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Автор виявив належний рівень знань юридичної літератури, 

нормативно-правового матеріалу, правозастосовної практики, знайшов 

низку дискусійних проблем, що підлягають осмисленню і вирішенню. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі цивільно-правових 

дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 

рр., затверджених постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 24.09.2010 р. № 14-10, у межах 

загальноуніверситетських наукових тем: «Актуальні проблеми 

державотворення, правотворення та правозастосування» (державний 

реєстраційний номер 0112U003550; дата реєстрації 28.05.2012 р.), 

затвердженої 28.05.2012 р. та «Нормативно-правове забезпечення трудових 

правовідносин в умовах реформування правової системи та економіки» 

(державний реєстраційний номер 0115U000360; дата реєстрації 20.02.2015 

р.); а також теми кафедри «Проблеми здійснення та захисту прав і свобод 

суб’єктів цивільних, трудових та природоресурсних правовідносин». 

Дисертантом застосовані різноманітні методи наукового аналізу 

досліджуваних проблем, зроблена критична оцінка положень чинного 

національного та міжнародного законодавства. Заслуговує на окреме 

схвалення те, що автор використовував у роботі такі методи емпіричного 

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

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

метод узагальнення, за допомогою яких було визначено реальний стан та 

проблемні питання механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів 

в Україні (с. 7-8). 

Структура роботи обумовлена метою, об’єктом і предметом 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які 

об’єднують вісім підрозділів, висновків і списку використаних джерел, які в 

сукупності присвячені дослідженню правового механізму забезпечення і 

реалізації трудових прав суддів. Такий підхід до визначення структури і 
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змісту дослідження є логічним, дає можливість всебічно та повно 

висвітлити значне коло актуальних проблем. 

Дисертант методологічно правильно сформулював мету та завдання 

дисертаційного дослідження. Їх постановка та послідовність дали 

можливість розкрити основний зміст теми наукового дослідження і 

дозволили досліднику сформулювати висновки, яким притаманні всі ознаки 

новизни. 

Так, заслуговує на схвальну оцінку запропонована автором 

характеристика властивостей трудової діяльності суддів:  

1) наявний характерний функціонально-технологічний набір трудових 

функцій;  

2) характеризується набором відповідних професійних якостей, які 

необхідні для зайняття трудовою діяльністю суддями;  

3) матеріально-технічними умовами і просторово-часовими рамками 

реалізації;  

4) розпочинається після стадійної процедури обрання;  

5) характеризується суспільно корисними та іншими необхідними 

функціями по забезпеченню верховенства права та законності (с. 75). 

Нормативно-правовим підґрунтям дослідження є Конституція 

України, міжнародно-правові акти, закони України, акти Президента 

України та Кабінету Міністрів України, а також підзаконні нормативно-

правові акти, які регулюють відносини у сфері правового механізму 

забезпечення і реалізації трудових прав суддів. 

Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять 

узагальнення практичного застосування норм закону та підзаконних актів, 

політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні дані тощо. 

Автором запропоновано класифікацію міжнародних стандартів щодо 

праці суддів на правові вимоги до судді та гарантії щодо діяльності судді. 

Деякі стандарти можна віднести як до вимог щодо особи, яка обіймає 

посаду судді, так і до гарантій діяльності судді, оскільки вони 
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кореспондують один одному. Наприклад, незалежність судді виступає і як 

гарантія з боку держави, яка забезпечується визначеною законодавством 

незалежністю від інших органів державної влади у прийнятті рішень, 

відповідним рівнем матеріального забезпечення тощо, а також і як вимога 

до особи судді, що проявляється у його обов’язку приймати рішення 

незалежно від будь-яких зовнішніх впливів чи інтересів (с.123-124). 

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

створення повного переліку стандартів судової незалежності тою чи іншою 

мірою визначалася в значній кількості різних документів. Ці документи, 

незалежно від того, чи були вони створені міжнародними організаціями, 

офіційними державними органами або незалежними науковими групами, 

передбачають всебічний опис елементів судової незалежності, її ролі й 

значення в забезпеченні верховенства права, а також тих викликів з боку 

виконавчої або законодавчої влади, з якими вона може зіштовхнутися. 

