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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розвиток правової системи України зумовлює 

необхідність становлення незалежної та авторитетної судової влади, покликаної 

забезпечувати захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, 

здійснювати правосуддя на засадах рівності, демократизму, гуманності та 

справедливості. Стан судової системи та професійного рівня суддівського 

корпусу значною мірою є показником демократичності держави та суспільства. 

Нормативно-правове регулювання виступає основою судової системи та має 

першочергове значення в контексті формування корпусу професійних суддів. 

При цьому таке регулювання фактично здійснюється на двох рівнях – 

міжнародному та національному. На міжнародному рівні, зокрема, 

встановлюються основні міжнародні стандарти правового статусу суддів та 

суддівської діяльності загалом. 

Правосуддя – основа для захисту прав, свобод та законних інтересів 

людини, що є основоположним для соціальної, демократичної, правової держави, 

якою Україна  виступає відповідно до ст. 1 Основного Закону. При цьому згідно з 

частинами 1 і 2 ст. 124 Конституції правосуддя в нашій державі здійснюється 

виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих 

функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Відповідно, 

ефективний, належний та дієвий захист прав, свобод та законних інтересів осіб 

безпосередньо залежить від стану судової системи та кадрового її забезпечення, а 

професійний добір суддівського корпусу відіграє в цьому процесі ключову роль. 

Особливої актуальності дослідження правового становища суддів набуває в 

аспекті судової реформи, яка почалася з проголошенням незалежності України та 

триває й до сьогодні. Прийняття у 2016 році нового Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» було покликане визначити особливості правового 

статусу суддів, у тому числі і як суб’єктів трудового права. Водночас, названий 

Закон не врегулював повною мірою систему кадрового забезпечення судової влади 

та особливості динаміки трудових правовідносин суддів, що зумовлює необхідність 

подальшого дослідження трудо-правового статусу професійних суддів в Україні. 

У процесі реформування судової системи України необхідно  першочергову 

увагу приділяти питанням ефективного врегулювання корпусу професійних 

суддів, зокрема порядку набуття, здійснення і припинення суддівських 

повноважень. Процедура підбору кадрів кандидатів на посаду професійного судді 

полягає в доборі осіб, які найбільш здатні з точки зору і професійних, і особистих 

якостей здійснювати функції судової влади. 

Особливий правовий статус суддів як суб’єктів трудового права 

пов’язаний, у першу чергу, зі спеціальними вимогами до кандидатів, 

специфічним каталогом прав та обов’язків і підвищеною відповідальністю за 

вчинення протиправних дій. Реальна незалежність та неупередженість суддів при 

прийнятті рішень повинна забезпечуватись і додатковими гарантіями для суддів у 

сфері праці, особливо щодо матеріального їх забезпечення та підстав і процедури 

звільнення та припинення повноважень. 
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У науковій літературі аналізу умов та підстав виникнення трудових 

правовідносин вченими приділялася значна увага. Проте щодо суддів як 

спеціальної категорії працівників такі концептуальні дослідження практично 

відсутні, особливо після проведення судової реформи та зміни правової 

регламентації статусу судді та порядку добору суддів, що також зумовлює 

актуальність обраної теми. 

Теоретичну основу дисертаційного дослідження становлять наукові праці 

таких науковців, як В.М. Андріїв, А.В. Андрушко, Л.В. Бойцова, А.Л. Борко, 

В.Д. Бринцев, С.Я. Вавженчук, С.В. Венедіктов, Ю.М. Гришина, В.В. Єрьоменко, 

В.О. Журавель, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, О.В. Карпушова, В.Л. Костюк, 

В.В. Кривенко, О.Л. Кучма, М.І. Логвиненко, С.С. Лукаш, Н.М. Лукашева, 

В.Т. Маляренко, І.Є. Марочкін, В.М. Мартиненко, М.Г. Мельник, 

Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, Л.М. Москвич, Н.М. Неумивайченко, 

С.Ю. Обрусна, О.М. Обушенко, С.М. Прилипко, Н.В. Радутна, О.В. Саленко, 

І.Л. Самсін, Л.М. Силенко, О.В. Тищенко, С.М. Черноус, Н.В. Шелевер, 

Н.О. Шукліна, В.І. Щербина, О.А. Яковлєв, О.М. Ярошенко та інші. 

Незважаючи на те, що проблеми трудової діяльності суддів уже були 

предметом вивчення вчених, рівень наукового забезпечення даної проблематики 

залишається недостатнім. Так, малодослідженими є питання професійної 

підготовки, а також підстави зміни трудових правовідносин суддів, зокрема, при 

просуванні по службі. Не повною мірою вивчено процедурні аспекти 

призначення суддів, а також юридичні гарантії при розірванні з ними трудових 

правовідносин, особливо в контексті нового Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів». При цьому лише належна законодавча регламентація статусу 

суддів, у тому числі трудо-правового, є визначальною для становлення дійсно 

незалежної судової влади, здатної забезпечити реальний захист прав і свобод, 

законних інтересів людини та громадянина. Усе вищевикладене й зумовлює 

актуальність обраної теми. 

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

виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними темами: «Актуальні 

проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних стандартів», «Проблеми 

розвитку вітчизняного законодавства та імплементації в Україні норм 

міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

комплексне вивчення особливостей виникнення, зміни та припинення трудових 

правовідносин суддів, визначення основних закономірностей механізму 

формування суддівського корпусу, розробка на основі аналізу доктринальних 
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підходів, чинного законодавства та практики його застосування висновків та 

пропозицій щодо вдосконалення нормативного забезпечення трудо-правового 

статусу суддів. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

основні дослідницькі завдання: 

 – визначити поняття «суддівський корпус», його сутність та 

співвідношення із суміжними категоріями; 

– охарактеризувати особливості міжнародно-правового регулювання 

формування корпусу суддів та розкрити стан нормативно-правового забезпечення 

системи формування корпусу професійних суддів в Україні у контексті судової 

реформи; 

– систематизувати вимоги до кандидата на посаду судді, здійснити їх 

порівняльно-правовий аналіз; 

– визначити особливості професійної підготовки суддів та основні 

проблеми, що виникають при їх здійсненні; 

– узагальнити умови та підстави виникнення трудових правовідносин із 

суддями, здійснити їх розмежування; 

– охарактеризувати основні юридичні факти, що є підставою виникнення, 

зміни та припинення трудових правовідносин суддів; 

– здійснити аналіз процедури добору професійних суддів, охарактеризувати 

основні етапи добору; 

– визначити особливості зміни трудових правовідносин суддів; 

– розкрити підстави та порядок припинення трудових правовідносин із 

суддями, охарактеризувати підстави та порядок звільнення суддів; 

– узагальнити юридичні гарантії при звільненні та припиненні повноважень 

суддів; 

– внести пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства стосовно 

правового регулювання виникнення, зміни та припинення трудових 

правовідносин із суддями. 

