на зазначене, постала 

необхідність дослідження правового статусу ВРП, її повноважень, функцій, 

особливостей взаємодії з іншими органами влади, а також аналізу внутрішньої 

структури та особливостей організаційно-правового забезпечення й адміністрування 

діяльності ВРП.  

Особливості функціонування ВРЮ неодноразово ставали предметом наукових 

досліджень. Особливу увагу окремим аспектам її правового статусу та організації 

діяльності приділяли такі вчені як О.В. Білова, С.Ф. Василюк, 

М.Й. Вільгушинський, А.З. Георгіца, С.В. Глущенко, О.В. Гончаренко, 

В.В. Городовенко, В.В. Долежан, В.О. Євдокимов, О.В. Закропивний, О.М. Іванець, 

Р.В. Ігонін, І.В. Камінська, С.В. Ківалов, В.М. Колесниченко, В.В. Крижанівський, 

Р.О. Куйбіда, О.П. Кучинська, В.М. Лаговський, С.Р. Леськів, М.І. Мельник, 

Л.М. Москвич І.В. Назаров, М.А. Погорецький, В.Ф. Погорілко, С.В. Подкопаєв, 

О.Л. Польовий, О.І. Потильчак, С.В. Прилуцький, І.Г. Русакова, О.В. Саленко, 

А.О. Селіванов, В.В. Сердюк, С.О. Халюк, О.З. Хотинська-Нор, А.В. Шевченко, 

В.І. Шишкін, О.Г. Яновська та інші вітчизняні науковці.  

У свою чергу, особливості організації та функціонування ВРП досі не були 

предметом комплексного доктринального дослідження. Зазначене зумовлює 

необхідність подальших наукових розробок у цьому напрямі, свідчить про 

актуальність теми дисертації, що і визначило її вибір. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015-2020 роки (погодженої Радою з питань судової реформи та 

схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276). Дослідження 

виконано в межах теми комплексних наукових досліджень Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, є складовою загальної наукової теми «Доктрина 

права і правової системи України: теоретичний і практичний аспекти» (тема № 11 БФ 

042-01, державний реєстраційний номер 0111U008337). Тему дисертації затверджено 

рішенням Вченої ради юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (протокол № 1 від 29 вересня 2016 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вирішення наукового 

завдання щодо розробки теоретичних, правових та праксеологічних засад правового 

статусу ВРП. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: 

- визначити етапи становлення та розвитку ВРП; 

- сформулювати поняття та розкрити зміст правового статусу ВРП; 

- визначити поняття «суддівське врядування» як елементу правового статусу 

ВРП; 

- класифікувати взаємозв’язки ВРП з іншими суб’єктами права та окреслити 

напрями їх взаємодії; 
- виокремити та диференціювати повноваження ВРП; 

- надати визначення понять «організаційно-правове забезпечення діяльності 

ВРП», «адміністрування ВРП» та «секретаріат ВРП»; 

- встановити етапи формування складу ВРП; 

- виокремити у структурі ВРП адміністративні посади; 

- розробити та надати пропозиції щодо вдосконалення норм чинного 

законодавства України, які забезпечують процес організації та функціонування ВРП. 

Об’єкт дослідження – організація та діяльність Вищої ради правосуддя. 

Предмет дослідження – правовий статус Вищої ради правосуддя. 

Методи дослідження обрано з урахуванням поставлених у роботі мети й 

завдань, специфіки об’єкта і предмета дослідження. Їх основу становить загальний 

діалектичний метод наукового пізнання реально існуючих явищ і процесів. 

Спеціальними методами дослідження, використаними в дисертації, є: історико-

правовий, за допомогою якого здійснено аналіз особливостей становлення і розвитку 

ВРП та виокремлено окремі історичні етапи зазначеного процесу (підрозділ 1.1); 

компаративістський (порівняльно-правовий) – при дослідженні та аналізі норм 

вітчизняних і зарубіжних нормативних актів у сфері судочинства, що дало 

можливість запропонувати конкретні зміни до чинного законодавства України 

(розділи 1, 2, 3); формально-логічний (догматичний) – при аналізі правових норм та 

їх формулюванні (розділи 1–3); системно-структурний – при аналізі правових 

норм, що регулюють питання взаємодії ВРП з іншими суб’єктами права 

(підрозділ 1.3), організаційно-правового забезпечення діяльності ВРП (підрозділ 3.1) 

й адміністрування цього органу (підрозділ 3.2); системного аналізу – при аналізі 

правового статусу ВРП (підрозділ 1.2), системи та класифікації повноважень 
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зазначеного органу (розділ 2); статистичні – при узагальненні результатів 

вивчення практики діяльності ВРП, аналізі проблем, пов’язаних із функціонуванням 

даного органу, та обґрунтуванні теоретичних положень роботи (підрозділи 2.2, 2.3); 

соціологічні – забезпечили проведення опитування, використання результатів 

анкетування адвокатів й суддів (розділи 1–3). 

Емпіричну базу дослідження становлять: рішення Дисциплінарних палат ВРП 

про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності (80 рішень), Реєстр 

повідомлень суддів про втручання в діяльність, статистичні дані ВРП, судова 

практика Європейського суду з прав людини (10 рішень), дані, отримані під час 

опитування 280 респондентів (80 адвокатів, 200 суддів). 
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що робота є 

першим в Україні дисертаційним дослідженням теоретичних, правових й 
праксеологічних засад організації та функціонування ВРП, в якому комплексно 
проаналізовані, систематизовані й отримали подальший розвиток низка 
концептуальних і важливих для теорії та практики понять, положень, висновків, 
рекомендацій, одержаних автором особисто, серед яких найсуттєвішими є такі:  

вперше: 
- визначено історичні періоди й етапи становлення та розвитку ВРП, а саме: 

1) період діяльності ВРЮ (1996 – 2016 роки), який включає три етапи: а) травень 
1996 року – 28 червня 1996 року; б) 28 червня 1996 року – 31 березня 1998 року; 
в) 31 березня 1998 року – 30 вересня 2016 року; 2) період діяльності ВРП (2016 рік – 
до тепер), який включає три етапи: а) 3 березня 2015 року – 2 червня 2016 року; 
б) 2 червня 2016 року – 15 березня 2017 року; в) 15 березня 2017 року – до сьогодні; 

-  обґрунтовано, що правовий статус ВРП включає в себе два ключові 
елементи: ВРП як орган державної влади зі спеціальним статусом, який на постійній 
основі діє у системі правосуддя України, та ВРП як орган суддівського врядування; 

