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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Соціальне забезпечення суддів в Україні покликане 

створити необхідні умови для нормальної життєдіяльності та праці даної 

особливої категорії осіб. Саме цим зумовлено наявність його різноманітних 

форм, їх розвиток та постійна зміна. Роль даного інституту полягає у 

забезпеченні гарантій надання соціальних благ, захисту від ризиків, 

пов’язаних із професійною діяльністю, та допомозі у разі настання нещасних 

випадків чи професійних захворювань. 

Проте на сьогодні у вітчизняній науці існує проблематика розгляду 

соціального забезпечення суддів виключно із позиції визначення тих чи інших 

видів соціального забезпечення чи змін до законодавства про судоустрій та 

статус суддів. Це створює неправильні орієнтири щодо розуміння сутності 

даного інституту, оскільки історично необхідність надання додаткової 

допомоги окремим верствам населення переважно пов’язувалась із наданням 

допомоги хворим чи слабким особам, але із кожним наступним історичним 

етапом даний інститут отримував новий набір механізмів, спрямованих на 

захист більш широкого кола осіб. Із часом дана ідея еволюціонувала від 

вузького розуміння допомоги соціально неблагополучним суб’єктам до 

ширшого, яке пов’язується у тому числі і з особами, які у процесі здійснення 

своїх трудових обов’язків діють від імені держави та виконують важливу 

місію – забезпечення функціонування ключових суспільних інститутів. До 

таких категорій відносяться і судді як особи, наділені виключними 

повноваженнями на здійснення правосуддя. 

Саме тому на сьогодні важливим є формування понятійного апарату 

соціального забезпечення суддів в Україні, що відповідатиме даному 

правовому явищу не лише в рамках конкретного нормативно-правового акта, 

але й усієї галузі, а також пошуку шляхів оптимізації даного інституту. 

Над дослідженням даного питання в першу чергу працювали такі 

науковці: В.С. Андрєєв, Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, В.С. Венедіктов, 

Т.В. Галайденко, М.А. Дідиченко, Б.Є. Желік, М.І. Іншин, Р.І. Кондрат’єв, 

О.Л. Кучма, О.В. Лавриненко, Л.І. Лазор, В.Т. Маляренко, К.Ю. Мельник, 

О.В. Москаленко, С.М. Прилипко, А.В. Сапон, І.М. Сирота, Г.І. Чанишева, 

В.І. Щербина, І.С. Ярошенко та інші. Проте основні засади поняття, сутності 

та ознак соціального забезпечення суддів в Україні все ще залишаються не 

встановленими. Зокрема, детально не розглянуто форми і заходи соціального 

забезпечення суддів, не надано цілісної критики проблем їх сучасного стану 

правового регулювання і не визначено тенденції подальшого розвитку. 

Враховуючи викладене вище, зазначимо, що безсумнівною видається 

теоретична та практична актуальність обраного напрямку дослідження. 

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 
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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 

розробка пропозицій та рекомендацій щодо вирішення проблем правового 

регулювання соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції 

України. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 

 визначити поняття й ознаки соціального забезпечення суддів в Україні; 

 з’ясувати ретроспективу правового регулювання соціального 

забезпечення суддів в Україні; 

 охарактеризувати структуру механізму системи соціального 

забезпечення суддів; 

 розкрити форми та заходи системи соціального забезпечення суддів; 

 конкретизувати проблеми правового регулювання соціального 

забезпечення суддів та надати пропозиції щодо їх вирішення; 

 визначити тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України; 

 розробити конкретні пропозиції щодо шляхів запозичення 

європейського досвіду правового регулювання соціального забезпечення 

суддів. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері 

соціального забезпечення. 

Предметом дослідження є соціальне забезпечення суддів в умовах 

євроінтеграції України. 

Методи дослідження. При дослідженні застосовувалися як 

загальнонаукові методи пізнання об’єктивної дійсності, так і спеціальні, що 

забезпечило об’єктивність і повноту отриманих результатів. Діалектичний 

метод дозволив вивчити зміст соціального забезпечення суддів в умовах 

євроінтеграції у єдності і взаємозв’язку його складників. За допомогою 

історичного методу проаналізували розвиток і зміни чинного законодавства та 

погляди науковців щодо правового регулювання соціального забезпечення 

суддів (підрозділи 1.1, 1.2). Порівняльно-правовий метод було використано 

для окреслення специфіки регулювання даного питання, що дозволило 

зробити узагальнення та визначити напрямки вдосконалення регулювання 

даного питання в нашій державі (підрозділи 3.2, 3.3). Абстрагування та 

узагальнення застосовувалось у процесі вивчення наявних доробок та при 

розробці власних наукових дефініцій щодо різних правових питань і категорій 
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(соціальне забезпечення, суддя, соціальне забезпечення суддів, механізм 

системи соціального забезпечення суддів, заходи системи соціального 

забезпечення суддів, форми системи соціального забезпечення суддів) 

(підрозділи 1.1, 2.1-2.3). Формально-юридичний метод став підґрунтям для 

внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення чинного та розробку 

нового законодавства щодо правового регулювання соціального забезпечення 

суддів в умовах євроінтеграції (підрозділ 3.1). За допомогою методу 

раціональної критики проаналізовано нормативні акти, проекти законів і 

виявлено їх переваги, а також недоліки (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2). 