Об’єктом дослідження є відносини, що виникають у процесі формування 

суддівського корпусу в Україні, зокрема відносини щодо призначення, 

переведення, звільнення суддів та припинення їх повноважень. 

Предметом дослідження є сукупність правових норм, що регулюють 

виникнення, зміну та припинення трудових правовідносин з суддями. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань 

використовувались, зокрема, такі методи: діалектичний, історичний, 

порівняльно-правовий, формально-логічний та інші методи пізнання процесів і 

явищ, а також спеціальні юридичні методи граматичного розгляду та тлумачення 

правових норм. За допомогою діалектичного методу визначено особливості 

правового регулювання формування суддівського корпусу в умовах судової 

реформи, систему вимог до суддів (підрозділи 1.1, 1.2), порядок добору та 

призначення на посаду судді (підрозділ 2.2), процедуру припинення повноважень 

суддів та звільнення судді з посади (підрозділи 3.1, 3.2). Формально-логічний 

метод використовувався при встановленні міжнародних стандартів у сфері 
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професійного добору суддів (підрозділ 1.1), умов та підстави виникнення 

трудових правовідносин із суддями (підрозділ 2.1). За допомогою логіко-

семантичного методу поглиблено понятійний апарат. Порівняльно-правовий 

метод застосовано в контексті встановлення напрямків удосконалення 

нормативної регламентації формування суддівського корпусу (підрозділи 1.1, 

1.2), визначення юридичних гарантій при звільненні та припиненні повноважень 

суддів (підрозділ 3.3). Історичний метод дав можливість дослідити генезис 

правового регулювання формування корпусу суддів (підрозділ 1.1), а також 

професійної підготовки суддів (підрозділ 1.3). Метод тлумачення правових норм 

дозволив сформулювати пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері 

виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин суддів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим у вітчизняній науці трудового права спеціальним комплексним 

дослідженням механізму виникнення, зміни та припинення трудових 

правовідносин суддів у контексті судової реформи в Україні, в якому 

проаналізовано міжнародні стандарти формування суддівського корпусу, 

визначено й обґрунтовано нові підходи до вдосконалення законодавства у 

відповідній сфері. Найповніше наукова новизна дослідження відображена в 

наступних положеннях: 

уперше: 

– здійснено комплексний аналіз системи вимог до кандидата на посаду 

судді відповідно до нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

2016 року та в контексті судової реформи; 

– сформульовано та розмежовано підстави та умови виникнення трудових 

правовідносин суддів; 

– визначено фактичний склад, що обумовлює виникнення трудових 

правовідносин із суддями та включає наступні юридичні факти: 1) проходження 

спеціальної перевірки; 2) проходження спеціальної підготовки; 3) складання 

кваліфікаційного іспиту; 4) проходження конкурсного відбору; 5) призначення на 

вакантну посаду (укладення трудового договору); 

– обґрунтовано сутність правової категорії «призначення судді на посаду», 

яка не ототожнюється з виданням Указу Президента України, а означає надання 

рекомендації (подання) на право заміщення вакантної посади судді Вищою радою 

правосуддя відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, що підлягає подальшому погодженню Президентом України шляхом 

видання відповідного Указу; 

– визначено та запропоновано нормативно закріпити правові наслідки 

відмови судді від складення присяги; 

– обґрунтовано необхідність зміни окремих етапів добору та призначення 

на посаду судді, визначених законодавством, з метою спрощення процедури 

формування суддівського корпусу; 

– сформульовано правові наслідки скасування рішення суду про визнання 

судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, про визнання судді обмежено 

дієздатним або недієздатним у контексті динаміки трудових правовідносин; 
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удосконалено: 

– дефініції понять «суддівський корпус України», «конкурс на заміщення 

вакантної посади судді», «формування корпусу суддів», «суддівське 

співтовариство» та ін.; 

– систему гарантій для заохочення суддів реалізовувати суддівську кар’єру, 

яка включає: 1) встановлення та гарантування права на просування по службі; 

2) регламентацію заохочень, що впливають на суддівську кар’єру; 3) матеріальні 

заохочення для суддів; 

– співвідношення підстав припинення повноважень суддів та підстав 

звільнення судді з посади; 

– сутність змісту правової категорії «грубе чи систематичне нехтування 

обов’язками суддею», яку визначено складовою істотного дисциплінарного 

проступку, що зумовлює недоцільність її виділення як окремої підстави 

звільнення суддів; 

– обґрунтовано необхідність передання остаточного права у призначенні 

суддів на посаду Вищій раді правосуддя, а також закріплення права Вищої ради 

правосуддя ініціювати звільнення судді як такого, що неспроможний виконувати 

повноваження за станом здоров’я; 

дістали подальшого розвитку: 

– дослідження ознак юридичних фактів у трудовому праві, що впливають 

на виникнення трудових правовідносин суддів; 

– позиція щодо нормативного закріплення можливості звільнення судді з 

посади у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду, лише 

у разі незгоди судді на його переведення до іншого суду відповідної спеціалізації 

та рівня, а в разі відсутності вакантної посади судді в такому суді – незгоди на 

переведення до будь-якого іншого суду; 

– аргументи щодо необхідності повернення Вищій кваліфікаційній комісії 

суддів права розглядати дисциплінарні провадження щодо суддів, а оскарження 

відповідних рішень закріпити за Вищою радою правосуддя, оскільки наявність 

обох повноважень у Вищої ради правосуддя зумовлює поєднання в одному органі 

функцій дисциплінарного і контролюючого органу. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

сформульовані в роботі висновки і пропозиції можуть бути використані: 

а) у науково-дослідній роботі – для подальшого дослідження правового 

регулювання виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин із 

суддями; 

б) у правотворчій діяльності – для вдосконалення чинного законодавства, а 

також при розробці проектів нормативно-правових актів, що регламентують 

питання формування суддівського корпусу; 

в) у правозастосуванні – для забезпечення ефективної реалізації 

відповідних норм при доборі суддів, їх переведенні, звільненні або припиненні 

повноважень; 

г) у навчальному процесі – при підготовці окремих розділів підручників, 

навчальних посібників. 
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Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і 