- визначено поняття «суддівське врядування» як процес упорядкування 
судової влади, який здійснюється незалежним держаним органом в межах 
визначених функцій шляхом прийняття колегіальних рішень та ґрунтується на 
принципах верховенства права, прозорості, рівності, результативності, взаємодії з 
іншими державними інституціями, громадянським суспільством і відповідальності 
перед громадянами; 

- запропоновано класифікацію повноважень ВРП за такими критеріями: 
1) залежно від об’єкта впливу; 2) залежно від порядку реалізації; 3) за джерелом 
виникнення; 4) за функціональним призначенням; 

- диференційовано взаємозв’язки ВРП за суб’єктним складом та визначено 
напрями їх подальшої взаємодії за критерієм функціонального призначення: 
(а) організаційне забезпечення діяльності ВРП; (б) кадрове забезпечення судів; 
(в) забезпечення притягнення суддів та прокурорів до відповідальності; 
(г) інформаційне забезпечення ВРП; (ґ) нормативне забезпечення судової влади; 
(д) фінансове забезпечення ВРП та інших органів судової влади; (е) міжнародне 
співробітництво; 

- надано визначення «організаційно-правового забезпечення діяльності 
ВРП» як зовнішньо спрямованої сукупності заходів, метою яких є забезпечення та 
гарантування належних умов функціонування ВРП, які застосовуються 
уповноваженими на те суб’єктами відповідно до чинного законодавства України. 
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Встановлено суб’єкт, об’єкт та зміст організаційно-правового забезпечення 
діяльності ВРП; 

- визначено поняття «секретаріат ВРП», під яким розуміється організаційно 
поєднана сукупність управлінь та відділів, які мають внутрішню ієрархічну 
структуру, включають штат працівників (в тому числі державних службовців) на 
чолі з керівником, діяльність яких спрямована на забезпечення безперебійного 
функціонування ВРП шляхом виконання консультативних та обслуговуючих 
функцій, здійснення організаційного, науково-аналітичного, інформаційно-
довідкового, матеріально-технічного та іншого забезпечення зазначеного органу; 

- наведено поняття «адміністрування ВРП», під яким запропоновано 
розуміти цілеспрямовану, внутрішньо організуючу, управлінську та контрольну 
діяльність осіб, які обіймають адміністративні посади у ВРП, до компетенції яких 
належить прийняття управлінських рішень, яка спрямована на забезпечення 
належного та ефективного функціонування даного органу з метою виконання 
покладених на нього завдань; 

удосконалено: 
- поняття правового статусу ВРП як складної комплексної категорії, що 

охоплює нормативно закріплений обсяг компетенції даного суб’єкта, мету, завдання 
і функції його діяльності, а також визначає особливості взаємодії ВРП з іншими 
суб’єктами права та місце даного органу в системі органів державної влади; 

- наукові позиції щодо реалізації ВРП таких функцій як: кадрова, 
дисциплінарна, контрольна, організаційно-управлінська, функція забезпечення 
незалежності судових органів та авторитету правосуддя, інформаційна, нормативна 
та представницька функції; 

- наукові підходи щодо визначення ролі інституту притягнення суддів до 
юридичної відповідальності: гарантування забезпечення незалежності суддів та 
запобігання зловживань з боку суддів; 

- наукові положення щодо стадійності дисциплінарного провадження; 
- напрацювання стосовно порядку призначення та обрання членів ВРП 

різними суб’єктами, загальних етапів формування складу ВРП;  
набули подальшого розвитку: 
- наукові ідеї стосовно віднесення ВРП до органів в системі правосуддя та 

закріплення за нею спеціального статусу, який передбачає її функціонування як 
управлінського та контролюючого державного органу; 

- наукові підходи щодо розмежування понять «кадрове забезпечення» та 
«добір кадрів»; 

- положення про види дисциплінарних стягнень, які можуть бути застосовані 
ВРП в рамках дисциплінарного провадження, а також недоцільності існування такого 
виду дисциплінарного стягнення як переведення до суду нижчого рівня; 

- аргументи щодо розмежування понять «організаційно-правове 
забезпечення» та «адміністрування» як зовнішнього та внутрішнього 
організуючого впливу відповідно. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 

дослідження мають прикладний характер і використовуються за різними 

напрямками діяльності, зокрема у: 
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- нормотворчій діяльності – для удосконалення норм чинного законодавства 

України, що регламентують діяльність ВРП (лист Комітету Верховної Ради України 

з питань правової політики та правосуддя № П-370/9-125 від 09.02.2018); 

- практичній діяльності – пропозиції і рекомендації, викладені у дисертації, 

впроваджені у практичну діяльність судових органів та ВРП (акти впровадження 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

від 04.10.2017 № 15-56/2017, Вищого господарського суду України від 12.10.2017 

№ 2017/11-564, лист Вищої ради правосуддя від 25.04.2018 № 13774/0/9-18); 

- навчальному процесі та науково-дослідній діяльності – при викладанні 

навчальних дисциплін «Судоустрій України», «Організація судових та 

правоохоронних органів», «Організація судової влади в Україні», «Судове право», 

«Актуальні проблеми кримінального судового провадження», «Змагальне 

кримінальне судочинство», «Проблеми законності судових рішень у кримінальному 

провадженні», а також при підготовці підручників, навчальних і довідкових 

посібників, методичних матеріалів та рекомендацій (акти впровадження Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 06.03.2018, Національної 

академії внутрішніх справ від 13.03.2018, Академії адвокатури України від 

29.03.2018). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження оприлюднені у виступах автора на міжнародних науково-практичних 

конференціях, а саме: «Правові засоби захисту прав людини в контексті 

трансформації українського суспільства» (м. Київ, 10-12 грудня 2015 р.), «Проблеми 

теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25-26 

лютого 2016 р.), «Розвиток наукових досліджень у ХХІ столітті: сучасні реалії та 

перспективи майбутнього» (м. Київ, 27 травня 2016 р.), «Малиновські читання» 

(м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.), «Судова реформа в Україні: реалії та 

перспективи» (м. Київ, 18 листопада 2016 р.), «Актуальні проблеми правоохоронної 

діяльності» (м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2016 р.), «Актуальні проблеми судового 

права» (м. Харків, 20 квітня 2017 р.) «Актуальні питання державотворення в 

Україні» (м. Київ, 19 травня 2017 р.), «Актуальні питання реформування 

процесуального законодавства в Україні» (м. Київ, 1 грудня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки, сформульовані в дисертаційному 