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що 

дисертаційна робота є першим спеціальним комплексним дослідженням, в 

якому детально проаналізовано та поглиблено вивчено наявні у науці 

трудового права теоретичні розробки у сфері правового регулювання 

соціального забезпечення суддів в Україні, в результаті чого визначено 

інноваційні напрями розвитку законодавства в умовах євроінтеграції. Це 

дозволило вивести низку нових науково обґрунтованих теоретичних положень 

і висновків, основними з яких є наступні: 

уперше: 

– надано авторське визначення поняття «механізм системи соціального 

забезпечення суддів» як системи правових засобів, способів та форм, які 

результативно впливають на втілення комплексної системи соціальних гарантій, 

що створюють належні умови для реалізації повноважень на здійснення 

правосуддя та гарантують задоволення фінансових, матеріальних потреб та 

потреб безпеки судді тощо у питаннях винагороди за працю, відпочинку, 

соціального страхування, забезпечення житлом та необхідними для роботи 

засобами, а також іншими важливими умовами, що виступають у якості 

компенсації обмежень, установлених законодавством для цієї категорії осіб; 

– запропоновано трактувати форму соціального забезпечення суддів як 

встановлену у нормативному порядку сукупність способів організації заходів 

реалізації державних соціально-аліментарних зобов’язань, передбачених у 

зв’язку із виконанням такими особами функцій судової влади, яка спрямована 

на задоволення фінансових, матеріальних потреб та потреб безпеки судді у 

питаннях винагороди за працю, відпочинку, соціального страхування, 

забезпечення житлом та необхідними для роботи засобами, а також іншими 

важливими умовами як компенсації обмежень, установлених законодавством 

для цієї категорії осіб; 

– сформульовано поняття заходу соціального забезпечення суддів, яким 

є сукупність активних дій або засобів, які реалізовуються державними 

органами з метою забезпечення достатнього життєвого рівня носіїв судової 

влади та виступають у формі гарантій задоволення фінансових, матеріальних 

потреб та потреб безпеки судді у питаннях винагороди за працю, відпочинку, 

соціального страхування, забезпечення житлом та необхідними для роботи 

засобами, а також іншими важливими умовами як компенсації обмежень, 

установлених законодавством для цієї категорії осіб; 
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удосконалено: 

– наукове поняття соціального забезпечення суддів, під яким 

запропоновано розуміти комплексну систему соціальних гарантій, що створює 

надійні умови для реалізації повноважень на здійснення правосуддя та 

гарантує задоволення фінансових, матеріальних, духовних потреб і потреб 

безпеки судді у питаннях винагороди за працю, відпочинку, соціального 

страхування, забезпечення житлом та необхідними для роботи засобами, а 

також іншими важливими умовами як компенсації обмежень, установлених 

законодавством для цієї категорії осіб; 

– підхід щодо характеристики захисної та фінансової сутності 

соціального забезпечення суддів. При цьому фінансової сутності виявляється у 

наступних особливостях: 1) її становить виключно суддівська винагорода; 

2) визначення розміру суддівської винагороди здійснюється із урахуванням 

стажу роботи, перебування на адміністративній посаді в суді, наукового 

ступеня, рівня доступу до державної таємниці; 3) інші види фінансового 

забезпечення суддів чинним законодавством про судоустрій і статус суддів не 

передбачено; 

– визначення комплексу проблем правового регулювання соціального 

забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України і шляхів їх 

вирішення; 

дістали подальшого розвитку: 

– деталізація проблеми правового регулювання забезпечення суддів 

житлом, яка на сьогодні включає такі аспекти: 1) гарантія забезпечення суддів 

житлом не підкріплена чіткими строками її реалізації, в результаті чого 

реальне та термінове існування такої необхідності може бути не враховане у 

необхідний термін; 2) погіршення становища суддів стосовно знижки оплати 

вартості комунальних послуг, у порівнянні із Законом України «Про статус 

суддів», який втратив чинність; 

– теоретичне осмислення категорії соціального забезпечення як 

комплексної системи фінансових, соціальних, матеріальних та юридичних 

зобов’язань держави, що створюють надійні умови для здійснення трудової 

діяльності та гарантують задоволення потреб працівника у питаннях 

винагороди за працю, відпочинку, забезпечення необхідними для роботи 

засобами, а також іншими важливими умовами; 

– узагальнення тенденцій подальшого розвитку правового регулювання 

соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України, а саме: 