висновки, що складають суть дисертації і виносяться на її захист, отримано та 

сформульовано здобувачем особисто. Автором проведений аналіз літератури, 

визначена тема і завдання дослідження, зібраний морфологічний матеріал і 

здійснена його обробка. Самостійно сформульовані висновки і практичні 

рекомендації, написані та оформлені усі розділи дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дисертації оприлюднено на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: «Актуальні проблеми реформування системи законодавства 

України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 року); «Пріоритетні напрямки 

розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 року). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у 

шести статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України та наукових 

періодичних виданнях інших держав, та двох тезах наукових повідомлень на 

науково-практичних конференціях. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із  анотації, вступу, 

3 розділів, поділених на 9 підрозділів, висновків до розділів, узагальнюючих 

висновків і додатків. Загальний обсяг дисертаційного дослідження складає 258 

сторінок, з них основного тексту – 210 сторінок. Список використаних джерел 

включає 199 найменувань і займає 25 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, її зв’язок з 

науковими програмами та планами, визначаються мета і завдання дослідження, 

об’єкт і предмет, характеризуються методологічна та теоретична основа 

дослідження, формулюється наукова новизна роботи, розкривається практичне 

значення отриманих результатів, вказуються ступінь апробації результатів 

дослідження, наявність публікацій за темою дисертації, структура та обсяг 

роботи. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади кадрового забезпечення судової 

влади» складається з трьох підрозділів, які присвячено дослідженню системи 

міжнародного та національного правового регулювання формування суддівського 

корпусу, аналізу вимог до кандидатів на посаду судді, а також питанню 

професійної підготовки кандидатів на посаду судді. 

У підрозділі 1.1 «Нормативно-правова регламентація порядку формування 

корпусу суддів» проаналізовано підходи до тлумачення понять «суддівський 

корпус», «корпус суддів», «суддівське співтовариство», що застосовуються в 

законодавстві та науковій літературі, надано власне трактування вказаних 

правових категорій. Визначено, що процедура формування корпусу суддів 

полягає в доборі осіб, які найбільш здатні здійснювати з точки зору професійних 

та особистих якостей правосуддя. 

На основі аналізу міжнародних стандартів щодо формування суддівського 

корпусу, які прийняті на універсальному (ООН, Міжнародна Асоціація Суддів) та 



7 

європейському рівні (Рада Європи, Європейська асоціація суддів), 

сформульовано основні програмні засади формування корпусу суддів, які 

повинні бути покладені в основу національного законодавства. Під поняттям 

«формування корпусу суддів» запропоновано розуміти нормативно визначений 

процес кадрового забезпечення судової влади, що включає в себе механізм 

набуття та припинення повноважень суддів. Досліджено різні підходи до 

класифікації міжнародних стандартів у відповідній сфері, визначено практичну 

значимість їх поділу на дві групи: 1) правові вимоги до суддів та 2) гарантії щодо 

діяльності суддів. 

Здійснено аналіз основних міжнародно-правових актів, що регламентують 

порядок формування корпусу суддів. Серед ключових засад добору суддів 

визначено наступні: 1) забезпечення незалежності та незмінюваності; 

2) необхідність законодавчої регламентації вимог до суддів; 3) забезпечення 

аполітичності в процесі добору суддів. Врахування міжнародних стандартів 

добору суддів взято за основу для подальшого ефективного впровадження 

судової реформи в Україні. 

Проведено порівняльно-правовий аналіз національного законодавства, що 

визначає правові основи кадрового забезпечення судової влади, із міжнародними 

стандартами. Встановлено, що першочергового вдосконалення потребують 

вимоги до кандидатів на посаду судді, процедури підбору кандидатів, їх 

професійної підготовки. 

Підрозділ 1.2 «Система вимог до кандидата на посаду судді» присвячено 

дослідженню законодавчих вимог до особи, яка претендує на участь у доборі в 

суддівський корпус. Проаналізовано вказані вимоги з точки зору відповідності 

міжнародним стандартам, внесено пропозиції щодо їх вдосконалення. Систему 

вимог до кандидатів на посаду судді розглянуто з позиції аналізу категорії 

«громадянський стан» та її елементів. 

Детально проаналізовано такі законодавчі вимоги до кандидатів на посаду 

судді, як громадянство, вік, наявність вищої юридичної освіти, стаж роботи у 

галузі права, володіння державною мовою, компетентність. Нарівні з 

установленими вимогами до претендента на посаду судді досліджено обмеження 

щодо зайняття суддівською діяльністю, зокрема обмеження дієздатності, 

недієздатність, наявність незнятої чи непогашеної судимості, звільнення із 

посади судді за вчинення окремих видів проступків. 

Встановлено, що, окрім об’єктивних вимог щодо претендентів на посаду 

суддів, існують суб’єктивні вимоги, пов’язані, в першу чергу, з моральними 

якостями кандидата. Визначено, що організація добору суддівських кадрів 

повинна бути заснована на соціально-психологічному аналізі професійної 

суддівської діяльності через систему вимог, котрі ставляться до особи, яка її 

здійснює, включаючи якості особистості, особливості процесів мислення, знання, 

уміння і навички. Узагальнення таких якостей повинно знайти вираження в 

нормативно закріпленій професіограмі судді. 

У підрозділі 1.3 «Проблеми професійної підготовки кандидатів на посаду 

судді» встановлено, що знання та навички, необхідні кандидату на посаду судді 
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для успішного здійснення правосуддя, можуть бути набуті в процесі спеціальної 

професійної підготовки. Проаналізовано генезис нормативного регулювання 

професійної підготовки суддів в Україні, що здійснювалась на різних історичних 

етапах такими органами: 1) Центром підготовки суддів при Верховному Суді 

України і Центром суддівських студій при Міністерстві юстиції України; 

2) факультетом підготовки професійних суддів Національної юридичної академії 

України імені Ярослава Мудрого (з 1999 р.) та Інститутом підготовки 

професійних суддів при Одеській національній юридичній академії (з 2002 р.). З 

2000 року спеціальна підготовка суддів здійснюється спеціальним навчальним 

закладом – Українською академією суддів, трансформованою у 2002 р. в 

Академію суддів України при Державній судовій адміністрації, у 2010 р. – в 

Національну школу суддів України при Вищій кваліфікаційній комісії суддів 

України. 

