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Актуальність представленої дисертаційної роботи обумовлюється 

тим, що з обранням європейського вектору розвитку нашої держави, 

Україна взяла на себе ряд зобов’язань перед Європейським Союзом. Одним 

із таких зобов’язань є проведення судової реформи. Судова реформа 

покликана сприяти адаптації законодавства, що регулює організацію 

судової влади в Україні, до відповідних норм та стандартів СС. Дана 

реформа безпосередньо торкнулася і регулювання правого статусу самих 

судів. Зокрема запроваджено нові вимоги щодо відбору кандидатів на 

посаду судді та здійснення ними службових обов’язків, а також за 

невиконання відповідних умов передбачається юридична відповідальність, в 

тому числі відповідальність за порушення трудового законодавства. При 

цьому застарілість нинішнього трудового законодавства обумовлює 

виникнення відповідних теоретичних і практичних проблем у відповідній 

сфері, що й посилює актуальність дослідження даного питання.

За таких умов, важливість рецензованого дослідження проявляється 

у виявленні нових теоретичних та практичних підходів до вирішення 

окреслених проблем, у зв’язку з цим, необхідність і доцільність здійсненого 

В.В. Кузьменком дослідження на тему: «Юридична відповідальність суддів 

за порушення законодавства про працю» не викликає сумнівів..
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Наукова новизна роботи полягає в тому, що дисертаційна робота є 

першою спробою комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, 

з урахуванням новітніх досягнень науки трудового права дослідити 

юридичну відповідальність суддів за порушення законодавства про працю.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації забезпечується 

застосуванням раціональної сукупності сучасних загальнонаукових та 

спеціальних методів і прийомів наукового пізнання. Комплексне 

використання основних методів наукового пізнання дозволило всебічно 

розглянути теоретичні та практичні проблеми правового регулювання 

відповідальності суддів за порушення законодавства про працю та 

сформулювати пропозиції щодо удосконалення правових норм із 

урахуванням потреб практики застосування чинного законодавства. 

Заслуговує на окреме схвалення те, що автор використовує у роботі як 

загальні методи наукового пізнання (узагальнення, порівняння, аналіз, 

синтез, індукція, дедукція, логічний, абстрагування та ін.), так і спеціально- 

правові методи дослідження (історико-правовий, порівняльно-правовий, 

документально-правовий тощо).

Автор виявив належний рівень знань юридичної літератури, 

нормативно-правового матеріалу, знайшов низку дискусійних проблем, що 

підлягають осмисленню і відповідного їх вирішення. Дослідження базується 

на комплексному, системному підході, характеризується відповідним 

рівнем наукових узагальнень. Це значною мірою обумовлено і характером 

дослідницької бази.

Об’єкт (виступає система суспільних відносин у сфері трудової 

діяльності суддів) і предмет (юридична відповідальність суддів за 

порушення законодавства про працю) дисертаційного дослідження 

визначені у відповідності до вимог МОН України.



Зі змісту дисертаційного дослідження простежується, що 

в.в. Кузьменко досяг поставленої мети і відповідно дисертація є 

самостійною завершеною науковою працею. Кожна висвітлена у роботі 

проблема проаналізована та підкріплена висновками дисертанта. 

Сформульовані в дисертації положення та наукові результати обґрунтовані 

на базі особистих досліджень і критичного осмислення дисертантом 

нормативних джерел, наукових праць та правозастосовної діяльності.

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи обумовлена 

метою, об’єктом і предметом дослідження. Дисертаційна робота 

В.В. Кузьменка викладена українською мовою і складається зі вступу, трьох 

розділів, що логічно поєднані у шість підрозділів, висновків і списку 

використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 192 сторінки, 

обсяг основного тексту -  173 сторінки. Список використаних джерел 

складається із 170 найменувань і займає 19 сторінок. Підхід до визначення 

структури і змісту дослідження є логічним, дає можливість всебічно та 

повно висвітлити значне коло актуальних питань.

Серед положень та висновків, що заслуговують на особливу 

увагу варто відзначити наступні:

Заслуговують уваги виділені автором основні загальноправові ознаки 

юридичної відповідальності суддів за порушення законодавства про працю, 

зокрема: встановлення відповідальності законом і забезпечення засобами 

державного примусу; встановлення з метою ефективної реалізації 

принципів правосуддя в державі; застосування на підставі відповідного 

порушення норм законодавства про працю; вияв у різноманітних 

специфічних формах, більшість з яких є характерними виключно для даного 

виду відповідальності (догана, звільнення, пониження в посаді чи в чині 

тощо); двохаспектний характер участі держави у відповідних 

правовідносинах: з однієї сторони, держава здійснює свій вплив шляхом 

прийняття законодавства про працю, з іншої -  вона фактично постає у ролі



роботодавця в зазначених відносинах, оскільки суддя під час здійснення 

своїх трудових функцій виступає від імені держави; відсутність конкретних 

складів правопорушень у повному обсязі в законодавстві про працю (с. 23 

ДИС.).