1) адаптація європейських стандартів та досвіду зарубіжних держав у нормах 

законодавства про судоустрій і статус суддів України; 2) збільшення 

заробітної плати суддів за рахунок урізання соціальних гарантій; 3) зменшення 

змісту та обсягу соціального забезпечення суддівського корпусу; 4) перехід 

держави від переважання натурального соціального забезпечення (у першу 

чергу за рахунок пільг та гарантій) до грошового забезпечення; 

– пропозиції щодо запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

правового регулювання соціального забезпечення суддів. 
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Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що викладені у дисертаційному досліджені положення у подальшому 

можуть бути використані: 

у науково-дослідній сфері – положення та висновки дисертації можуть 

бути основою для визначення специфіки правового регулювання соціального 

забезпечення суддів; 

у правотворчій діяльності – в процесі підготовки змін і доповнень до 

нормативних актів, які регулюють соціальне забезпечення суддів, зокрема до 

чинного Кодексу законів про працю України та Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів»; 

у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить удосконалити практичну діяльність щодо належного соціального 

забезпечення суддів; 

у навчальному процесі – у юридичних та інших навчальних закладах під 

час вивчення дисципліни «Трудове право», при написанні підручників, 

монографій, науково-практичних посібників, розробці методичних 

рекомендацій, а також під час викладення лекційного матеріалу та при 

проведенні семінарських занять. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і 

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

сформульовано здобувачем особисто. Автором особисто проведений аналіз 

літератури, визначена тема і завдання дослідження, зібраний морфологічний 

матеріал і здійснена його обробка. Самостійно сформульовані висновки і 

практичні рекомендації, написані і оформлені усі розділи дисертації. 

Апробація результатів дослідження. Викладені в роботі основні 

теоретичні положення, висновки і пропозиції обговорювалися на кафедрі 

трудового права та права соціального забезпечення Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Підсумки розробки досліджуваної у 

дисертації проблематики, отримані узагальнення і висновки були оприлюднені 

на таких науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми сучасного 

правознавства» (м. Київ, 28–29 січня 2016 р.), «Проблеми теорії права і 

практики правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 

2016 р.), «Реформування національного та міжнародного права: перспективи 

та пріоритети» (м. Одеса, 20–21 січня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені у 

семи наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України та 

виданнях іноземних держав, а також трьох тезах доповідей і наукових 

повідомлень на вказаних наукових конференціях. 

Структура й обсяг дисертації визначені її метою та завданнями. 

Дисертація складається із анотації, вступу, трьох розділів, які включають сім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертаційного дослідження – 187 сторінок, з них основного тексту – 

156 сторінок. Список використаних джерел включає 173 найменування і 

займає 17 сторінок. 



6 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Вступ містить обґрунтування актуальності теми дисертації, її мету, 

предмет, об’єкт і завдання, викладення сутності та стану розробки 

досліджуваної наукової проблеми, теоретичне та практичне значення основних 

положень дисертації, її наукову новизну, а також апробацію результатів 

дослідження. 

Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика соціального 

забезпечення суддів» складається з двох підрозділів, у яких сформульовано 

дефініцію соціального забезпечення суддів в Україні, визначено його сутність 

та охарактеризовано специфіку, а також здійснено аналіз ретроспективи 

правового регулювання вказаної сфери. 

У підрозділі 1.1 «Поняття, сутність та ознаки соціального забезпечення 

суддів в Україні» вказано, що особливість суддівського корпусу полягає у 

привілейованому статусі, а отже, поняття соціального забезпечення є саме 

тією категорією, що позначає створення належних умов для втілення суддями 

своєї професійної компетентності. 

Обґрунтовано, що у зміст поняття соціального забезпечення суддів 

входять наступні складові: 1) соціальне забезпечення – це в першу чергу 

система різних аспектів, оскільки, як нами встановлено, воно не обмежується 

виключно матеріальним напрямком; 2) спрямування соціального забезпечення 

також не є виключно матеріальним, а стосується, у тому числі, відпочинку, 

безпеки самого працівника і членів його сім’ї тощо. 

Відзначено, що професія судді характеризується наявністю суттєвих 

обмежень, зокрема щодо додержання присяги, правил суддівської етики, 

оцінювання діяльності, особливостей притягнення до відповідальності тощо. 

Саме тому стосовно таких категорій як судді соціальне забезпечення має не 

лише характер задоволення потреб, а й компенсаційне значення, яке полягає у 

наданні певних переваг шляхом соціального забезпечення із урахуванням тих 

обмежень, які застосовуються до статусу судді. 

Матеріальна сутність соціального забезпечення суддів характеризується 

наступними особливостями: 1) поділяється на особисте матеріальне соціальне 

забезпечення суддів та професійне матеріальне соціальне забезпечення суддів; 

2) в основі особистого матеріального соціального забезпечення суддів 

перебуває забезпечення судді житлом; 3) професійне матеріальне соціальне 

забезпечення суддів становлять символи суддівської влади та необхідні засоби 

для здійснення суддівських повноважень. 