Проаналізовано основні завдання Національної школи суддів України та 

практику спеціальної підготовки суддів. Визначено необхідність прийняття 

програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді та регламентацію 

процедури добору претендентів на таку підготовку. Запропоновано добір 

слухачів проводити у два етапи: 1) виявлення інтелектуальних та психологічних 

здібностей (шляхом тестування); 2) виявлення професійної відповідності 

майбутній професії (шляхом співбесіди). 

На основі дослідження зарубіжного досвіду професійної підготовки суддів 

визначено дві основні моделі відповідної підготовки: 1) модульну (навчальна 

практика в суді чергується з практичними заняттями в центрах підготовки 

суддів); 2) комбіновану (поєднання практичної діяльності на посаді судді та 

навчання в групах під керівництвом висококваліфікованих і досвідчених суддів). 

Запропоновано застосування однієї із вказаних моделей Національною школою 

суддів України при формуванні методики практичної підготовки кандидатів на 

посаду судді. Встановлено, що одним із елементів професійної підготовки суддів 

може бути запровадження інституту юридичних клінік у Національній школі 

суддів України. 

Розділ 2 «Виникнення та зміна трудових правовідносин із суддями» 

включає три підрозділи, присвячені аналізу умов та підстав виникнення трудових 

правовідносин із суддями, порядку добору суддів і процедурі їх призначення на 

посаду, а також випадкам зміни трудових правовідносин із суддями, зокрема у 

випадку переведення. 

У підрозділі 2.1 «Умови та підстави виникнення трудових правовідносин із 

суддями» на основі аналізу доктринальних підходів та положень законодавства 

вставлено, що судді, незважаючи на свій спеціальний правовий статус, є 

працівниками, відповідно, на них поширюються норми трудового законодавства, 

якщо інше не встановлено спеціальними нормами. Визначено, що виконання 

суддями своїх повноважень належить до публічної служби. Трудо-правовий 

статус суддів підтверджено нормами Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», які встановлюють наступне: 1) суддею є громадянин України, який 

відповідно до Конституції України та цього закону призначений чи обраний 
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суддею, займає штатну суддівську посаду в одному із судів України та здійснює 

правосуддя на професійній основі; 2) припинення повноважень судді є підставою 

для припинення трудових відносин судді із відповідним судом, про що голова 

суду видає наказ. 

Розглянуто підстави та умови виникнення трудових правовідносин суддів 

через призму доктрини трудового права, виходячи з аналізу визначених підстав 

та умов виникнення трудових правовідносин в цілому, з урахуванням специфіки 

законодавства, що регламентує правовий статус судді. Встановлено, що трудові 

правовідносини суддів виникають під впливом юридичних фактів (фактичного 

складу), серед яких трудовий договір не має вирішального значення, оскільки 

акти, що стосуються діяльності суддів, практика формування суддівського 

корпусу свідчать про відсутність прецедентів укладання письмових трудових 

договорів із суддями. 

Проаналізовано сукупність юридичних фактів, які є підставами для  

виникнення трудових правовідносин суддів. Здійснено розмежування 

юридичних фактів та правових становищ у механізмі виникнення трудових 

правовідносин. Встановлено, що в основі виникнення правових становищ 

(проходження спеціальної перевірки, проходження спеціальної підготовки, 

проходження конкурсного відбору, перебування у кадровому резерві) можуть 

бути юридичні факти, однак безпосередньо становища не відносяться до 

юридичних фактів, оскільки вони не призводять до виникнення трудових 

правовідносин. 

Окрему увагу приділено визначенню в механізмі виникнення трудових 

правовідносин із суддями такого юридичного факту як призначення на посаду, 

визначені його особливості. 

У підрозділі 2.2 «Порядок добору та призначення на посаду судді» 

досліджено процедуру добору кандидатів на посади суддів. Встановлено, що 

побудова механізму формування суддівського корпусу на засадах аполітичності є 

важливою передумовою незалежності судової влади. На основі аналізу різних 

підходів держав до формування суддівського корпусу зроблено висновок, що в 

результаті судової реформи 2016 року і зміни підходів до призначення суддів 

процес добору на посади суддів є об’єктивним, незалежним та відповідає 

міжнародним стандартам. 

Аналізуючи проведення відбіркового іспиту кандидатів на посаду судді, 

виходячи з мети проведення іспиту, встановлено його окремі складові, а саме:  

1) тести з теорії у сфері права; 2) тести на перевірку володіння державною мовою; 

3) тести для перевірки особистих морально-психологічних якостей кандидата. У 

контексті спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посади суддів, 

визначено вичерпний перелік органів державної влади, що здійснюють таку 

перевірку. Детально досліджено такі етапи добору суддів, як спеціальна 

підготовка в Національній школі суддів України, складення кваліфікаційного 

іспиту та встановлення його результатів. 

Значну увагу приділено аналізу одного з найважливіших етапів добору 

суддів – проведення конкурсу на заміщення вакантних посад суддів. Узагальнено 
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підходи до тлумачення конкурсу в науковій літературі, що розглядається як: 

1)  соціально-правовий метод оцінювання ділових якостей працівників 

(В.Я. Малиновський, В.А. Глозман); 2) особливий метод добору кадрів, що 

містить підвищені вимоги до осіб, які претендують на заміщення вакантної 

посади (В.М. Смирнов); 3) правовий спосіб раціонального підбору кадрів, за яким 

посада обіймається на підставі рішення колегіального органу кращим учасником 

чи учасником, що досяг найкращих показників (А.В. Андрушко, А.С. Пашков); 

4) юридична гарантія, спрямована на забезпечення найбільш кваліфікованими 

кадрами (О.В. Гоц). На основі аналізу законодавства визначено основні засади та 

етапи проведення конкурсу на заміщення вакантної посади судді. 

У підрозділі 2.3 «Підстави зміни трудових правовідносин суддів» 

встановлено, що особливу роль у динаміці трудових правовідносин суддів 

відіграють правозмінюючі юридичні факти, зокрема такі, що мають наслідком 

переведення судді. Обґрунтовано, що окремою складовою принципу 

незмінюваності суддів є неможливість будь-якого переведення судді проти його 

волі. З аналізу міжнародних стандартів у сфері судоустрою виділено наступні 

винятки з цього правила: 1) переведення здійснюється як дисциплінарне 

стягнення; 2) у разі змін у судовій системі на підставі закону; 3) за необхідності 

тимчасового переведення для зміцнення сусіднього суду. 

Здійснено класифікацію переведень суддів в Україні на підставі аналізу 

законодавчих положень. Проведено дослідження міжнародних стандартів та 

зарубіжного досвіду щодо суддівської кар’єри, а також встановлено основні 

гарантії для заохочення суддів реалізовувати суддівську кар’єру. 