Автором справедливо наголошено, що притягнення до матеріальної 

відповідальності за порушення суддею законодавства про працю 

відбувається впродовж трьох етапів. Приводом для порушення провадження 

щодо судді, а також для початку першого етапу процедури притягнення 

судді до відповідальності за порушення законодавства про працю є подання 

заяви про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями суду за 

місцем його проживання або за місцезнаходженням відповідного органу. 

Відповідно, даному етапу притаманні наступні ознаки: 1) заява має бути 

подана особою, чиї права були порушені, а майнове становище погіршене 

внаслідок негативних дій судді; 2) відсутність законодавчо встановлених 

вимог до форми заяви; 3) звільнення позивача від сплати судових витрат. На 

другому етапі відбувається судовий розгляд даної заяви та винесення 

судового рішення. До особливостей другого етапу віднесено наступні: 1) 

процес із процедурної точки зору відповідає розгляду справ у судах 

загальної юрисдикції; 2) суд приймає одне із двох рішень -  про 

відшкодування матеріальної шкоди або ж про відмову у відшкодуванні. 2. 

На третьому етапі відбувається виконання рішення шляхом матеріального 

компенсування державою шкоди, завданої порушенням суддею 

законодавства про працю, а його ознаками є: 1) обов’язковість виконання 

рішення суду; 2) сума відшкодування має відповідати рішенню суду (с. 94- 

95 ДИС.).

Дисертантом доведено, що для конкретного вирішення проблеми на 

даному етапі, запропоновано внести зміни до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, у тому числі: 

1) назву розділу VI Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від



02.06.2016 № 1402-VIII «Дисциплінарна відповідальність судді» змінити на 

«Юридична відповідальність суддів за порушення законодавства про 

працю»; 2) у рамках розділу VI Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII передбачити дві глави: главу 1 

«Дисциплінарна відповідальність суддів» та главу 2 «Матеріальна 

відповідальність суддів». Глава 1, присвячена дисциплінарній 

відповідальності суддів, буде закріплена фактично у тому ж вигляді, у 

якому вона існує і на сьогодні; натомість зміст глави 2 становитимуть 

норми, що врегульовуватимуть підстави та розмір матеріальної 

відповідальності, порядок оскарження дій судді, право судді на оскарження 

рішення щодо накладення матеріальної відповідальності (с. 113 дис.).

На с. 126 дис. своєї роботи автор справедливо зауважує, що 

неподання, несвоєчасне подання декларації видатків суддею або 

декларування в ній завідомо недостовірних (у тому числі неповних) даних 

мають наслідком дисциплінарну відповідальність, встановлену цим Законом 

На підставі відповідних досліджень наукових підходів дисертантом 

наголошується на тому, що діяльність українських законодавців щодо 

запозичення зарубіжного досвіду має здійснюватися у наступних напрямах: 

1) систематизація законодавства. Необхідність його здійснення 

пов’язана з тим, що законодавство низки зарубіжних країн характеризується 

наявністю окремих законів, присвячених дисциплінарній відповідальності 

суддів, чи навіть кодексів. Даний досвід варто застосувати і в нашій 

державі. Незважаючи на відносну вдалість нового Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII, деякі 

процедури прописані в ньому розмито, не є чітко зрозумілим алгоритм їх 

впровадження. Прийняття Закону України «Про юридичну відповідальність 

суддів за порушення законодавства про працю» стало б логічним з точки 

зору вирішення наявних проблем;



2) теоретичний напрям -  закріплення у законодавстві про судоустрііі 

і статус суддів понять та принципів, характерних для науки трудового 

права, на основі запозичення досвіду Білорусі та Литви;

3) нормативний напрям полягає у запозиченні у законодавствах 

інших держав окремих норм, які ефективніше, ніж в Україні, врегульовують 

відповідні правовідносини;

4) організаційний напрям -  побудова ефективнішої системи органів 

та створення належних умов реалізації суддями своїх трудових обов’язків 

на основі застосування досвіду досліджуваних зарубіжних країн (с. 155-156 

дис.).