Першою спеціальною ознакою соціального забезпечення суддів є 

призначення для задоволення особистих потреб суддів та забезпечення 

суддівської незалежності. Соціальне забезпечення судді спрямоване на 

задоволення його різноманітних потреб у питаннях винагороди за працю, 

відпочинку, соціального страхування, забезпечення житлом та необхідними 

для роботи засобами, а також іншими важливими умовами як компенсації 

обмежень, установлених законодавством для цієї категорії осіб. Для 
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порівняння, стосовно інших категорій працівників соціальне забезпечення 

полягає у допомозі особам, які внаслідок дії соціальних ризиків втратили 

здоров’я або не можуть матеріально забезпечити себе та своїх утриманців. 

Особливий компенсаційний характер соціального забезпечення суддів 

полягає не у компенсаціях за втрату здоров’я чи засобів для існування, а у 

наданні певних переваг у порівнянні з іншими категоріями працівників 

шляхом додаткового забезпечення особистих та професійних потреб. 

Наступна ознака безпосередньо пов’язана із зазначеними інструментами, 

оскільки полягає у виділенні фінансових, матеріальних, духовних та захисних 

гарантій у рамках соціального забезпечення суддів. До фінансових 

інструментів віднесено оплату праці, до духовних – надання відпустки, 

матеріальними є вирішення житлового питання та забезпечення усім 

необхідним для праці, а захисні гарантії являють собою державний захист та 

загальнообов’язкове страхування від нещасних випадків на виробництві. 

Останньою ознакою є надання соціального забезпечення як на підставі 

існування професійних та соціальних ризиків, так і безвідносно до них. Це 

означає, що наразі відсутній єдиний алгоритм щодо надання для усіх 

інструментів. Наприклад, суддівська винагорода, відпустка та забезпечення 

потреб, пов’язаних з професійною діяльністю, надаються безвідносно до 

існування певних ризиків, втрати здоров’я чи відсутності можливості у суддів 

матеріально забезпечити себе та своїх утриманців. Водночас, для забезпечення 

житлових умов, отримання державного захисту чи страхових виплат 

необхідними є потреба у поліпшенні житлових умов, посягання на життя і 

здоров’я судді, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством, 

насильством чи пошкодженням майна судді, образа чи наклеп на нього, а 

також посягання на життя і здоров’я членів його сім’ї, погроза їм вбивством, 

пошкодження їх майна та настання страхового випадку. Оскільки соціальне 

забезпечення інших категорій працівників пов’язується із дією соціальних 

ризиків, втратою здоров’я чи неможливістю матеріально забезпечити себе та 

своїх утриманців, дана ознака дійсно є спеціальною у контексті соціального 

забезпечення суддів. 

У підрозділі 1.2 «Ретроспектива правового регулювання соціального 

забезпечення суддів в Україні» встановлено, що перший етап (пострадянський) 

розвитку правового регулювання соціального забезпечення суддів в Україні 

обмежено хронологічними рамками 1989–1991 років. Обумовлено це 

наступним чином: 1) 04.08.1989 року було прийнято останню в історії СРСР 

редакцію Закону «Про статус суддів в СРСР», яка законодавчо закріпила 

інститут соціального забезпечення суддів у тому вигляді, у якому він існував у 

перші роки незалежності України; 2) Декларацією про державний суверенітет 

України було регламентовано розподіл державної влади в Україні на три гілки, 

тому даний нормативно-правовий акт є важливим у контексті формування 

інституту судової влади в Україні загалом та його окремих підінститутів, у 

тому числі й соціального забезпечення суддів; 3) прийняття Закону України 

«Про правонаступництво України» довершило даний процес, адже таким 
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чином Україна «успадкувала» радянський інститут соціального забезпечення 

суддів, який на перших порах незалежності функціонував у нашій державі. 

Другий етап (етап судово-правової реформи 1992 року) розвитку 

правового регулювання соціального забезпечення суддів в Україні 

хронологічно обмежено 1992–1995 роками та аргументовано наступним: 1) на 

даному етапі відбулось фактичне формування вітчизняного інституту 

соціального забезпечення суддів шляхом закріплення в окремій главі Закону 

України «Про статус суддів» вичерпного переліку заходів, на які могла 

претендувати кожна особа, наділена суддівськими повноваженнями; 

2) зазначений перелік інструментів фактично є розширеною версією 

сучасного, тобто основи сьогоднішнього інституту соціального забезпечення 

суддів були розроблені та прийняті саме в цей період; 3) відбулося 

формування інституту державного захисту суддів практично у тому ж вигляді, 

у якому він існує і на сьогодні. 