дослідженні, опубліковано в 16 наукових публікаціях, з них: 7 – у фахових виданнях 

України, у тому числі 2 – у виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази 

даних Іndex Сopernicus International, 9 – у збірниках тез доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Структура дисертації визначається метою, завданнями та предметом 

дослідження і композиційно складається із вступу, трьох розділів, що містять у собі 

дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел (231 найменування) та 

чотирьох додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 192 сторінки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; висвітлено ступінь 

вивчення проблеми; визначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами; охарактеризовано мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження; 

розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів; наведено 

дані про їх апробацію та впровадження, а також щодо публікацій, структури й 

обсягу роботи. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади функціонування Вищої ради 

правосуддя» складається з трьох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Становлення та розвиток Вищої ради правосуддя» здійснено 

порівняльно-правовий аналіз джерел права різних країн відносно положень 

національного законодавства: Конституція Франції 1946 року, Конституція Італії, 

Закон України «Про судоустрій» (1981 року), Концепція судово-правової реформи 

(1992 року), Конституція України (1996 року), Закон України «Про Вищу раду 

юстиції» (1998 року), Закон України «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо правосуддя)» (2016 року), Закон України «Про Вищу раду правосуддя» 

(2016 року) та інші, а також проаналізовано наукові праці, присвячені проблемним 

питанням становлення судової системи України загалом й становлення і розвитку 

органів, відповідальних за кадрове забезпечення судів та притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності зокрема.  

Доводиться, що процес становлення та розвитку судової влади, до складу якої 

входить зокрема ВРП, проходив поступально. Історичний та компаративістські методи 

дослідження дали змогу зробити висновок про те, що вперше ідея створення й 

функціонування незалежного органу, відповідального за кадрове забезпечення судів і 

притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, зародилась у Європі (Франція, 

Італія) та згодом була закріплена як стандарт у міжнародних актах у сфері судочинства. 

В подальшому, в ході імплементації Україною європейських стандартів, було створено 

ВРЮ, яку згодом реорганізовано у ВРП.  

Виокремлено два періоди становлення та розвитку ВРП: період діяльності ВРЮ 

(1996 – 2016 роки) і період діяльності ВРП (2016 рік – до тепер). В свою чергу, в межах 

зазначених періодів виділено окремі етапи.  

Так, в межах періоду діяльності ВРЮ визначено наступні етапи:  

а) етап конституційного закріплення статусу ВРЮ (травень 1996 року – 

28 червня 1996 року);  

б) перехідний етап – формування ВРЮ та приведення законодавства України у 

відповідність до Конституції України (28 червня 1996 року – 31 березня 1998 року);  

в) етап безпосередньої діяльності ВРЮ (31 березня 1998 року – 30 вересня 

2016 року).  

В свою чергу, період діяльності ВРП включає такі етапи: 

а) етап конституційного закріплення статусу ВРП (3 березня 2015 року – 

2 червня 2016 року);  

б) перехідний етап – приведення законодавства України у відповідність до 

Конституції України та процес реорганізації ВРЮ у новий орган – ВРП (2 червня 

2016 року – 15 березня 2017 року);  
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в) етап безпосередньої діяльності ВРП (15 березня 2017 року – до сьогодні). 

У підрозділі 1.2 «Поняття правового статусу Вищої ради правосуддя» 

здійснено дослідження нормативно закріпленого статусу ВРП, проведено 

порівняльний аналіз її статусу із статусом ВРЮ, правонаступницею якої стала ВРП.  

Правовий статус ВРП визначено як складну комплексну категорію, що 

охоплює нормативно закріплений обсяг компетенції даного суб’єкта, мету, завдання 

і функції його діяльності, а також визначає особливості взаємодії ВРП з іншими 

суб’єктами права та місце даного органу в системі органів державної влади. 

Обґрунтовано, що правовий статус ВРП включає в себе два ключові елементи: 

ВРП як орган державної влади та ВРП як орган суддівського врядування. 

Підкреслено необхідність конкретизації правового статусу ВРП як державного 

органу в системі правосуддя та закріплення за ним спеціального статусу, який 

передбачає його функціонування як управлінського й контролюючого державного 

органу. Такі пропозиції підтримують 55 % опитаних адвокатів, 68 % суддів. 

Вперше розмежовано поняття «суддівське врядування» та «суддівське 

самоврядування». В аспекті дослідження питання чи є ВРП квазісудовим органом, 

акцентовано увагу на тому, що de jure ВРП відповідає критеріям поняття «суд», що 

вироблені міжнародною практикою, в той же час неможливо поки в повній мірі 

оцінити чи є даний орган незалежним та неупередженим de facto, адже ВРП все ще 

діє у попередньому складі (у складі ВРЮ), на що було акцентовано увагу в 

альтернативній доповіді Центру політико-правих реформ за 2017 рік «Про стан 

забезпечення незалежності суддів в Україні». Тому давати однозначну відповідь на 

поставлене питання ще передчасно. 

Наводиться визначення поняття «суддівського врядування» як процесу 

упорядкування судової влади, який здійснюється незалежним держаним органом в 

межах покладених на нього функцій шляхом прийняття колегіальних рішень та 

ґрунтується на принципах верховенства права, прозорості, рівності, 

результативності, взаємодії з іншими державними інституціями, громадянським 

суспільством і відповідальності перед громадянами. 

Класифіковано повноваження ВРП: (1) залежно від об’єкта впливу на:                       

- повноваження щодо суддів; - повноваження стосовно прокурорів; (2) залежно від 

порядку реалізації: - повноваження, які реалізуються шляхом прийняття рішення 

більшістю голосів від присутніх на засіданні членів; - повноваження, які 

реалізуються шляхом прийняття рішення більшістю від всього складу ВРП;                

- повноваження, які реалізуються шляхом прийняття рішення кваліфікованою 

більшістю голосів; (3) за джерелом виникнення: - повноваження, які ВРП реалізує за 

ініціативою інших суб’єктів; - повноваження, які ВРП реалізує за власною 

ініціативою; (4) за функціональним призначенням: - повноваження у сфері 

формування суддівського корпусу та кар’єри суддів; - повноваження щодо 

притягнення суддів та прокурорів до відповідальності; - повноваження у сфері 

забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя; - повноваження у сфері 

організаційного та інформаційного забезпечення функціонування органів і установ 

системи правосуддя; - інші повноваження. 

Зроблено висновок про те, що ВРП реалізує наступні функції: кадрову, 

дисциплінарну, контрольну, організаційно-управлінську, функцію забезпечення 
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незалежності судових органів та авторитету правосуддя, інформаційну, нормативну 

та представницьку функцію. 