Потребує уваги висновок дисертанта про те, пдо матеріальна 

відповідальність суддів як вид юридичної відповідальності суддів за 

порушення законодавства про працю характеризується такими 

особливостями: 1) врегулюванням нормами Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів від 02.06.2016 № 1402-VIII; 2) встановленням 

відповідальності держави за шкоду, завдану судом, на підставах та в 

порядку, встановлених законом; 3) виключним матеріальним характером 

санкцій; 4) існуванням виключно основ даного інституту, остаточне 

становлення якого потребує внесення відповідних змін до вітчизняного 

законодавства (с. 170 дис.).

У роботі містяться й інші слушні положення, висновки та пропозиції. 

Проте рецензована робота, як і інші роботи подібного роду, містить низку 

дискусійних положень, хоча їх не можна розцінювати як помилки, 

оскільки це власне бачення дисертанта тих чи інших проблем, яке інколи 

видається суперечливим.

І . На  с. 48 дисертації до особливостей становлення інституту 

юридичної відповідальності суддів за порушення законодавства про працю 

на українських землях дисертант відносить те, що перебування українських 

земель у складі багатьох іноземних держав позначилось на особливості



врегулюванні одних і тих самих питань в законодавстві різних країн. При 

цьому, автор не наводить належних доводів на підтвердження даної позиції. 

В зв’язку з чим, вважаємо, що автору доцільно було би з ’ясувати та навести 

конкретні приклади співвідношення нормативно-правового регулювання 

юридичної відповідальності суддів за порушення законодавства про працю 

за законодавством держав, до складу яких входили українські землі, і яку 

роль це відіграло у подальшому становленні цього правового інституту.

2. На с. 70 автор розглядає дослідження дисциплінарної 

відповідальності працівників як різновиду юридичної відповідальності за 

порушення законодавства про працю, виділяє таку характерну рису даного 

правового явиїца, яка виступає засобом взаємного впливу учасників 

правовідносин. Не досить зрозумілим в даному контексті є те, що автором 

має на увазі під взаємним впливом учасників правовідносин. Тому, 

дисертанту доцільно розкрити дане твердження більш в широкому 

розумінні.

3 .Н а с. 101 дисертації автором виділено етапи дисциплінарного 

провадження щодо суддів. Початковим етапом дисциплінарного 

провадження є подання до спеціального органу, уповноваженого займатись 

питаннями суддівської дисципліни, заяви стосовно негативної поведінки 

судді. Ознакою даного етапу є необхідність ідентифікації особи, що подає 

заяву. З даного приводу слід зазначити наступне, згідно ст. 107 Закону 

України « Про судоустрій і статус суддів», право на звернення зі скаргою 

щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарною скаргою) має 

будь-яка особа. Тому дисертанту слід уточнити в чому саме полягає 

ідентифікація особи при поданні заяви стосовно негативної поведінки судді.

4. На с. 129 дисертації автор, вказує на доцільності внесення змін до 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та зазначає про 

доповнення глави 2 розділу VI Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» статтями 113 «Звернення з матеріальною скаргою щодо судді», де



вказується наступне: «Право на звернення із матеріальною скаргою щодо 

судді має особа, якій було завдано шкоду внаслідок рішення або поведінки 

судді. Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, 

юридичні особи -  через адвоката, органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування -  через своїх керівників або представників». На 

наш погляд, не зрозумілим є порядок відповідного звернення, куди 

подається дана заява, хто і'ї розглядатиме, які строки, яким чином повинна 

здійснюватися подача даної скарги з матеріальною скаргою щодо судді. 

Тому дисертанту доцільно було роз’яснити саме процедуру подачі даної 

скарги.

5. У підрозділі 3.2 «Зарубіжний досвід юридичної відповідальності 

суддів за порушення законодавства про працю» дисертант значну увагу 

приділяє країнам СНД, де зазначає їх позитивний досвіт у даній сфері. На 

наш погляд, автору доцільно було б звернутися до досвіду провідних країн 

світу таких як Англія, Італія, Німеччині та інші. В таких країнах судова 

гілка влади започаткована досить давно, також вона має налагоджену 

систему, яка є зразком для інших країн світу. Аналіз даної системи і 

визначення в ній юридичної відповідальності суддів за порушення 

трудового законодавства, сприяв би більш ефективному встановленню 

підстав, умов та порядку притягнення до юридичної відповідальності 

суддів.

Висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер та 

не здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного 

дисертаційного дослідження.

Дисертація Кузьменка Володимира Володимировича на тему: 

«Юридична відповідальність суддів за порушення законодавства про 

працю» містить результати проведених особисто здобувачем досліджень. 

Отримані автором дисертації нові науково обґрунтовані результати в 

сукупності розв’язують конкретну наукову проблему.



Вищевикладене дає підстави для висновку, що дисертаційне 

дослідження «Юридична відповідальність суддів за порушення 

законодавства про працю» відповідає вимогам, що пред’являються до 

відповідного різновиду наукових робіт згідно Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Уіфаїни 

від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор -  Кузьменко Володимир 

Володимирович -  цілком заслуговує за рецензовану працю наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове 

право; право соціального забезпечення.
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ВІДГУК
офіційного опонента -  кандидата юридичних наук 

Андрійчук Ольги Вікторівни 
на дисертаційну роботу Кузьменка Володимира Володимировича на 

тему; «Юридична відповідальність суддів 
за порушення законодавства про працю», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення

Актуальність теми дослідження.Судова реформа, яка триває в 

Україні, обумовлює зміни і в окремих галузях законодавства України, серед 

яких і галузь трудового законодавства. Законодавство України, що регулює 

правовий статус суддів,досить специфічне за своєю побудовою та правовим 

регулюванням. Правовий статус суб’єктівсудової системи найчастіше 

регулюються спеціальними нормативно-правовими актами. Така категорія 

працівників як судді, має досить специфічну формулу регулювання, що 

проявляється у застосуванні спеціальних нормативних актів. Водночас, 

спеціальне законодавство, що регулює дане коло питань є недосконалим. В 

деякій мірі, недосконалість трудового законодавства проявляється і в аспекті 

юридичної відповідальності суддів за порушення трудового законодавства, 

що тягне за собою виникнення проблем, як на теоретичному так і 

практичному рівнях. У зв’язку з цим, робота Кузьменка Володимира 

Володимировича «Юридична відповідальність суддів за порушення 

законодавства про працю» є дуже актуальною на сьогоднішній день, і даний 

науковий доробок може слугувати підґрунтям для прийняття змін до 

законодавства в даній сфері.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота, запропонована 

В.В. Кузьменком, характеризується системним підходом до предмету 

дослідження.

Структура дисертації повністю відповідає цілям і задачам дослідження, 

дозволяє послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором. Вона 

складається зі вступу, трьох розділів, що логічно поєднані у шість
ВХІД. №
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підрозділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації становить 192 сторінки, обсяг основного тексту -  173 сторінки. 

Список використаних джерел складається із 170 найменувань і займає 19 

сторінок.

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 

підтверджується також критичним аналізом наявних літературних джерел 

юридичного та методологічного спрямувань з проблематики правового 

статусу суддів як суб’єктів трудового права.

Дисертаційна робота відрізняється помітною методологічною 

культурою. В ній висвітлено широке коло нових проблем і оригінальних 

авторських підходів іцодо їх вирішення. Автор коректно і вдало полемізує, 

аргументує свої судження, пов’язує загальнотеоретичні проблеми з 

конкретним емпіричним матеріалом.

В цілому, комплексний підхід до використання методів дослідження 

дав змогу всебічно розглянути особливості юридичної відповідальності 

суддів за порушення законодавства про працю.

Зміст дисертації повною мірою відповідає вимогам паспорту 

спеціальності 12.00.05 -  трудове право; право соціального забезпечення, за 

якою вона подається до захисту, а зміст автореферату є ідентичним до 

основних положень дисертації.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. 

Положення дисертації реально ґрунтуються на об’єктивних теоретичних 

дослідженнях, висновки є достовірно обґрунтованими та базуються на 

теоретичних судженнях автора.

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дана 

дисертація є першою спробою комплексно, з використанням сучасних 

методів наукового пізнання, з урахуванням новітніх досягнень науки 

трудового права дослідити юридичну відповідальність суддів за порушення 

законодавства про працю.У дисертації обґрунтовується низка понять,
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з
концептуальних у теоретичному плані і важливих для юридичної практики 

положень та висновків, одержаних особисто здобувачем.

Дисертаційне дослідження характеризується новизною наукових 

підходів до теоретичних та практичних проблем відповідальності суддів за 

порушення законодавства про працю.