Третій етап (конституційний) розвитку соціального забезпечення суддів 

охоплено хронологічними рамками 1996–2010 років, що аргументовано 

наступним чином: 1) у 1996 році відбулося прийняття Конституції України, 

тож подальший перебіг даного етапу пов’язується із приведенням 

вітчизняного законодавства у відповідність до її норм; 2) основний історичний 

зміст подій, які відбувались надалі, полягає у прийнятті змін та доповнень до 

існуючих нормативно-правових актів, регламентації відповідних відносин за 

допомогою підзаконних нормативно-правових актів; 3) закінчення даного 

етапу пов’яжемо із «малою судовою реформою», яка послужила передумовою 

подальших суттєвих змін до законодавства про статус суддів та наслідком якої 

стало прийняття в 2010 році нового Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів». 

Особливостями третього етапу є: 1) інститут соціального забезпечення 

суддів не набув значного розвитку, а усі зміни до законодавства мали 

доповнююче значення, суттєво не впливаючи на загальне розуміння даного 

правового явища; 2) прийняте у зазначений період законодавство мало 

переважно підзаконний характер; 3) фактично, даний етап став підготовчим 

для суттєвих змін, яких зазнав інститут у подальшому. 

Четвертий етап (етап судових реформ 2010 та 2016 років) розвитку 

соціального забезпечення суддів в Україні охоплено періодом з 2010 до 2016 

року із урахуванням того, що зазначені два роки характеризуються 

відсутністю будь-яких змін у даній правовій категорії. Саме такі часові рамки 

пояснено наступним чином: 1) у 2010 році шляхом прийняття нового Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» фактично завершилось формування 

інституту соціального забезпечення суддів у сучасному вигляді; 2) наступні 

роки пов’язані із черговою судовою реформою, яка втім була спрямована на 

вирішення відмінних від соціального забезпечення суддів завдань; 

3) положення стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 роки свідчать про те, що зміни до інституту 

соціального забезпечення суддів не заплановані у найближчому майбутньому. 
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Розділ 2 «Механізм системи соціального забезпечення суддів» 
складається із двох підрозділів, які присвячено всебічному дослідженню 

структури механізму системи соціального забезпечення суддів та аналізу форм 

і заходів такої системи. 

У підрозділі 2.1 «Структура механізму системи соціального 

забезпечення суддів» аналізуються та систематизуються групи елементів 

механізму системи соціального забезпечення суддів. 

Особливостями групи регламентувальних елементів механізму системи 

соціального забезпечення суддів є наступні: 1) їх втілення у вигляді правил 

поведінки, закріплених у нормах Конституції України та спеціального 

законодавства; 2) умовний розподіл на норми, що закріплюють порядок 

набуття й припинення права на соціальне забезпечення, та норми, що 

регламентують застосування форм і заходів соціального забезпечення; 

3) часткове дублювання норм у статтях Конституції України та Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів»; 4) дана група елементів є 

первинною та фундаментальною складовою частиною механізму системи 

соціального забезпечення суддів. 

До особливостей групи організаційно-правових елементів механізму 

системи соціального забезпечення суддів віднесено такі: 1) забезпечення за їх 

допомогою фінансових, матеріальних, страхових, солідарних, пенсійних 

інтересів та інтересів безпеки носіїв судової влади; 2) якщо регламентувальні 

елементи є певними правилами поведінки, то організаційно-правові – їх 

конкретним вираженням у формах та заходах системи соціального 

забезпечення суддів; 3) регламентація організаційно-правових елементів 

здійснюється як нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

так і спеціальними нормативно-правовими актами, такими як закони України 

«Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» тощо. 

До особливостей інституційної групи елементів механізму системи 

соціального забезпечення суддів віднесено наступні: 1) дану групу становить 

розгалужена система органів; 2) діяльність кожного із них регламентується 

спеціальним нормативно-правовим актом; 3) у межах даної групи органи 

можна умовно розподілити на три категорії: ті, що безпосередньо здійснюють 

соціальне забезпечення суддів, ті, що здійснюють прийняття норм 

законодавства, та ті, що врегульовують формування високопрофесійного 

суддівського корпусу. 

У підрозділі 2.2 «Форми та заходи системи соціального забезпечення 

суддів» визначено сутність кожної форми та заходу системи соціального 

забезпечення суддів. 