Проаналізовано інститут відрядження суддів як тимчасового переведення 

судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, що є новелою чинного 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також переведення у 

випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду. Встановлено, що 

право на переведення судді без проведення конкурсу у випадках реорганізації, 

ліквідації або припинення роботи суду є важливою гарантією для суддів, у тому 

числі щодо збереження за ними роботи. Дане положення не суперечить принципу 

заборони примусової праці, оскільки передбачає право судді відмовитись від 

такого переведення із подальшим звільненням з посади. 

Розділ 3 «Припинення трудових правовідносин суддів» складається із 

трьох підрозділів, які присвячено аналізу підстав та процедури припинення 

повноважень суддів, звільнення судді з посади, а також юридичних гарантій при 

припиненні трудових правовідносин суддів. 

У підрозділі 3.1 «Загальні підстави та процедура припинення повноважень 

судді» на підставі положень доктрини трудового права здійснено розмежування 

категорій «припинення повноважень судді» та «звільнення з посади судді». 

Встановлено, що підстави для припинення трудових правовідносин суддів, 

визначені ст. 126 Конституції України, носять вичерпний характер і 

розширювальному тлумаченню не підлягають. Лише вказані підстави можуть 

лежати в основі припинення повноважень судді або звільнення його з посади, в 

протилежному випадку воно може бути визнане незаконним. Порядок 
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припинення повноважень судді та звільнення його з посади також 

регламентований законодавством, і його дотримання має аналогічне значення, як 

і наявність законних підстав для припинення трудових правовідносин. 

Проаналізовано підстави для припинення повноважень суддів, визначені 

законодавством, та процедуру припинення трудових правовідносин за кожною із 

підстав. 

Підставами для припинення повноважень судді визначено припинення 

громадянства, зокрема: 1) вихід із громадянства України; 2) втрата громадянства 

України; 3) підстави, передбачені міжнародними договорами України. 

Досліджено додаткові підстави припинення повноваження суддів, 

закріплені у Перехідних положеннях Конституції України. 

У підрозділі 3.2 «Спеціальні підстави та процедура звільнення судді з 

посади» встановлено, що на відміну від припинення повноважень, яке 

здійснюється за наявності відповідного юридичного факту за наказом голови 

суду, для звільнення судді з посади необхідно волевиявлення самого судді та 

Вищої ради правосуддя (при неспроможності виконувати повноваження за 

станом здоров’я; при поданні заяви про відставку або про звільнення з посади 

за власним бажанням; при незгоді з переведенням до іншого суду у разі 

ліквідації чи реорганізації суду) або лише Вищої ради правосуддя (при 

порушенні суддею вимог щодо несумісності; при вчиненні істотного 

дисциплінарного проступку, у випадку грубого чи систематичного нехтування 

обов’язками, що є несумісним із статусом судді або виявило його 

невідповідність займаній посаді; при порушенні обов’язку підтвердити 

законність джерела походження майна). Відповідно, рішення про звільнення 

судді з посади ухвалює Вища рада правосуддя. 

Обґрунтовано, що звільнення судді внаслідок неспроможності виконувати 

повноваження за станом здоров’я буде законним лише у випадку, якщо суддя не 

має можливості виконувати повноваження протягом тривалого часу або постійно, 

а не тільки в межах невеликого періоду тимчасової непрацездатності. Оскільки 

категорія «тривалий час» не визначена законом, що може зумовлювати різні 

підходи до її тлумачення, запропоновано застосовувати вимоги трудового 

законодавства щодо відсутності на роботі протягом більш як чотирьох місяців 

підряд. 

У процесі дослідження такої підстави для звільнення суддів як вчинення 

істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування 

обов’язками, що є несумісним із статусом судді або виявило його невідповідність 

займаній посаді, проаналізовано різновиди дисциплінарних проступків, 

визначених законодавством, внесено пропозиції щодо його вдосконалення. 

Розмежовано підстави і правові наслідки звільнення судді внаслідок 

подання заяви про відставку та про звільнення з посади за власним бажанням. 

Вища рада правосуддя ухвалює рішення про звільнення судді з посади за власним 

бажанням лише після попереднього з’ясування дійсного волевиявлення судді 

щодо того, чи не має місце сторонній вплив на нього або примус. При цьому 

відповідна перевірка повинна здійснюватись і під час розгляду Вищою радою 
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правосуддя заяви про відставку судді, подання якої також може відбуватись під 

тиском і не відповідати волевиявленню судді. 

У підрозділі 3.3 «Юридичні гарантії при звільненні та припиненні 

повноважень суддів» здійснено аналіз механізму і процедури звільнення судді з 

посади та припинення повноважень суддів у контексті регламентації відповідних 

гарантій для суддів. Встановлено, що підстави припинення повноважень судді 

загалом є обґрунтованими й спрямовуються на недопущення виконання 

суддівських повноважень неналежним суддею. 

В аспекті підстав для припинення повноважень судді відзначено, що 

гарантією для суддів є необхідність, у більшості випадків, вступу в силу 

законного рішення суду або Указу Президента України щодо припинення 

повноважень внаслідок припинення громадянства України або набуття суддею 

громадянства іншої держави, або настання незмінюваного юридичного факту – 

досягнення суддею шістдесяти п’яти років чи смерті судді. 

Важливою юридичною гарантією при звільненні суддів з посади є те, що 

воно здійснюється виключно Вищою радою правосуддя без впливу інших 

суб’єктів, у тому числі органів державної влади. Встановлено, що повноваження 

Вищої ради правосуддя щодо процедури звільнення суддів чітко визначені 

законодавством, а також передбачено процедуру оскарження рішень Ради при 

звільненні судді за будь-якою з підстав. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні представлене теоретичне узагальнення та 

нове вирішення наукового завдання, що полягає у вдосконаленні правових засад 

та нормативно-правового регулювання механізму виникнення, зміни та 

припинення трудових правовідносин суддів у контексті судової реформи. 

Основними науковими і практичними результатами роботи є такі висновки і 

пропозиції: 

1. Суддівський корпус України – це сукупність осіб, що здійснюють 

правосуддя, – суддів та у визначених випадках присяжних. Вужчим за змістом 

слід вважати поняття «корпус професійних суддів», куди слід віднести лише 

суддів, які відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

пройшли професійний відбір та трудовою функцією яких є здійснення 

правосуддя. 