Дисертант доцільно зазначив, що підюридичною відповідальністю 

суддів за порушення законодавства про працю слід розуміти обов’язок 

посадової особи, наділеної виключними повноваженнями на здійснення 

правосуддя, понести специфічні несприятливі наслідки, спричинені 

порушенням законодавства про працю чи правил етики під час виконання 

трудових функцій, ш;о виникають на підставі рішення Виш;ої ради 

правосуддя, прийнятого із суворим дотриманням встановлених 

процесуальних порядків (с. 19-20дис.).

Варто відмітити, ш;о на дисертаційному рівні автор справедливо 

зауважує, що до ознак матеріальної відповідальності суддів як складової 

юридичної відповідальності суддів за порушення законодавства про працю 

відносяться наступні: 1) відповідальність держави на підставах та в порядку, 

встановлених законом за шкоду, завдану судом, оскільки під час здійснення 

трудових функцій суддя виступає від її імені; 2) настання матеріальної 

відповідальності держави у випадку, коли справа була закрита з 

реабілітуючих підстав; 3) зв’язок такого порядку із необхідністю дотримання 

принципів незалежності та недоторканності суддів; 4) існування необхідності 

встановлення регресного порядку відшкодування шкоди, за якого держава 

зможе вимагати від судді відшкодування в разі грубого порушення правил, 

що регулюють виконання суддівських обов’язків (с.28дис.).

Здобувачем резюмовано, що з розвитком законодавства про працю та 

трудового права як галузі права відбувалося удосконалення особливих форм 

юридичної відповідальності суддів, хоча роздробленість українських земель 

гальмувала цей процес. Разом з тим, із прийняттям союзного та вітчизняного 

законодавства про судоустрій та статус суддів відбулось остаточне



формування концепцій дисциплінарної та матеріальної відповідальності як 

елементів юридичної відповідальності суддів за порушення законодавства 

про працю та об’єднання всіх норм, що врегульовували питання юридичної 

відповідальності суддів, у рамках галузевих законодавств відповідно до 

характеру проступку. Отже, на сьогодні формування інституту юридичної 

відповідальності суддів за порушення законодавства про працю в Україні 

стрімко наближається до європейських стандартів (с. 57дис.).

Слід погодитись із дисертантом у тому, що дисциплінарна 

відповідальність суддів є самостійним видом їх відповідальності за 

порушення законодавства про працю, причому їй притаманні ознаки 

загальної відповідальності. Її законодавче закріплення є важливим 

у контексті забезпечення належного виконання ними своїх 

трудових обов’язків, ефективності діяльності та дотримання правил 

суддівської етики, вимог присяги судді та сприяє запобіганню новим 

проступкам (с. 74дис.).

Заслуговують на увагу пропозиції щодо визначення проблем в аспекті 

юридичної відповідальності суддів за порушення законодавства про працю, 

якими названі: фактична відсутність, у правовій доктрині теоретичного 

визначення понять «юридична відповідальність суддів за порушення 

законодавства про працю», «трудо-правовий проступок судді» або ж 

«порушення суддею законодавства про працю» тощо; відсутність поняття 

«юридична відповідальність суддів за порушення законодавства про працю» 

у нормах Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 

1402-VIII. Зазначені недоліки спричиняють неефективність і невизначеність 

щодо застосування до суддів відповідальності за порушення законодавства 

про працю, не дозволяють об’єктивно сформуватись у вітчизняній правовій 

теорії відповідному правовому інституту (с. 112-1 ІЗдис.).

Автором справедливо наголошено, щоз метою вирішення проблеми 

відповідальності за подання у декларації родинних зв’язків судді завідомо 

недостовірних (у тому числі неповних) відомостей пропонується виділити в
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межах глави 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» новий 

розділ -  «Декларації суддів», у рамках якого закріпити статті «Декларація 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування», «Декларація родинних зв’язків судді», «Декларація 

доброчесності судді», а також доповнити розділ «Декларації суддів» статтею 

«Декларація видатків судді» (с. 125дис.).

Здобувачем доречновстановлено, що діяльність українських 

законодавців щодо запозичення зарубіжного досвіду має здійснюватися у 

наступних напрямах:

1) систематизація законодавства. Необхідність його здійснення 

пов’язана з тим, що законодавство низки зарубіжних країн характеризується 

наявністю окремих законів, присвячених дисциплінарній відповідальності 

суддів, чи навіть кодексів. Даний досвід варто застосувати і в нашій державі. 