До форм соціального забезпечення суддів в Україні відносяться 

наступні: 1) обов’язкове державне страхування життя і здоров’я суддів – 

встановлена у нормативному порядку сукупність державних заходів, 

передбачених у зв’язку із виконанням такими особами функцій судової влади, 
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яка спрямована на матеріальне забезпечення, страхові виплати й надання 

соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду 

соціального страхування України у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання; 2) оплата праці суддів – встановлена у нормативному порядку 

сукупність державних заходів по реалізації державних соціально-аліментарних 

зобов’язань, передбачених у зв’язку із виконанням такими особами функцій 

судової влади, обчислена у грошовому виразі, яка виплачується носію 

суддівської влади за виконану ним роботу; 3) пенсія або щомісячне довічне 

грошове утримання судді у відставці – встановлена у нормативному порядку 

сукупність державних заходів з реалізації державних соціально-аліментарних 

зобов’язань, передбачених у зв’язку із виконанням такими особами функцій 

судової влади, яка спрямована на виплату пенсії на умовах, визначених 

чинним законодавством, або щомісячного довічного грошового утримання у 

встановлених законом випадках, для судді, який вийшов у відставку, після 

досягнення чоловіками віку 62 років, а жінками – пенсійного віку; 4) соціальна 

та солідарна допомога суддям – встановлена у нормативному порядку 

сукупність державних заходів з реалізації державних соціально-аліментарних 

зобов’язань, передбачених у зв’язку із виконанням такими особами функцій 

судової влади, яка спрямована на задоволення потреб судді у питаннях 

відпочинку, забезпечення житлом та необхідними для роботи засобами, а 

також іншими важливими умовами як компенсації обмежень, установлених 

законодавством для цієї категорії осіб; 5) забезпечення безпеки суддів та 

членів їхніх сімей – встановлена у нормативному порядку сукупність 

державних заходів, передбачених у зв’язку із виконанням такими особами 

функцій судової влади, яка спрямована на забезпечення безпеки працівників 

суду та їх близьких родичів, недоторканності житла, а також збереження їх 

майна з урахуванням конкретних обставин. 

Виділено наступні заходи соціального забезпечення суддів: 1) гарантія 

державного страхування життя і здоров’я суддів; 2) гарантія оплати праці 

суддів; 3) гарантування пенсії або щомісячного довічного грошового 

утримання судді у відставці; 4) гарантія соціальної та солідарної допомоги 

суддям; 5) гарантія забезпечення безпеки суддів та членів їхніх сімей. 

Розділ 3 «Оптимізація правового регулювання соціального 

забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України» складається із трьох 

підрозділів, де здійснено аналіз проблем правового регулювання соціального 

забезпечення суддів та пошуку шляхів їх вирішення, а також окреслено 

тенденції подальшого розвитку вказаної сфери з урахуванням європейського 

досвіду. 

У підрозділі 3.1 «Проблеми правового регулювання соціального 

забезпечення суддів та пропозиції щодо їх вирішення» аргументовано потребу 

доповнення розділу IX «Забезпечення суддів» Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII статтею «Матеріальна 

допомога для вирішення соціально-побутових питань» наступного змісту: 
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«1. Судді може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-

побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної 

плати судді». 

Для вирішення проблеми, пов’язаної із похованням судді, який загинув 

(помер) у зв’язку з виконанням службових обов’язків, запропоновано 

доповнити розділ IX «Забезпечення суддів» Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII статтею «Соціальний захист сім’ї 

судді» наступного змісту: «1. Поховання судді, який загинув (помер) у зв’язку 

з виконанням службових обов’язків, або звільненого з посади, який помер 

внаслідок заподіяння тілесних ушкоджень або іншої шкоди здоров’ю, 

пов’язаних з виконанням службових обов’язків, здійснюється за рахунок 

коштів, що виділяються судам за рахунок коштів Державного бюджету 

України». 

Запропоновано доповнити статтю 144 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII «Медичне обслуговування та 

санаторно-курортне лікування суддів та членів їхніх сімей» частиною 2:  

«2. Суддя та члени його сім’ї користуються в установленому порядку 

санаторно-курортним лікуванням» та частиною 3: «3. Право на медичне 

обслуговування та санаторно-курортне лікування зберігається за суддями в 

разі виходу на пенсію або у відставку». 

Для вирішення проблеми правового регулювання забезпечення суддів 

житлом запропоновано статтю 138 чинного Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII доповнити частиною 2 наступного 

змісту: «2. Суддям надається 50-відсоткова знижка плати за займане ними та 

членами їх сімей житло, комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична 

та теплова енергія, установка і користування індивідуальним домашнім 

телефоном)». 

У підрозділі 3.2 «Тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України» встановлено, 

що вирішення євроінтеграційних завдань України передбачає, у тому числі, й 

обов’язкову адаптацію правового регулювання вітчизняної судової системи до 

системи Європейського Союзу. 

Реалізація даної тенденції можлива у двох напрямах: 1) ратифікація 

європейського законодавства у сфері судочинства, яке, у тому числі, 

врегульовує питання соціального забезпечення суддів; 2) дослідження досвіду 

законотворення більш розвинених європейських держав і запозичення його 

позитивних зразків для запровадження в Україні. 