2. Нормативно визначені вимоги до кандидатів на посаду судді потребують 

удосконалення на основі використання міжнародних стандартів. Добір суддів 

повинен проходити з урахуванням індивідуальних особливостей претендента на 

зайняття відповідної посади, його професійних, ділових якостей. Запропоновано 

передбачити диференційований граничний вік кандидата на посаду судді залежно 

від наявності чи відсутності відповідного юридичного стажу: наукового, 

практичного, педагогічного. 

Запропоновано внести зміни до п. 6 ст. 69 Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» та викласти його у такій редакції: «Стажем професійної 
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діяльності у сфері права для цілей цього закону є час фактичної професійної 

діяльності особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти». 

3. В аспекті такої обмежувальної вимоги щодо кандидата на посаду судді як 

наявність незнятої чи непогашеної судимості запропоновано встановити виняток 

– судимість за корупційні правопорушення, яка повинна бути підставою для 

обмеження участі таких осіб у доступі до здійснення правосуддя. 

Рекомендується систематизувати перелік властивостей та якостей, 

якими повинен володіти кандидат на посаду судді, сформувавши та 

нормативно закріпивши професіограму судді з метою використання при 

доборі кандидатів на посаду суддів України. Визначення моральних якостей 

для кандидата на посаду судді запропоновано встановити більш чітко, за 

аналогією із вимогами до педагогічних працівників, що закріплені у Законі 

України «Про освіту». 

4. З метою підвищення ефективності результатів спеціальної підготовки 

кандидатів на посаду судді необхідно розробити довгострокову програму 

підготовки суддівських кадрів і удосконалити існуючу науково-методичну базу 

для підготовки суддів у Національній школі суддів України. 

Обґрунтовано, що ефективною формою навчання для кандидатів на посаду 

судді є лише очна форма, тому заочну доцільно передбачити в законодавстві 

лише для осіб, які проходять перепідготовку або підвищення кваліфікації. 

Запропоновано збільшити строк спеціалізованої професійної підготовки, 

встановивши його диференціацію: для осіб, які мають професійний досвід, 

пов’язаний із судовою діяльністю, – 1 рік, для осіб без спеціального досвіду 

роботи – 2 роки. 

5. Трудові правовідносини суддів виникають під впливом сукупності 

юридичних фактів (фактичного складу), серед яких трудовий договір не має 

вирішального значення. 

Поділ юридичних фактів на умови та підстави проводиться за критерієм їх 

значимості для спричинених ними правових наслідків. Умовами виникнення 

трудових правовідносин із суддями виступають закріплені нормативно правові 

вимоги до суддів та нормативний порядок їх призначення на посади. Підставами 

виникнення трудових правовідносин із суддями є те головне, на чому 

ґрунтуються такі правовідносини, тобто відповідні юридичні факти. 

До юридичних фактів-підстав виникнення трудових правовідносин із 

суддями віднесено наступні: 1) Указ Президента України про призначення судді 

на посаду, який є оформленням трудового договору судді; 2)  зарахування судді 

до штату відповідного суду на підставі трудового договору, який із суддями 

укладається в усній формі. 

До юридичних умов виникнення трудових правовідносин належать такі: 

1) заява кандидата на посаду судді до Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України; 2) рішення ВККС України  про допуск до наступного етапу відбору; 

3) рішення ВККС України  за результатами спеціальної перевірки про 

направлення для проходження спеціальної підготовки в Національній школі 

суддів України; 4) рішення Національної школи суддів України щодо кандидатів, 
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які пройшли спеціальну підготовку; 5) результати кваліфікаційного іспиту; 

6) рішення ВККС України  про зарахування до резерву на заміщення вакантних 

посад суддів; 7) рекомендація ВККС України  про призначення кандидата 

суддею; 8) подання Вищої ради правосуддя Президентові України про 

призначення судді на посаду; 9) складення суддею присяги. Вказані юридичні 

факти безпосередньо не призводять до виникнення трудових відносин, хоча є 

умовами проходження кандидатом добору на посаду судді та видання на цій 

основі Указу Президента України, який і є основним юридичним фактом для 

виникнення трудових правовідносин із суддею. 

Фактичний склад (складний юридичний склад) для виникнення трудових 

правовідносин із суддями – це нормативно встановлена система юридичних 

фактів, необхідних для зайняття посади судді. Фактичний склад як підстава 

виникнення трудових правовідносин із суддями включає такі юридичні факти: 

1) проходження спеціальної перевірки; 2) проходження спеціальної підготовки; 

3) складання кваліфікаційного іспиту; 4) проходження конкурсного відбору; 

5) призначення на вакантну посаду (укладення трудового договору). 

6. Призначення на посаду не можна ототожнювати лише з Указом 

Президента України, оскільки він не приймає рішення щодо відповідності судді 

займаній посаді, а лише «узаконює» відповідне рішення Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України та Вищої ради правосуддя. Правова категорія 

«призначення судді на посаду» означає надання рекомендації (подання) на право 

заміщення вакантної посади судді уповноваженим органом – Вищою радою 

правосуддя – відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, яке підлягає подальшому погодженню Президентом України шляхом 

видання відповідного Указу. У зв’язку з цим запропоновано передати остаточне 

право на призначення суддів на посаду Вищій раді правосуддя. 

7. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» не визначає правових 

наслідків відмови судді від складання присяги. Запропоновано передбачити 

норму за аналогією із державними службовцями, встановивши, що у разі відмови 

особи від складення Присяги судді, вона вважається такою, що відмовилася від 

зайняття посади судді, і акт про її призначення на посаду скасовується суб’єктом 

призначення. У такому разі застосовується відкладене право другого за 

результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади судді. Якщо 

конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться повторний 

конкурс. 

8. Окремі етапи добору та призначення на посаду судді, визначені 

законодавством, доцільно об’єднати з метою спрощення процедури формування 

суддівського корпусу. Так, визначені законом перші два етапи прийняття рішення 

ВККС України про оголошення добору кандидатів на посаду судді та розміщення 

відповідної інформації на своєму офіційному веб-сайті цілком логічно об’єднати 

в один етап. Без відповідного рішення ВККС України процедура добору в 

принципі не може бути розпочата, тоді як без доведення інформації про конкурс 

до відома потенційних кандидатів порушуються ключові принципи судової 

системи – гласність та публічність. 
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9. Поняття «конкурс на заміщення вакантної посади судді» можна 

визначити як спеціальний спосіб добору професійних суддів, що передбачає 

оцінку ділових та особистих моральних якостей претендента на засадах 

об’єктивності, гласності, змагальності та недискримінації з метою перевірки 

відповідності особи вимогам, що ставляться для зайняття посади судді та 

забезпечення зайняття посади кращим з кандидатів. Конкурс на заміщення 

вакантної посади судді, в сукупності з іншими етапами добору суддів, є правовим 

засобом, що покликаний забезпечити ефективний відбір кращих кандидатів, 

неупередженість, гласність та рівність учасників добору. 