Незважаючи на відносну вдалість нового Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 року № 1402-VIII, деякі процедури прописані в 

ньому розмито, не є чітко зрозумілим алгоритм їх впровадження. Прийняття 

Закону України «Про юридичну відповідальність суддів за порушення 

законодавства про працю» стало б логічним з точки зору вирішення наявних 

проблем;

2) теоретичний напрям -  закріплення у законодавстві про судоустрій і 

статус суддів понять та принципів, характерних для науки трудового права, 

на основі запозичення досвіду Білорусі та Литви;

3) нормативний напрям полягає у запозиченні у законодавствах інших 

держав окремих норм, які ефективніше, ніж в Україні, врегульовують 

відповідні правовідносини;

4) організаційний напрям -  побудова ефективнішої системи органів та 

створення належних умов реалізації суддями своїх трудових обов’язків на 

основі застосування досвіду досліджуваних зарубіжних країн, (с. 155-156

ДИС.).
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Наукова і практична цінність дисертації. Висновки та пропозиції, 

сформульовані у дисертації, можуть бути використані у науково- 

дослідницькій роботі -  для подальших загальних і спеціальних наукових 

досліджень теоретичних та практичних проблем юридичної відповідальності 

суддів за порушення законодавства про працю; у правотворчості -  при 

перегляді та вдосконаленні положень чинного Кодексу законів про працю, 

доопрацюванні проекту Трудового кодексу України, а також Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів»; у правозастосовній діяльності -  результати 

дослідження сприятимуть вдосконаленню практики застосування норм 

чинного законодавства ш;одо юридичної відповідальності суддів за 

порушення законодавства про працю; 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.

Повнота викладення матеріалів у публікаціях положень, висновків 

і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення, 

висновки, пропозиції та рекомендації, ш;о сформульовані у дисертації, 

достатньо повно викладені в чотирьох 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. Основні положення, висновки і рекомендації, що містяться у 

дисертації, повністю відображені в авторефераті.

Разом із тим, рецензована робота має низку недоліків і упущень. У ній 

наявні недостатньо аргументовані та суперечливі твердження, а також 

висновки, що вимагають додаткових пояснень:

1. На с. 27дис.автор наголошує на тому, що закон ніяким чином не 

врегульовує питання матеріальної відповідальності, яку повинен нести суддя 

за вчинення злочину, дисциплінарного проступку, порушення присяги судді. 

При цьому на с. 52 дис. вказується , що порушення суддею присяги мають

6



безпосереднє відношення до дисциплінарних проступків, у  такому разі, на 

наш погляд, дисертанту слід проаналізувати, які саме найтиповіші 

порушення можуть обумовлювати дисциплінарну та матеріальну 

відповідальність одночасно.

2. На с. 95дис. здобувач зазначає, щона третьому етапіпроцедури 

притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності за порушення 

законодавства про працю відбувається виконання рішення шляхом 

матеріального компенсування державою шкоди, завданої порушенням 

суддею законодавства про працю, а його ознаками є: 1) обов’язковість 

виконання рішення суду; 2) сума відшкодування має відповідати рішенню 

суду. З даного твердження не зовсім зрозумілим є пункт другий, де 

зазначено, що «сума відшкодування має відповідати рішенню суду». 

Відповідно потребує уточнення, яким чином формується дана сума, які 

ключові моменти при такому формуванні беруться до уваги.

3. Позитивним моментом для підвищення рівня дисертаційного 

дослідження стало б приділеннядисертантом додаткової уваги дослідженню 

судової практики у відповідній сфері. Даний аналіз дав би змогу розглянути 

найбільші поширені випадки притягнення суддів до відповідальності, а 

також сприяв виявленню практичних проблемам, які виникають при розгляді 

даної категорії справ.

Дані зауваження, які в певній мірі носять характер побажань, не 

впливають на загальну позитивну оцінку якості виконаної дисертантом 

роботи. Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в даній 

дисертації, характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 

автора в юридичну науку.

Дисертаційне дослідження Кузьменка Володимира Володимировича на 

тему: «Юридична відповідальність суддів за порушення законодавства про 

працю»є самостійною завершеною науково-дослідною працею, в якій 

отримані нові науково обґрунтовані результати, що вирішують важливу для 

науки трудового права задачу щодо характеристики теоретичних та
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практичних аспектів юридичної відповідальності суддів за порушення 

законодавства про працю.

Дисертація відповідає вимогам, що пред’являються до відповідного 

різновиду наукових робіт згідно Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, а її автор -  Кузьменко Володимир Володимирович -  цілком 

заслуговує за рецензовану працю наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.05 -  трудове право; право соціального 

забезпечення.
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