У підрозділі 1.3 «Взаємодія Вищої ради правосуддя з окремими суб’єктами 

права» здійснено ґрунтовний аналіз законодавчих положень України, що дало змогу 

класифікувати взаємозв’язки ВРП за суб’єктним складом, який передбачає їх поділ 

на групи: (а) органи державної влади та їх посадові особи – Верховна Рада України, 

Президент України, Кабінет Міністрів України, Генеральна прокуратура України та 

інші органи державної влади; (б) органи місцевого самоврядування та їх посадові 

особи; (в) органи суддівського самоврядування – з’їзд суддів України; (г) органи 

судової влади – суди, Державна судова адміністрація України, Вища кваліфікаційна 

комісія суддів України; (ґ) інші інститути системи правосуддя – всеукраїнська 

конференція прокурорів, з’їзд адвокатів України; (д) громадськість та міжнародні 

установи та організації – з’їзд представників вищих навчальних закладів та 

наукових установ, юридичні особи, громадяни та їх об’єднання тощо.  

Крім того, в межах дослідження питання взаємодії ВРП з іншими суб’єктами 

за критерієм функціонального призначення виділено наступні напрями: 

(а) організаційне забезпечення діяльності ВРП; (б) кадрове забезпечення судів; 

(в) забезпечення притягнення суддів і прокурорів до відповідальності; 

(г) інформаційне забезпечення ВРП; (ґ) нормативне забезпечення судової влади; 

(д) фінансове забезпечення ВРП та інших органів судової влади; (е) міжнародне 

співробітництво. 

Розділ 2 «Юрисдикційна діяльність Вищої ради правосуддя» складається з 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Повноваження щодо формування суддівського корпусу 

України та кар’єри суддів» з’ясовано, що ВРП є органом, відповідальним за кадрове 

забезпечення судів. До зазначеної групи повноважень віднесено наступні: участь у 

формуванні суддівського корпусу, ухвалення рішення про переведення судді з 

одного суду до іншого, ухвалення рішення про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя, ухвалення рішення про звільнення судді з посади.  

Робиться висновок про те, що проведення судової реформи 2016 року мало 

наслідком приведення порядку призначення суддів на посади у відповідність до 

європейських стандартів. У результаті здійснення порівняльного аналізу законодавства 

України з нормами міжнародних актів, рекомендацій Консультативної ради 

європейських суддів, висновків Європейської комісії «За демократію через право» 

зроблено висновок про позитивні зрушення у даній сфері правовідносин, зокрема, 

відміну двоетапної процедури призначення судді на посаду, скасування повноважень 

Верховної Ради України щодо призначення суддів безстроково, встановлення 

виключно церемоніальної ролі Президента України у процедурі призначення суддів на 

посаду.  

Обґрунтовується ідея щодо існування двох варіантів порядку звільнення судді 

з посади: загальний та спеціальний. Зроблено висновок, що загальний порядок 

застосовується у трьох випадках: звільнення судді з посади у зв’язку із 

неспроможністю виконувати повноваження за станом здоров’я; подання заяви про 

відставку; подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням. В усіх 
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інших випадках застосовується спеціальний порядок звільнення. Недоліком 

загального порядку розгляду ВРП питання про звільнення судді з посади є 

відсутність чіткого нормативного регламентування процедури його розгляду, на що 

вказують 78 % опитаних адвокатів і 84 % суддів. 

Розмежовано загальний та спеціальний порядки оскарження рішення ВРП про 

звільнення судді з посади за критерієм підстави оскарження. На підставі аналізу 

рішення Європейського суду з прав людини у справі «Олександр Волков проти 

України» та нормативних приписів Закону України «Про Вищу раду правосуддя» 

виявлено суттєвий недолік порядку оскарження рішень ВРП – встановлення виключно 

формальних підстав для оскарження відповідного рішення, що в майбутньому може 

призвести до масового подання скарг до Європейського суду з прав людини щодо 

порушення статті 6 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.  

Досліджено нове повноваження ВРП – вирішення питання про переведення 

суддів. Класифіковано випадки переведення за різними критеріями: (а) за строком: 

переведення на постійній основі та тимчасове переведення; (б) залежно від суб’єкта 

ініціативи: за рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та за 

поданням Дисциплінарної палати ВРП; (в) залежно від волевиявлення судді: 

добровільне та примусове; (г) залежно від інстанції суду: до суду того ж рівня, до 

суду нижчої або вищої інстанції; (ґ) залежно від порядку переведення: за 

результатами конкурсу та без конкурсу.  

У підрозділі 2.2 «Повноваження щодо притягнення суддів та прокурорів до 

відповідальності» на підставі результатів аналізу наукових джерел та законодавчих 

положень, сформульовано повноваження ВРП щодо притягнення суддів і прокурорів 

до відповідальності (дисциплінарної та кримінальної): (1) здійснення дисциплінарного 

провадження щодо суддів або прокурорів; (2) надання згоди на затримання судді чи 

утримання його під вартою чи арештом; (3) ухвалення рішення про тимчасове 

відсторонення судді від здійснення правосуддя. Акцентовано увагу на недоцільності 

існування такого виду дисциплінарного стягнення як переведення до суду нижчого 

рівня з огляду на досвід пострадянських країн, країн Європи та США. Зазначену 

пропозицію підтримали 45 % опитаних адвокатів і 70 % суддів. 

Робиться висновок про існування чотирьох стадій дисциплінарного 

провадження: (1) попереднє вивчення та перевірка дисциплінарної скарги; 

(2) відкриття дисциплінарної справи; (3) розгляд дисциплінарної скарги; 

(4) ухвалення рішення про притягнення або відмову в притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності. Обґрунтовується наукова теза про те, що стадія 

розгляду дисциплінарної скарги з огляду на різне коло учасників, сутність дій, що 

ними вчиняються, їх мету та результат включає в себе два етапи: підготовка 

дисциплінарної справи до розгляду та розгляд дисциплінарної справи по суті.  

Обґрунтовано ідею про необхідність надання Дисциплінарним палатам ВРП 

повноваження самостійно ініціювати питання про втручання у діяльність судді щодо 

здійснення правосуддя, проводити перевірку таких фактів, оприлюднювати 

результати та ухвалювати відповідні рішення у випадках виявлення ними під час 

розгляду питання про відкриття дисциплінарної справи випадків незаконного 
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впливу на суддю з метою спонукання до ухвалення певного судового рішення. Таку 

думку підтримали 54 % опитаних адвокатів і 60 % суддів. 