Однак, як свідчить практика багатьох країн, навіть найкращі 

інституціональні норми не можуть працювати за відсутності доброї волі 

тих, хто відповідає за їх застосування. Імплементація існуючих стандартів 

суддівської незалежності настільки ж важлива, як і встановлення самих 

стандартів. Лише послідовне впровадження їх у життя здатне зупинити 

перетворення судової незалежності в її видимість. Правильне здійснення 

таких стандартів — досить складне завдання, і повністю воно не вирішене 

ще в жодній державі (с. 126). 

Також, слід погодитися з тим, що шляхами підвищення юридичних 

гарантій забезпечення трудових прав суддів є:  

а) закріплення в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» 

окрему главу під назвою: «Юридичні гарантії забезпечення та реалізації 

трудових прав суддів» задля кращого розуміння їх сутності та 

систематизації, а також уникнення неоднозначних трактувань при 

забезпеченні та реалізації суддями їхніх трудових прав;  
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б) законодавче закріпити юридичну гарантію, що спрямована на 

підвищення рівня незалежності суддів та їх незаангажованості;  

в) внесення зміни до гарантій забезпечення трудових прав суддів, що 

стосується забезпечення осіб, які потребують поліпшення житлових умов;  

г) закріплення гарантії невтручання в трудову діяльність суддів 

додаткову кримінальну відповідальність для осіб, котрі здійснюють 

зовнішній тиск на суддю при прийнятті ним рішення, а також занесення 

даних про таких осіб до єдиної бази корупціонерів (с. 184).  

Дисертант влучно зазначає, що регулювання правового механізму 

забезпечення і реалізації трудових прав суддів має свої недоліки:  

1) складність та недосконалість механізму добору та призначення на 

посаду судді;  

2) відсутність спеціальних норм, які б врегульовували нормування 

праці, робочий час та час відпочинку судді. Зокрема, жодним чином не 

визначено обсяг справ, які можуть бути розглянуті суддею за відповідний 

період. Зазначене призводить до перевантаженості судді, порушення його 

права на здорові умови праці;  

3) нечіткість у формулюванні такої підстави звільнення з посади 

судді як порушення присяги (за новим законом – за вчинення істотного 

дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування 

обов’язками) (с. 188-189). 

Таким чином, ознайомлення з наукової роботою Карпушової О.В. дає 

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

самостійним і завершеним науковим дослідженням, в якому отримані нові 

науково-обґрунтовані результати, що у сукупності мають істотне значення 

для розвитку науки трудового права та удосконалення законодавства про 

працю. Дисертація виконана на належному науковому і професійному 

рівнях, тема досліджена досить повно. Здобувач показав глибокі знання 

обраної теми, вміння самостійно узагальнювати й аналізувати нормативні 

матеріали, спеціальну літературу, робити правильні, науково-обґрунтовані 



 6 

висновки, формулювати визначення правових понять і пропозиції по 

вдосконаленню як чинного, так і перспективного законодавства. 

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

роду, містить низку наукових положень, оцінок, висновків, пропозицій і 

рекомендацій, які викликають бажання подискутувати з їх приводу чи 

просто звернути на них увагу. Це, в основному, не суттєві помилки 

дисертанта, а його власне бачення тих чи інших проблем, яке інколи 

видається дискусійним. 

1. Правовий механізм забезпечення та реалізації трудових прав суддів 

автором визначено як сукупність правових засобів, інструментів, методів, 

юридичних гарантій, що з огляду на принцип єдності і диференціації 

правового регулювання трудових правовідносин закріплені як у загальних 

нормах трудового законодавства, так і у спеціальних законодавчих актів, за 

допомогою яких забезпечується належний рівень гарантування трудових 

прав суддів, їхнього соціального та правового захисту з огляду на підвищені 

вимоги та відповідальність судді, забезпечення їх незалежності та 

неупередженості при здійсненні своїх повноважень (с.76).  