До основних засад проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 

судді належать: 1) гласність, публічність та відкритість, що полягає в доступності 

для усіх кандидатів інформації про конкурс, умови та строки його проведення; 

2) обрання найкращих кандидатів на відповідні посади. 

На основі аналізу законодавчих положень до етапів проведення конкурсу 

слід віднести: 1) прийняття рішення ВККС України про проведення конкурсу; 

2) публікацію оголошення про проведення конкурсу в друкованих засобах масової 

інформації та на офіційних веб-порталах; 3) волевиявлення кандидатів для участі в 

конкурсі шляхом подання заяви та визначених ВККС України документів; 

4) розгляд ВККС України поданих кандидатами документів та прийняття рішення 

про допуск або недопуск до участі кандидатів у конкурсі; 5) спеціальну перевірку 

щодо кандидата; 6) кваліфікаційне оцінювання та визначення рейтингу кандидата 

для участі у конкурсі; 7) встановлення  результатів конкурсу, що полягає у 

визначенні учасника конкурсу, який має вищу позицію за рейтингом. 

За результатами проведення конкурсу ВККС України надсилає до Вищої 

ради правосуддя відповідно до кількості вакантних посад суддів рекомендації про 

призначення кандидатів суддями або щодо переведення відповідного судді до 

іншого суду. Вказаний етап відноситься до процедури добору суддів, однак  не є 

частиною конкурсу на заміщення вакантних посад. 

10. Класифікація переведень суддів залежно від волевиявлення включає 

наступні види: 1) за згодою судді: а) переведення за результатами конкурсу на 

заміщення вакантної посади судді, б) тимчасове переведення як відрядження у 

зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням 

надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням 

роботи суду, пов’язаним зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо 

боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами; 2) без згоди 

судді: а) переведення у випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи 

суду, у якому такий суддя обіймає посаду судді, б) переведення в порядку 

дисциплінарної відповідальності. 

11. Основними гарантіями для заохочення суддів реалізовувати суддівську 

кар’єру визначено: 1) встановлення та гарантування права на просування по службі 

шляхом закріплення в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» права подати 

заяву для проведення кваліфікаційного оцінювання; 2) регламентацію заохочень, що 

впливають на суддівську кар’єру (право на зайняття адміністративної посади в суді 

або посади в органах суддівського самоврядування; право на переведення судді до 
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суду вищого рівня або суду іншої спеціалізації); 3) існування матеріальних  

заохочень (доплата за вислугу років, перебування на адміністративній посаді в суді, 

вища оплата праці в судах вищих рівнів). 

12. На підставі класифікації юридичних фактів як підстав припинення 

трудових правовідносин суддів запропоновано внести зміни до ст. 126 

Конституції України, відповідно до яких підставами для припинення 

повноважень судді визначити: 1) неспроможність виконувати повноваження за 

станом здоров’я; 2) незгоду на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи 

реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду. Підставами для звільнення 

судді встановити: 1) припинення громадянства України або набуття суддею 

громадянства іншої держави; 2) набрання законної сили обвинувальним вироком 

щодо судді за вчинення ним злочину. 

13. До подій як підстави припинення трудових правовідносин суддів слід 

відносити: 1) досягнення суддею шістдесяти п’яти років; 2) неспроможність 

виконувати повноваження за станом здоров’я; 3) смерть судді. 

Дії як підставу припинення трудових правовідносин суддів можна 

класифікувати на ті, що відбуваються внаслідок: 1) волевиявлення самого судді: 

а) припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої 

держави, б) подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним 

бажанням, в) незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи 

реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду; 2) волевиявлення роботодавця 

або уповноважених осіб: а) порушення суддею вимог щодо несумісності, 

б) вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне 

нехтування обов’язками, що є несумісним із статусом судді або виявило його 

невідповідність займаній посаді, в) порушення обов’язку підтвердити законність 

джерела походження майна; 3) волевиявлення третіх осіб: а) набрання законної 

сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення 

померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним, б) набрання 

законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину. 

14. Виходячи з різних правових наслідків, пропонується передбачити як 

окремі підстави припинення повноважень судді внаслідок таких обставин: 

1) набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім 

або оголошення померлим; 2) набрання законної сили рішенням суду про 

визнання судді недієздатним або обмежено дієздатним. 

Скасування рішення суду про визнання судді безвісно відсутнім або 

оголошення померлим повинно скасовувати і рішення про припинення його 

повноважень. У разі неможливості поновлення на роботі судді в тому суді, де 

він виконував повноваження, Вища рада правосуддя зобов’язана за його 

згодою перевести його до іншого суду. Вказані пропозиції потребують 

закріплення в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» як додаткова 

гарантія для суддів. 

Суддя, який за рішенням суду був визнаний обмежено дієздатним або 

недієздатним, при поновленні дієздатності може в подальшому виконувати 

суддівську діяльність лише після повторного проходження професійного добору. 
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15. Необхідною є регламентація на підзаконному нормативно-правовому рівні 

критеріїв визнання стану здоров’я суддів таким, що не дозволяє здійснювати суддівські 

повноваження, порядку надання медичного висновку, його форми, що є важливою 

гарантією реалізації права судді на звільнення з посади за станом здоров’я. 

Запропоновано надати Вищій раді правосуддя право ініціювати звільнення 

судді як такого, що неспроможний виконувати повноваження за станом здоров’я. 

Також необхідно на нормативному рівні передбачити обов’язковий щорічний 

медичний огляд для суддів усіх рівнів, за результатами якого суддя теж може 

бути звільнений з посади за станом здоров’я. 

16. Категорію «грубе чи систематичне нехтування обов’язками суддею» як 

підставу звільнення суддів можна вважати істотним дисциплінарним проступком, 

при цьому розмежування вказаних понять законодавцем не наведено. 

Запропоновано залишити підставою для звільнення судді вчинення істотного 

дисциплінарного проступку, несумісного із статусом судді. 

Також обґрунтована доцільність не передбачати порушення суддею 

обов’язку підтвердити законність джерела походження майна як відокремлену 

підставу для звільнення судді з посади, а визначити серед переліку фактів, що є 

істотним дисциплінарним проступком. 