Робиться висновок, що встановлений законодавством України порядок 

оскарження рішення ВРП та закріплений процесуальним законом перелік виключно 

формальних підстав для оскарження рішень ВРП може призвести до порушення 

права особи на апеляційний перегляд і касаційне оскарження рішення, права на 

судовий розгляд, та фактичної неможливості реалізації зазначеного права на 

практиці, що суперечить міжнародним стандартам судочинства й практиці 

Європейського суду з прав людини, на що вказують 67 % опитаних адвокатів, 74 % 

суддів.  

У підрозділі 2.3 «Повноваження щодо забезпечення незалежності суддів та 

авторитету правосуддя» на основі результатів аналізу наукових підходів, 

нормативно-правових актів, а також практики їх правозастосування виокремлено 

групу повноважень ВРП щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету 

правосуддя, до якої віднесено наступні повноваження: (1) ухвалення рішення 

стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності; (2) надання 

обов’язкових до розгляду консультативних висновків щодо законопроектів з питань 

утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, 

узагальнення пропозицій судів, органів і установ системи правосуддя стосовно 

законодавства щодо їх статусу та функціонування, судоустрою і статусу суддів. 

З’ясовано, що повноваження щодо забезпечення незалежності суддів та 

авторитету правосуддя реалізуються ВРП шляхом вчинення заходів загального й 

індивідуального характеру. До заходів загального характеру віднесено: 1) ухвалення 

та оприлюднення публічних заяв і звернень; 2) звернення до суб’єктів права 

законодавчої ініціативи, органів, які уповноважені приймати правові акти, із 

пропозиціями щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя; 

3) звернення до прокуратури та органів правопорядку щодо надання інформації про 

розкриття й розслідування злочинів, вчинених щодо суду, суддів, членів їх сімей, 

працівників апаратів судів, злочинів проти правосуддя, вчинених суддями, 

працівниками апарату суду; 4) підготовка у співпраці з органами суддівського 

самоврядування, іншими органами та установами системи правосуддя, 

громадськими об’єднаннями і оприлюднення щорічної доповіді про стан 

забезпечення незалежності суддів в Україні; 5) здійснення інших заходів, які є 

необхідними для забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.  

До заходів індивідуального характеру включено: 1) ведення і оприлюднення 

на офіційному веб-сайті реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність 

судді щодо здійснення правосуддя, проведення перевірки таких повідомлень, 

оприлюднення результатів та ухвалення відповідних рішень; 2) внесення до 

відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до 

встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено 

бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет 

правосуддя; 3) внесення на розгляд зборів відповідного суду подання про звільнення 

судді з адміністративної посади у разі невиконання ним рішення ВРП. 

Визначено недоліки порядку вирішення питання про втручання у діяльність 

судді щодо здійснення правосуддя, зокрема, відсутність строків розгляду таких 
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питань та відсутність відповідальності за невиконання відповідних повноважень, на 

що вказують 62 % опитаних адвокатів, 74 % суддів.  

Сформульовано систему суб’єктів незаконного втручання: (1) зовнішні 

суб’єкти (громадяни, громадські об’єднання, державні органи, народні депутати й 

політичні партії); (2) внутрішні суб’єкти (судді тих же інстанцій та судді вищих 

інстанцій), а також виділено форми втручання: зовнішнє і внутрішнє. 

У підрозділі 2.4 «Повноваження у сфері організаційного та інформаційного 

забезпечення функціонування органів і установ системи правосуддя» 

проаналізовано особливості реалізації ВРП повноважень у сфері організаційного та 

інформаційного забезпечення функціонування органів і установ системи 

правосуддя, до яких віднесено: (1) затвердження або погодження нормативних актів 

у сфері організації діяльності органів судової системи України; (2) участь у 

вирішенні бюджетних питань органів та установ судової системи України; 

(3) затвердження нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та 

іншого забезпечення судів; (4) вирішення питань кадрового забезпечення Державної 

судової адміністрації України.  

Наголошено на тому, що ВРП наділено повноваженнями у бюджетній сфері 

відносно органів судової системи, втім, процедура їх реалізації залишилась 

нерегламентованою, в той же час внесення фрагментарних змін до законодавства 

України призвело до дублювання повноважень ВРП та інших органів. 

На основі результатів аналізу законодавства України зроблено висновок про 

те, що єдиної процедури затвердження та погодження нормативних актів ВРП не 

існує. Загалом визначено три варіанти затвердження акту: по-перше, ВРП розробляє 

та затверджує відповідний акт самостійно; по-друге, ВРП розробляє акт у співпраці 

з іншими органами влади шляхом проведення консультацій та погоджень; по-третє, 

ВРП не приймає участі у розробці акту, а лише затверджує його за поданням іншого 

органу судової системи.  

Розділ 3 «Організаційно-правове забезпечення та адміністрування 

діяльності Вищої ради правосуддя» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Організаційно-правове забезпечення діяльності Вищої ради 

правосуддя» здійснено аналіз наукових джерел та нормативно-правових актів 

України з метою виявлення особливостей організаційно-правового забезпечення 

діяльності ВРП.  

Визначається поняття організаційно-правового забезпечення діяльності ВРП 

як зовнішньо спрямованої сукупності заходів, метою яких є забезпечення та 

гарантування належних умов функціонування ВРП, які застосовуються 

уповноваженими на те суб’єктами відповідно до чинного законодавства України.  

Обґрунтовано наукове положення про те, що організаційно-правове 

забезпечення як діяльність має свого суб’єкта, об’єкт та зміст. Об’єктом 

організаційно-правового забезпечення діяльності ВРП визначено безпосередньо 

ВРП. Суб’єктів зазначеної діяльності поділено на дві групи: 1) суб’єкти владних 

повноважень, які здійснюють нормативно-правове та організаційне забезпечення 

діяльності ВРП (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів 

України); 2) суб’єкти владних повноважень, які здійснюють виключно організаційне 

забезпечення діяльності ВРП (органи державної влади, органи місцевого 
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самоврядування, органи суддівського самоврядування та інші органи і установи в 

системі правосуддя України, фізичні особи та підприємства, установи, організації 

незалежно від форми власності, з’їзд представників вищих навчальних закладів і 

наукових установ, міжнародні організації). 