Однак, за визначенням самого здобувача, до вказаного механізму слід 

віднести і діяльність відповідних спеціально уповноважених на те суб’єктів 

щодо втілення правових норм та юридичних гарантій трудових прав суддів 

у життя (с.44-45).  

Отже, надане формулювання є неповним, у зв’язку з чим необхідно 

уточнити визначення «правовий механізм забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів». 

2. Додаткової аргументації потребує твердження автора, що 

законність і правосвідомість суддів, а також стадії реалізації суддями 

кожного конкретного конституційного права на працю відносяться до 

елементів механізму забезпечення та реалізації трудових прав суддів (с.50). 

Адже, законність, стадійність та наявність правосвідомості у суддів скоріше 
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відносяться до принципів та інших споріднених правових явищ, а не до 

самої системи засобів та інструментів забезпечення трудових прав суддів.  

3. Потребує уточнення визначення поняття «трудова діяльність 

суддів», під якою пропонується розуміти сукупність дій, що має чіткі 

законодавчо окреслені межі, права, обов'язки та гарантії захисту, у 

результаті яких суддями реалізуються спеціальні суспільно корисні та 

необхідні функції по забезпеченню верховенства права та законності (с.17). 

По-перше, основною функцією судді є відправлення правосуддя. По-друге, 

наведене визначення містить замало смислового навантаження та не 

віддзеркалює всіх ознак такої діяльності. Відтак, практичне значення 

виведеного визначення не характеризується достатньою значущістю.    

4. Слід надати додаткове обґрунтування пропозиції створити 

профспілкові організації суддів та закріпити на законодавчому рівні 

наступні особливості їх діяльності, а саме: (а) неможливість включення до 

виборчих списків політичних партій лідерів профспілок; (б) неможливість 

створення власних політичних партій, (в) неможливість об'єднання із 

іншими громадськими організаціями (с.143).  

Уявляється, що запровадження таких норм у систему законодавства 

негативно вплине на трудову діяльність суддів, зокрема обмежить 

конституційне право бути обраним. Органи суддівського самоврядування 

цілком здатні вирішувати питання, віднесені до відома профспілок. Також 

слід пояснити, чому запропоновані до створення профспілки не можуть 

об’єднатися, наприклад, між собою за територіальним принципом. 

5.  Необхідно додатково аргументувати потребу виключити із нового 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів», норму щодо прийняття 

рішення про призначення кандидата на посаду судді Президентом України, 

натомість, крім Вищої ради правосуддя, слід також забезпечити реальну 

участь у наведеному процесі парламенту та уряду (с.185). На нашу думку, 

участь у формуванні судової гілки влади органів законодавчої та виконавчої 

влади не призведе до позитивних наслідків, суди продовжать перебувати під 
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визначення структури і змісту дослідження є логічним, дає можливість 

всебічно та повно висвітлити значне коло актуальних проблем. 

Дисертація має послідовну і логічну структуру, а у науковому пошуку 

автор йде від загального до конкретного. Спочатку О.В. Карпушова 

досліджує теоретико-правові засади механізму забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів, а потім, особливості правового регулювання цих 

правовідносин в зарубіжних країнах. Не залишилися поза увагою автора і 

перспективи удосконалення вказаного правового механізму.  

Дисертант продовжує дослідження широкого кола питань, розпочате у 

роботах таких вчених, як: Г.О. Барабаш, Є.І. Бородін, С.Я. Вавженчук, 

В.С. Венедіктов, Ю.М. Грошевой, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, Л.І. 

Лазор, В.В. Лазор, С.С. Лукаш, І.Є. Марочкін, О.М. Обушенко, ТП.Д. 

Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, П.М. 

Рабинович, А.В. Руденко, А.В. Сапон, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко тощо.  

Базуючись на захищених останніми роками дисертаціях з проблем 

правового регулювання трудових прав, автор відповідально береться за 

комплексне дослідження питань щодо правового механізму забезпечення і 

реалізації трудових прав суддів.  