17. Запропоновано додатково передбачити в законодавстві право судді на 

відставку у випадку неспроможності виконання професійних обов’язків за станом 

здоров’я як гарантію для суддів, звільнення яких відбувається без їх 

волевиявлення. Крім того, серед підстав для відставки судді рекомендується 

закріпити смерть судді, як було передбачено попереднім законодавством. 

18. Звільнення судді з посади у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому 

суддя обіймає посаду, повинно відбуватись лише у випадку незгоди судді на його 

переведення до іншого суду відповідної спеціалізації та рівня, а в разі відсутності 

вакантної посади судді в такому суді – незгоди на переведення до будь-якого 

іншого суду. Доцільно передбачити перебування такого судді за його згодою в 

резерві суддів, якщо на момент ліквідації або реорганізації суду вакантні посади в 

іншому будуть відсутні. В такому випадку при появі вакансій суддя може зайняти 

відповідну посаду поза конкурсом. 

19. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення пенсій» від 3 жовтня 2017 року передбачає, що у разі, 

якщо після здійснення перерахунку за новими правилами розмір пенсії судді буде 

більшим, ніж отримуване ним щомісячне довічне грошове утримання, 

проводиться автоматичне, без звернення судді, переведення виплати його пенсії 

на загальні умови. Вказана норма нівелює право судді на вибір отримання пенсії 

або довічного грошового утримання та порушує юридичні гарантії реалізації 

права судді на відставку і потребує скасування. 

20. Запропоновано повернути Вищій кваліфікаційній комісії суддів право 

розглядати дисциплінарні провадження щодо суддів, а оскарження відповідних 

рішень ВККС закріпити за Вищою радою правосуддя, оскільки наявність обох 

повноважень у Вищої ради правосуддя зумовлює поєднання в одному органі 

функцій дисциплінарного і контролюючого органу. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Романюк Р.В. Виникнення, зміна та припинення трудових 

правовідносин з суддями. – 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, 2018. 

Дисертація присвячена комплексному аналізу правових засад виникнення, 

зміни та припинення трудових правовідносин суддів в умовах судової реформи в 

Україні. У роботі досліджено міжнародні стандарти формування суддівського 

корпусу та сучасний стан правового регулювання добору суддів згідно з 
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національним законодавством, систему вимог до суддів та процедуру їх 

професійної підготовки; визначено підстави та умови виникнення та зміни 

трудових правовідносин суддів, етапи та процедуру добору суддів, особливості їх 

переведення, звільнення з посади судді та припинення повноважень; з’ясовано 

роль юридичних гарантій у механізмі звільнення суддів та припинення їх 

повноважень. 

Значна увага приділена аналізу юридичних фактів, які сприяють 

виникненню трудових правовідносин суддів, а також питанням професійного 

добору суддів за національним та міжнародним нормативно-правовим 

регулюванням. Внесено пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного 

законодавства у досліджуваній сфері. 

Ключові слова: судова влада, корпус суддів, добір суддів, вимоги до суддів, 

компетентність, конкурс, кваліфікаційне оцінювання, досьє судді, припинення 

повноважень суддів, звільнення суддів. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Романюк Р.В. Возникновение, изменение и прекращение трудовых 

правоотношений с судьями. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена комплексному анализу правовых основ 

возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений судей в 

условиях судебной реформы в Украине. В работе исследованы международные 

стандарты формирования судейского корпуса и современное состояние 

правового регулирования отбора судей согласно национальному 

законодательству, система требований к судьям и процедура их 

профессиональной подготовки. Определены основания и условия возникновения 

и изменения трудовых правоотношений судей, этапы и процедура отбора судей, 

особенности их перевода, увольнения с должности судьи и прекращении 

полномочий; выяснена роль юридических гарантий в механизме освобождения 

судей и прекращения их полномочий. 

Выделен фактический состав для возникновения трудовых 

правоотношений с судьями, который включает такие юридические факты: 

1) прохождение специальной проверки; 2) прохождение специальной подготовки; 

3) сдача квалификационного экзамена; 4) прохождение конкурсного отбора; 

5) назначение на вакантную должность (заключение трудового договора). 

Обоснована необходимость изменения отдельных этапов отбора и назначения на 

должность судьи, определенных законодательством, с целью упрощения 

процедуры формирования судейского корпуса. 

Определена система гарантий для поощрения судей реализовывать 

судейскую карьеру, к которым отнесены следующие: 1) установление и 
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обеспечение права на продвижение по службе; 2) регламентация поощрений, 

влияющих на судейскую карьеру; 3) материальные поощрения для судей. 

Осуществлена классификация нормативно закрепленных переводов судей 

по критерию волеизъявления и классификация юридических фактов – действий и 

событий как основания прекращения трудовых правоотношений судей. 

Определено соотношение оснований прекращения полномочий судей и 

оснований освобождения судьи от должности. 

Значительное внимание уделено анализу юридических фактов, 

способствующих возникновению трудовых правоотношений судей, а также 

вопросам профессионального отбора судей в соответствии с национальным и 

международным нормативно-правовым регулированием. Внесены предложения 

по совершенствованию отечественного законодательства в исследуемой сфере. 

Ключевые слова: судебная власть, корпус судей, отбор судей, требования 

к судьям, компетентность, конкурс, квалификационное оценивание, досье судьи, 

прекращение полномочий судей, увольнение судей. 

 

ANNOTATION 

 

Romaniuk R.V. The emergence, change and termination of labor relations 

with judges. - The manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.05 – labour law; social 

security law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the complex analysis of the legal principles of the 

emergence, change and termination of labor relations of judges in the context of 

judicial reform in Ukraine. The research examines the international standards for the 

formation of the judiciary and the current status of legal regulation of the selection of 

judges in accordance with the national legislation; also it studies the system of 

requirements for judges and the procedure for their training; the bases and conditions 

for the emergence and change of labor relations of judges are defined, stages and 

procedure for selecting judges, peculiarities of their transfer, dismissal of judges and 

termination of authority are studied as well; the role of legal guarantees in the 

mechanism of dismissal of judges and termination of their powers were clarified. 

A considerable attention is paid to the analysis of legal facts that contribute to the 

emergence of labor relations between judges, as well as issues of professional selection 

of judges according to national and international legal regulation. Some proposals on 

the improvement of domestic legislation in the investigated sphere were made. 

Key words: judicial power, judges, selection of judges, requirements to judges, 

competence, competition, qualification evaluation, dossier of judge, termination of 

powers of judges, dismissal of judges.  
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