Доводиться, що зміст організаційно-правового забезпечення діяльності ВРП 

становлять наступні елементи: (1) нормативне забезпечення; (2) кадрове 

забезпечення; (3) фінансово-економічне та матеріально-технічне забезпечення; 

(4) інформаційно-аналітичне забезпечення.  

У підрозділі 3.2 «Адміністрування Вищої ради правосуддя» розмежовано 

поняття «організаційно-правового забезпечення» й «адміністрування» ВРП як 

зовнішнього та внутрішнього організуючого впливу відповідно. 

Визначено поняття «адміністрування ВРП» як цілеспрямованої, внутрішньо 

організуючої, управлінської та контрольної діяльності осіб, які обіймають 

адміністративні посади у ВРП, до компетенції яких належить прийняття 

управлінських рішень, яка спрямована на забезпечення належного та ефективного 

функціонування даного органу з метою виконання покладених на нього завдань. 

Обґрунтовано, що саме належне адміністрування ВРП виступає гарантією 

забезпечення незалежності даного органу.  

Наголошується, що функціями адміністративних посад є управлінська та 

контрольна, тому суб’єктами адміністрування визначено Голову ВРП, керівника 

секретаріату та їх заступників, адже виключно зазначені посадові особи наділені у 

сукупності повноваженнями здійснювати управління та контроль. 

Класифіковано повноваження Голови ВРП за функціональною ознакою: 

організаційні повноваження; управлінські та контрольні повноваження; 

повноваження у сфері фінансового забезпечення ВРП; представницькі 

повноваження; повноваження у сфері формування суддівського корпусу; інші 

повноваження, визначені законом. 

Диференційовано повноваження керівника секретаріату за функціональною 

ознакою: організаційні повноваження; кадрові повноваження; повноваження щодо 

дисциплінарної відповідальності працівників ВРП; управлінські та контрольні 

повноваження; інформаційно-аналітичні повноваження; представницькі 

повноваження; інші повноваження. 

Наведено визначення поняття «секретаріат ВРП» як організаційно поєднаної 

сукупності управлінь та відділів, які мають внутрішню ієрархічну структуру, 

включають штат працівників (в тому числі державних службовців) на чолі з 

керівником, діяльність яких спрямована на забезпечення безперебійного 

функціонування ВРП шляхом виконання консультативних та обслуговуючих 

функцій, здійснення організаційного, науково-аналітичного, інформаційно-

довідкового, матеріально-технічного та іншого забезпечення ВРП. 

Дослідження законодавчих положень щодо створення в структурі ВРП нової 

інституції – служби інспекторів, виявило низку недоліків, які потребують 

нагального усунення шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про 

Вищу раду правосуддя», зокрема, щодо закріплення за інспектором статусу 

патронатного службовця, врегулювання питання припинення повноважень 
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інспектора, порядку призначення на посаду та звільнення керівника служби 

інспекторів з посади. Таку ідею підтримали 42 % опитаних адвокатів і 59 % суддів. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 
У висновках дисертації сформульовано наукові положення та отримані 

результати, що спрямовані на вирішення наукового завдання щодо розробки 
теоретичних, правових і праксеологічних засад правового статусу ВРП, та 
сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації, що відповідають вимогам 
наукової новизни, зокрема: 

1. Історичними етапами становлення та розвитку ВРП в Україні є: 1) період 

діяльності ВРЮ (1996 – 2016 роки): а) етап конституційного закріплення ВРЮ 

(травень 1996 року – 28 червня 1996 року); б) перехідний етап (28 червня 1996 року – 

31 березня 1998 року); в) етап безпосередньої діяльності ВРЮ (31 березня 1998 року – 

30 вересня 2016 року); 2) період діяльності ВРП (2016 рік – до тепер): а) етап 

конституційного закріплення ВРП (3 березня 2015 року – 2 червня 2016 року); 

б) перехідний етап (2 червня 2016 року – 15 березня 2017 року); в) етап безпосередньої 

діяльності ВРП (15 березня 2017 року – до сьогодні). 

2. Правовий статус ВРП – це складна комплексна категорія, яка охоплює 

нормативно закріплений обсяг компетенції даного суб’єкта, мету, завдання і функції 

його діяльності, а також визначає особливості взаємодії ВРП з іншими суб’єктами 

права та місце даного органу в системі органів державної влади. Обґрунтовано, що 

правовий статус ВРП включає в себе два ключові елементи: (а) це орган державної 

влади зі спеціальним статусом, який на постійній основі діє у системі правосуддя 

України; (б) це орган суддівського врядування. Піддано критиці наукові позиції щодо 

доцільності віднесення ВРП до органів суддівського самоврядування. 

3. Суддівське врядування – це процес упорядкування судової влади, який 

здійснюється незалежним держаним органом в межах покладених на нього функцій 

шляхом прийняття колегіальних рішень та ґрунтується на принципах верховенства 

права, прозорості, рівності, результативності, взаємодії з іншими державними 

інституціями, громадянським суспільством і відповідальності перед громадянами. 

4. Взаємозв’язки ВРП доцільно класифікувати за суб’єктним складом на: 

(1) органи державної влади та їх посадові особи; (2) органи місцевого 

самоврядування та їх посадові особи; (3) органи суддівського самоврядування; 

(4) органи судової влади; (5) інші інститути системи правосуддя; (6) громадськість 

та міжнародні установи та організації.  

За критерієм функціонального призначення напрямами взаємодії ВРП з 

іншими суб’єктами права є: (1) організаційне забезпечення діяльності ВРП; 

(2) кадрове забезпечення судів; (3) забезпечення притягнення суддів і прокурорів до 

відповідальності; (4) інформаційне забезпечення ВРП; (5) нормативне забезпечення 

судової гілки влади; 6) фінансове забезпечення ВРП та інших органів судової гілки 

влади; 7) міжнародне співробітництво. 
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5. Повноваження ВРП можливо диференціювати:  

– залежно від об’єкта впливу: (а) повноваження щодо суддів; 

(б) повноваження стосовно прокурорів;  

– залежно від порядку реалізації: (а) повноваження, які реалізуються шляхом 

прийняття рішення більшістю голосів від присутніх на засіданні членів; 

(б) повноваження, які реалізуються шляхом прийняття рішення більшістю від всього 

складу ВРП; (в) повноваження, які реалізуються шляхом прийняття рішення 

кваліфікованою більшістю голосів;  

– за джерелом виникнення (а) повноваження, які ВРП реалізує за ініціативою 

інших суб’єктів; (б) повноваження, які ВРП реалізує за власною ініціативою;  