Та особливість рецензованої роботи полягає у тому, що в ній з позиції 

системного підходу визначено поняття «правовий механізм забезпечення і 

реалізації трудових прав суддів», під яким запропоновано розуміти 

сукупність правових норм, засобів, методів та гарантій, що з огляду на 

принцип єдності і диференціації правового регулювання трудових 

правовідносин закріплені як у загальних нормах трудового законодавства, 

так і у спеціальних законодавчих актах, за допомогою яких забезпечується 

належний рівень гарантування трудових прав суддів, їх правовий та 

соціальний захист, незалежність та неупередженість при здійсненні своїх 

повноважень (с. 8).  

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані у 

дисертації, мають належну ступінь обґрунтованості. Автором проаналізовано 
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фактично всю наукову літературу з теми дослідження, критичному аналізу 

піддано відповідні нормативно-правові акти.  

О.В. Карпушова достатньою мірою володіє методологією наукового 

пошуку, процеси та явища розглядаються нею у діалектичному розвитку. 

Методологічна основа роботи полягає у тому, що автором використовуються 

загальнонаукові та спеціальні методи дослідження у їх поєднанні. 

Застосовуючи нормативно-порівняльний метод, автор робить правильні 

висновки із аналізу співвідношення норм вітчизняного права та міжнародних 

і зарубіжних актів; формально-логічний метод допомагає їй при тлумаченні 

багатьох положень нормативних актів, що регулюють трудові права суддів. 

Робота має безсумнівну наукову новизну, яка полягає у тому, що по-

новому здійснене комплексне дослідження механізму забезпечення і 

реалізації трудових прав суддів в сучасних умовах. Викликає інтерес підхід 

до визначення міжнародних стандартів праці суддів, які закріплюють правові 

вимоги до них, а саме:  

1) вимоги до особи судді (високі моральні якості, відповідна 

кваліфікація, юридичний стаж, проходження спеціального конкурсного 

відбору);  

2) вимоги до діяльності судді, які також доречно поділити на:  

а) ті, що визначають професійні якості судді під час виконання ним 

своїх обов’язків (незалежність – обов’язок вирішувати справу, виходячи з 

власної оцінки фактів, незалежність від суспільства, колег, сторін процесу, 

неупередженість, забезпечення рівності усіх учасників процесу, 

компетентність і старанність тощо);  

б) ті, що визначають морально-етичні норми поведінки судді (чесність і 

непідкупність, дотримання морально-етичних норм) (с.9).  

Заслуговує на схвальну оцінку характеристика ознак механізму 

забезпечення та реалізації трудових прав суддів можна віднести наступне:  
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1) містить правовий та організаційний елемент – тобто являє собою як 

систему правових норм, так і діяльність спеціально уповноважених суб’єктів 

щодо реалізації наведених норм;  

2) закріплює юридичні гарантії щодо реалізації та охорони трудових 

прав суддів;  

3) відображає рівень правового забезпечення незалежності суддів при 

здійсненні ними своєї діяльності;  

4) виходячи із специфіки правового статусу і діяльності судді, 

правовий механізм забезпечення та реалізації трудових прав суддів 

регулюється нормами трудового, конституційного, адміністративного права, 

а також у відповідній частині нормами процесуальних кодексів (ЦПК 

України, КАС України, ГПУ України, КПК України тощо) (с. 76). 

Викликає інтерес пропозиція здобувача втілити прогресивні тенденції 

ефективного забезпечення дотримання принципу незалежності суддів та 

гарантування їх трудових прав, які повинні бути враховані Українською 

державою при реформуванні судової гілки влади та наближенні умов 

трудової діяльності суддів до європейських стандартів:  

1) здійснення призначення суддів на постійній основі, що враховано 

Україною у новому Законі України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 року;  

2) створення єдиного незалежного органу в системі державної влади, 

який здійснює призначення професійних суддів, їх підвищення по кар’єрі, 

перекваліфікацію, а також звільнення чи притягнення до відповідальності, 

що також знайшло своє відображення у нормах нового Закону, який набуває 

чинності з 30.09.2016 року;  