Тенденція збільшення заробітної плати суддів за рахунок скорочення 

соціальних гарантій полягає у тому, що впродовж останнього десятиліття 

здійснюється цілеспрямована державна політика щодо збільшення розмірів 

оплати праці суддів та зменшення їх соціального забезпечення. Серед проблем 

даного напряму виділено наступні: 1) заробітна плата суддів значно перевищує 

середню заробітну інших категорій працівників, що викликає суттєве 

суспільне невдоволення та прискіпливу увагу до роботи суддів; 2) внаслідок 
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даних процесів судді не отримують окремих видів соціального забезпечення, 

характерних для інших категорій публічної служби. 

У подальшому втілення даної тенденції вбачається в наступних 

напрямах: 1) оскільки розмір заробітної плати суддів залежить від індексації 

прожиткового мінімуму в державі, у майбутньому він буде лише зростати. 

Суттєва економічна криза у нашій державі свідчить про те, що у подальшому 

таке постійне зростання буде можливим лише за умови скорочення 

соціальних гарантій, так як можливості держави наразі також є обмеженими; 

2) сам обсяг соціального забезпечення буде постійно знижуватись, оскільки 

по суті компенсація наявних обмежень прав судді наразі здійснюється 

шляхом підвищеного рівня оплати праці. Отже, в майбутньому обсяг 

соціальних гарантій, закріплених у розділі IX «Забезпечення суддів» Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, буде 

зменшуватись. 

Тенденція до зменшення змісту та обсягу соціального забезпечення 

суддівського корпусу безпосередньо пов’язана із попередньо розглянутою 

нами, адже вона полягає у втіленні найпроблематичнішого питання, 

пов’язаного із соціальним забезпеченням суддів, – поступової мінімізації 

державних гарантій. 

Аналіз усього вищенаведеного свідчить про те, що за часів незалежності 

України відбулося суттєве зменшення змісту та обсягу соціального 

забезпечення суддівського корпусу, причому ця тенденція є актуальною і на 

сьогодні. Серед головних проблем даних процесів відзначено наступні: 

1) постійні наукові суперечки й дискусії. Кожна відміна окремих суддівських 

пільг супроводжується дискусіями щодо їх необхідності, ролі суддів у 

функціонуванні держави та їх обмежень у правах у порівнянні із іншими 

категоріями працівників; 2) зміст та обсяг соціального забезпечення 

суддівського корпусу є меншим, ніж у всіх інших категорій публічних 

службовців. 

Виділена нами остання тенденція переходу держави від переважання 

натурального соціального забезпечення (за рахунок у першу чергу пільг та 

гарантій) до грошового забезпечення полягає у тому, що наразі існує лише 

декілька форм соціального забезпечення суддів, які неможливо компенсувати 

у грошовій формі, зокрема щодо державного захисту судді. Справедливим є 

компенсування тих ризиків, які несе суддя через службову діяльність, за 

рахунок держави. Водночас, високий рівень грошового забезпечення судді 

обумовлює можливість самостійного забезпечення багатьма благами 

суспільного життя, у тому числі житлом чи оздоровленням. Тому основним 

проблемним питанням даної тенденції, на наш погляд, є позбавлення судді тих 

гарантій, якими наділяються інші категорії працівників. 

Поряд з цим, втілення даної тенденції також можливе шляхом внесення 

змін до розділу IX «Забезпечення суддів» Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII. При цьому такі зміни полягатимуть 

у наступному: 1) деталізація статті 135, у тому числі доповнення новими 
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видами доплат до посадового окладу; 2) зменшення обсягу розділу IX шляхом 

виключення статей, що регламентують надання соціального забезпечення 

суддям. 

У підрозділі 3.3 «Європейський досвід правового регулювання соціального 

забезпечення суддів: шляхи для запозичення в Україну» проаналізовано 

позитивний досвід правового регулювання соціального забезпечення суддів у 

європейських країнах. 

Запропоновано внести наступні зміни до вітчизняного законодавства про 

судоустрій і статус суддів із урахуванням досвіду Польщі: виключити із 

розділу IX «Забезпечення суддів» Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII статтю 138 «Забезпечення житлових умов 

судді» та внести наступні зміни до зазначеного нормативно-правового акта та 

інших нормативно-правових актів: 1) доповнити частину 1 статті 80 

«Призначення на посаду судді» положенням наступного змісту: «…Суддя 

повинен мешкати в населеному пункті, в якому розташований суд, де він 

працює. Вища рада правосуддя у визначених законом випадках може 

погодитися на призначення на посаду судді, який мешкає в іншому 

населеному пункті»; 2) доповнити розділ IX «Забезпечення суддів» статтею 

«Відшкодування дорожніх витрат, пов’язаних з переїздом з місця проживання 

до місця знаходження суду» наступного змісту: «1. Якщо суддя отримав згоду 

відповідно до частини 1 статті 80 на призначення на посаду у населеному 

пункті, відмінному від місця його проживання, він має право на 

відшкодування дорожніх витрат, пов’язаних із переїздом з місця проживання 

до місця знаходження суду, у розмірі та порядку, визначеному Вищою радою 

правосуддя»; 3) Вищій раді правосуддя затвердити порядок розрахунку сум, 

передбачених для працівників на відшкодування дорожніх витрат, пов’язаних 

з переїздом з місця проживання до місця знаходження суду. 