– за функціональним призначенням: (а) повноваження у сфері формування 

суддівського корпусу та кар’єри суддів – участь у формуванні суддівського корпусу; 

ухвалення рішення про переведення судді з одного суду до іншого; ухвалення 

рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; ухвалення 

рішення про звільнення судді з посади; (б) повноваження щодо притягнення суддів 

та прокурорів до відповідальності – здійснення дисциплінарного провадження щодо 

суддів або прокурорів; надання згоди на затримання судді чи утримання його під 

вартою чи арештом; ухвалення рішення про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя; (в) повноваження щодо забезпечення незалежності суддів та 

авторитету правосуддя – ухвалення рішення стосовно порушення суддею чи 

прокурором вимог щодо несумісності; надання обов’язкових до розгляду 

консультативних висновків щодо законопроектів з питань утворення, реорганізації 

чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнення пропозицій судів, 

органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та  

функціонування, судоустрою і статусу суддів; (г) повноваження у сфері 

організаційного та інформаційного забезпечення функціонування органів і установ 

системи правосуддя – погодження кількості суддів у суді; затвердження та 

погодження визначених законодавством України нормативних актів; кадрове 

забезпечення Державної судової адміністрації України тощо.  

6. Організаційно-правове забезпечення діяльності ВРП – це зовнішньо 

спрямована сукупність заходів, метою яких є забезпечення та гарантування 

належних умов функціонування ВРП, які застосовуються уповноваженими на те 

суб’єктами відповідно до чинного законодавства України.  

Адміністрування ВРП – це цілеспрямована, внутрішньо організуюча, 

управлінська та контрольна діяльність осіб, які обіймають адміністративні посади у 

ВРП, до компетенції яких належить прийняття управлінських рішень, яка 

спрямована на забезпечення належного та ефективного функціонування даного 

органу з метою виконання покладених на нього завдань. 

Секретаріат ВРП – це організаційно поєднана сукупність управлінь та відділів, 

які мають внутрішню ієрархічну структуру, включають штат працівників (в тому 

числі державних службовців) на чолі з керівником, діяльність яких спрямована на 

забезпечення безперебійного функціонування ВРП шляхом виконання 

консультативних та обслуговуючих функцій, здійснення організаційного, науково-
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аналітичного, інформаційно-довідкового, матеріально-технічного та іншого 

забезпечення ВРП. 

7. Етапами формування складу ВРП є: 1) оголошення про початок прийому 

заяв від кандидатів на посади членів ВРП; 2) подання кандидатами на заміщення 

вакантних посад заяви щодо обрання (призначення) на посаду члена ВРП та інших 

документів, передбачених законодавством України; 3) проведення спеціальної 

перевірки стосовно кандидата; 4) обрання (призначення) кандидата на посаду члена 

ВРП; 5) складення присяги призначеним кандидатом на посаду члена ВРП. 

8. Адміністративними посадами у ВРП є посади Голови ВРП, керівника 

секретаріату та їх заступників. Функціями, які відрізняють адміністративні посади 

від інших, визначено управлінську та контрольну. Наведено класифікацію 

повноважень Голови ВРП за функціональною ознакою: організаційні повноваження; 

управлінські та контрольні повноваження; повноваження у сфері фінансового 

забезпечення ВРП; представницькі повноваження; повноваження у сфері 

формування суддівського корпусу; інші повноваження, визначені законом. В свою 

чергу, повноваження керівника секретаріату ВРП за функціональним призначенням 

поділено на групи: організаційні повноваження; кадрові повноваження; 

повноваження щодо дисциплінарної відповідальності працівників; управлінські та 

контрольні повноваження; інформаційно-аналітичні повноваження; представницькі 

повноваження; інші повноваження. 

9. Для підвищення ефективності нормативного регулювання діяльності 

ВРП, пропонується: 1) внести зміни у ст.ст. 1, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 27, 28, 64, 

68, 70, 71 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», а також доповнити його 

новими ст. ст. 9
1
, 45

1
; 2) внести зміни у ст.ст. 53, 82, 109, 110 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів». 
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«Проблеми теорії права і практики правореалізації на шляху України до ЄС» 

(м. Київ, 25-26 лютого 2016 р.). Київ: Наук-дослід. інст. публ. права, 2016. С. 88-90. 

3. Косткіна Ю.О. Розмежування повноважень Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України та Вищої ради юстиції при притягненні суддів до 

дисциплінарної відповідальності. Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції: «Розвиток наукових досліджень у ХХІ столітті: сучасні реалії та 

перспективи майбутнього» (м. Київ, 27 травня 2016 р.). Київ: Громадська організація 

«Фундація науковців та освітян», 2016. С. 48-51. 

4. Косткіна Ю.О. До питання визначення правового статусу Вищої ради 

юстиції. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: «Малиновські 

читання» (м. Острог, 30 вересня - 1 жовтня 2016 р.). Острог: Видавництво 

Національного університету «Острозька академія», 2016. С. 251-253. 

5. Косткіна Ю.О. До питання нормативного визначення складу Вищої ради 

правосуддя. Матеріали науково-практичної конференції: «Судова реформа в 

Україні: реалії та перспективи» (м. Київ, 18 листопада 2016 р.). Київ: Інститут 

законодавства Верховної Ради України, 2017. С. 432-435. 

6. Косткіна Ю.О. Історичні етапи становлення та розвитку Вищої ради 

правосуддя. Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет конференції: «Актуальні 

проблеми правоохоронної діяльності» (м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2016 р.). 

Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. С. 167-169.  

7. Косткіна Ю.О. Взаємодія Вищої ради правосуддя з окремими суб’єктами 

права. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. Івана Єгоровича 
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Марочкіна: «Актуальні проблеми судового права» (м. Харків, 20 квітня 2017 р.). Т. 1. 

Харків: Право, 2017. С . 197-199. 

8. Косткіна Ю.О. Відповідальність за невиконання законних вимог Вищої 

ради правосуддя, її органу або члена: проблеми нормативної регламентації. 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, 19 травня 2017 р.). В 2-х томах. Т. 1. Київ: 

ВПЦ «Київський університет», 2017. С. 224-225. 

9. Косткіна Ю.О. До питання співвідношення понять «адміністрування» та 

«організаційно-правове забезпечення» діяльності Вищої ради правосуддя. Збірник 

тез Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Актуальні питання 

реформування процесуального законодавства в Україні» (м. Київ, 1 грудня 2017 р.). 

Київ: ВПЦ «Дрім Прінт», 2017. С. 20-22.  