3) поєднання кваліфікаційного критерію (наявності юридичної освіти 

та відповідних морально-етичних характеристик у кандидата на посаду) та 

критерію наявності юридичної практики при призначення (обранні) на 

посаду судді;  
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4) забезпечення незалежності системи обрання (призначення) на посаду 

судді від будь-яких політичних сил чи лобістських структур, наявності 

елемента демократії при обранні судді на посаду (у обранні чи призначенні 

на посаду судді, на наш погляд, повинні обов’язково брати участь виборні 

представницькі органи);  

5) забезпечення гідних та належних умов праці (забезпечення судді 

відповідним кадровим апаратом, технічним обладнанням, належної якості 

службовим приміщенням);  

6) участь органів суддівського самоврядування чи суддівських 

об'єднань у формуванні бюджету судової системи (с. 125-126). 

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

удосконалення порядку призначення та обрання суддів на посади як форми 

реалізації їх трудових прав є наступні:  

1) розробити тестові знання на основі не тільки чинного судового 

законодавства України, а й міжнародних нормативно-правових актів та 

документів, що визначають основи суддівської діяльності та поширеної 

практики. Такі тестові завдання повинні бути доступні лише обмеженому 

колу осіб, і за будь-яке розголошення змісту або характеру таких завдань 

повинна бути передбачена сувора дисциплінарна персональна 

відповідальність;  

2) закріпити більш широке коло підстав для можливого зняття судді із 

посади за доведеними фактами порушень чинного законодавства;  

3) розробити автоматизовану систему проходження кваліфікаційного 

іспиту із багатоступінчастими захисними механізмами та кодування задля 

отримання об'єктивних та достовірних знань кандидатів на призначення на 

посаду суддів, унеможлививши так би мовити вплив людського фактору на 

підсумкову оцінку;  

4) зменшити процедуру добору кандидатів на посаду суддів, адже така 

розтягнута у часі процедура із залученням багатьох матеріальних та фінансів 

тільки створює додаткове навантаження на державний бюджет. Варто 
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зауважити, що складання іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією 

можна складати один раз замість існуючих двох, а також можна проводити 

навчання тільки у Національній школи суддів паралельно роблячи акцент на 

проходженні практики у судах розглядаючи реальні справи (с. 185-186). 

Основні наукові положення, висновки та рекомендації знайшли повне 

викладення в опублікованих працях – статтях та тезах виступів на 

конференціях, перелік яких наведений в авторефераті. 

Таким чином, ознайомлення з наукової роботою Карпушової О.В. дає 

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

і завершеним науковим дослідженням, в якому отримані нові науково-

обґрунтовані результати, що у сукупності мають істотне значення для 

розвитку науки трудового права та удосконалення законодавства про працю.  

Дисертація виконана на належному науковому і професійному рівнях, 

тема досліджена досить повно. Здобувач показав глибокі знання обраної 

теми, вміння самостійно узагальнювати й аналізувати нормативні матеріали, 

спеціальну літературу, робити правильні, науково-обґрунтовані висновки, 

формулювати визначення правових понять і пропозиції по вдосконаленню як 

чинного, так і перспективного законодавства. 

Та, як і кожна наукова праця, дисертація О.В. Карпушової містить 

певні недоліки, з приводу яких можна зробити зауваження. 

1. На наш погляд, окрему увагу у дослідженні дисертанту необхідно 

було приділити питанням розмежування правовідносин, які виникають під 

час забезпечення і реалізації трудових прав суддів. Результатом проведеного 

розмежування суміжних, насамперед адміністративних, правовідносин мала 

б стати їх характеристика, що сприяло б удосконаленню правового 

регулювання у цій сфері. Зокрема, необхідно виявити спільні та відмінні риси 

забезпечення вказаних прав адміністративними заходами та за 

законодавством про працю тощо.  

2. Недостатньо чітко автором сформульовано категорію «юридичні 

гарантії діяльності суддів», під якими розуміється сукупність способів та 
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