 

АНОТАЦІЯ 

 

Косткіна Ю.О. Правовий статус Вищої ради правосуддя. – Кваліфікаційно-

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. – Київ, 2017. 

У дисертаційному дослідженні розглядаються теоретичні, правові та 

праксеологічні засади правового статусу Вищої ради правосуддя. На підставі 

результатів аналізу вітчизняних та зарубіжних наукових джерел, встановлено етапи 

становлення і розвитку Вищої ради правосуддя. Автором визначені такі поняття як 

«правовий статус Вищої ради правосуддя», «суддівське врядування», 

«організаційно-правове забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя», 

«адміністрування Вищої ради правосуддя», «секретаріат Вищої ради правосуддя».  

У дисертаційному дослідженні проаналізовано, класифіковано та 

диференційовано повноваження Вищої ради правосуддя, а також сформульовано і 

класифіковано взаємозв’язки останньої із іншими суб’єктами права, визначено 

напрями їх подальшої взаємодії.  

Висвітлюється порядок формування складу, структура Вищої ради 

правосуддя. Окрема увага приділена дослідженню питання функціонування 

Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя та їх складу. Досліджено особливості 

адміністрування та організаційно-правового забезпечення діяльності Вищої ради 

правосуддя.  

Ключові слова: Вища рада правосуддя, правовий статус, суддівське 

врядування, організаційно-правове забезпечення, адміністрування. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Косткина Ю.О. Правовой статус Высшего совета правосудия. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины. – Киев, 2017. 

Диссертация состоит из вступления, трех разделов, содержащих девять 

подразделов, выводов, списка литературы и приложений. Во вступлении 

обосновывается актуальность темы исследования, ее связь с научными 

программами, планами, темами, определяется объект, предмет, цели и задания 

диссертационного исследования, эмпирическая база, методологическая основа, 

сформулирована научная новизна. Указана практическая значимость и апробация 

полученных результатов. 

Целью исследования является решение научного задания по разработке 

теоретических, правовых и праксеологических основ правового статуса Высшего 

совета правосудия. Объектом исследования определено организацию и 

функционирование Высшего совета правосудия. Предметом исследования является 

правовой статус Высшего совета правосудия.  

Для реализации поставленной цели автором в комплексе используются 

диалектический, историко-правовой, компаративистский, формально-логический 

(догматический), системно-структурный методы, метод системного анализа, 

социологические, статистические и другие методы, подходы и приемы научного 

познания, ряд эмпирических данных. 

В работе формулируется научная новизна полученных результатов, которая 

заключается в том, что диссертация является специальным комплексным 

исследованием, в котором впервые после проведения судебной реформы 2016 года, 

в результате которой было реорганизовано Высший совет юстиции в качественно 

новый орган – Высший совет правосудия, был проанализирован и обоснован 

правовой статус Высшего совета правосудия. 

Исходя из сравнительного анализа источников права различных 

исторических периодов, а также научной литературы определены этапы 

становления и развития Высшего совета правосудия (ВСП). Впервые обосновано, 

что правовой статус ВСП включает в себя два ключевые элемента: ВСП как орган 

государственной власти со специальным статусом, который на постоянной основе 

действует в системе правосудия Украины, и производная характеристика – ВСП как 

орган судейского управления.  

Освещается зарубежный опыт деятельности аналогичных органов, а также 

проводится анализ положений национального законодательства, которыми 

регламентирована деятельность Высшего совета правосудия, в соответствии с 

международными стандартами в сфере судопроизводства. 

Впервые разграничены понятия «судейское управление» и «судейское 

самоуправление». В аспекте исследования вопроса является ли ВСП 

квазисудебными органом, акцентировано внимание на том, что de jure ВСП 

соответствует критериям понятия «суд», произведенных в международной практике, 

в то же время невозможно пока в полной мере оценить является ли данный орган 
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независимым и беспристрастным de facto, ведь ВСП все еще действует в 

предыдущем составе (в составе Высшего совета юстиции). Поэтому давать 

однозначный ответ на поставленный вопрос еще преждевременно. 

На основании анализа отечественных и зарубежных научных источников, 

автором определены такие понятия как «правовой статус Высшего совета 

правосудия», «судейское управление», «организационно-правовое обеспечение 

деятельности Высшего совета правосудия», «администрирование Высшего совета 

правосудия», «секретариат Высшего совета правосудия». 

В диссертационном исследовании сформулированы и классифицированы 

взаимосвязи ВСП в зависимости от субъектного состава, определены направления 

дальнейшего взаимодействия ВСП по критерию функционального назначения. 

Впервые определено понятие «судейское управление» как процесс 

упорядочения судебной власти, который осуществляется независимым 

государственных органом в пределах возложенных на него функций путем принятия 

коллегиальных решений и основанный на принципах верховенства права, 

прозрачности, равенства, результативности, взаимодействия с другими 

государственными институтами, гражданским обществом и ответственности перед 

гражданами.  

Автором проанализированы, классифицированы и дифференцированы 

полномочия ВСП по следующим критериям: 1) в зависимости от объекта 

воздействия; 2) в зависимости от порядка реализации; 3) по источнику 

возникновения; 4) по функциональному назначению. 

Раскрывается практическое значение полученных в диссертации результатов 

и направления их использования в научно-исследовательской, 

правоприменительной деятельности и учебном процессе. 

Ключевые слова: Высший совет правосудия, правовой статус, судейское 

управление, организационно-правовое обеспечение, администрирование.  

 

SUMMARY 

 

Kostkina Y.O.  Legal status of High Council of Justice.  – Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.10 – judiciary; 

public prosecution and advocacy. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The Theses deal with theoretical, legal and praxeological foundations of legal status 

of High Council of Justice. Based on the comparative analysis of domestic and 

international scientific sources, the stages of formation and development of the High 

Council for Justice were established. The author identified such concepts as «the legal 

status of the High Council of Justice», «judicial governance», «organizational and legal 

support of activities of the High Council of Justice », «administration of the High Council 

for Justice», «the secretariat of the High Council for Justice». 
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The powers of the High Council of Justice are analyzed, classified and 

differentiated, as well as the interrelations of the latter according to the subject structure is 

formulated and classified, directions of further interaction between them.  

The peculiarities of organizational and legal support of the High Council of Justice 

and its administration are defined. Particular attention is paid to the study of the 

functioning of the Disciplinary Chambers of the High Council of Justice and their 

composition. The peculiarities of administration and organizational and legal support of 

the work of the High Council of Justice are explored. 

Keywords: the High Council of Justice, legal status, judiciary governance, 

organizational and legal support, administration. 
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