Запропоновано внесення ряду змін до законодавства України на 

підставі досвіду Грузії, а саме внести зміни до статей Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII шляхом чіткої 

конкретизації строків, умов, грошових сум, пов’язаних із наданням 

соціального забезпечення суддів. 

Запозичення досвіду правового регулювання соціального забезпечення 

суддів у Республіці Молдова передбачено в контексті внесення змін до статей 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII 

шляхом зміни термінів «чоловік» та «жінка» на термін «суддя». 

Можливість використання досвіду Литовської Республіки у нашій 

державі вбачається у внесенні змін до статті 138 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, а саме її формулюванні 

наступним чином: «1. Після призначення на посаду суддя, який потребує 

надання житлових умов, забезпечується службовим проживанням у готелі за 

місцем знаходження суду. 2. У разі взяття житла у оренду, судді 

відшкодовуються витрати за оренду житла у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України». 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертаційне дослідження дало змогу вирішити наукову задачу, яка 

полягала у з’ясуванні сутності, змісту і специфіки соціального забезпечення 

суддів в умовах євроінтеграції України. В результаті сформульовано науково 

обґрунтовані відповідні теоретичні положення та розроблено ряд актуальних 

пропозицій щодо удосконалення національних законодавчих норм. 

1. Соціальне забезпечення суддів – це комплексна система соціальних 

гарантій, що створюють надійні умови для реалізації повноважень на 

здійснення правосуддя та гарантують задоволення фінансових, матеріальних, 

духовних потреб і потреб безпеки судді у питаннях винагороди за працю, 

відпочинку, соціального страхування, забезпечення житлом та необхідними 

для роботи засобами, а також іншими важливими умовами як компенсації 

обмежень, установлених законодавством для цієї категорії осіб. 

2. Ознаки соціального забезпечення суддів запропоновано розподілити 

на дві категорії: загальні та спеціальні. До загальних віднесено ознаки, 

характерні для соціального забезпечення усіх категорій працівників: 

1) законодавче закріплення інструментів соціального забезпечення суддів; 

2) державний характер, що має безпосередній вияв у реалізації соціального 

забезпечення суддів за рахунок державних коштів; 3) існування державного 

стандарту соціального забезпечення суддів, що полягає в закріпленні видів, 

стандартів і міри забезпечення, нижче яких воно не може бути надане. 

Спеціальними ознаками соціального забезпечення суддів є: 

1) призначення для задоволення особистих потреб суддів та забезпечення 

суддівської незалежності; 2) особливий компенсаційний характер, відмінний 

від інших категорій працівників; 3) виділення фінансових, матеріальних, 

духовних та захисних інструментів соціального забезпечення суддів; 

4) надання як на підставі існування професійних та соціальних ризиків, так і 

безвідносно до них. 

3. Процес розвитку інституту соціального забезпечення суддів на 

сьогодні пройшов чотири етапи: 1) пострадянський етап (1989–1991 рр.). Його 

можна охарактеризувати як підготовчий, оскільки в зазначені роки відбувалась 

трансформація радянського законодавства у вітчизняне; 2) етап судово-

правової реформи 1992 року (1992–1995 рр.). Даний етап є початком 

формування вітчизняного інституту соціального забезпечення суддів. 

Соціальне забезпечення суддів характеризувалось значним охопленням та 

суттєво відрізнялось від сучасного розуміння за своїми масштабами; 

3) конституційний етап (1996–2010 рр.). Даний етап характеризується 

мінімальною кількістю змін та доповнень до інституту соціального 

забезпечення суддів, а новоприйняту законодавчу основу даного періоду 

становлять переважно підзаконні нормативно-правові акти; 4) етап судових 

реформ 2010 та 2016 років (2010–2016 рр.) – сучасний етап соціального 

забезпечення суддів, який характеризується завершенням формування 

інституту у сучасному вигляді. Судова реформа 2010 року суттєво зменшила 
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перелік заходів соціального забезпечення суддів, адаптувавши їх до вимог 

нашого часу. 

4. Виділено наступні групи елементи механізму системи соціального 

забезпечення суддів: 

1) група регламентувальних елементів, яку передусім складають норми 

Основного Закону України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII, а також інших нормативно-правових актів, що 

здійснюють регламентацію відносин соціального забезпечення суддів; 

2) група організаційно-правових елементів, яка включає: а) оплату праці 

суддів, в основу якої покладена суддівська винагорода, причому вкотре 

підкреслимо, що порядок її встановлення та виплати регулюється Законом 

України «Про судоустрій і статус суддів» та не може визначатися іншими 

нормативно-правовими актами; б) соціальне страхування суддів, що 

здійснюється у формі обов’язкового державного страхування життя і здоров’я 

суддів, зокрема від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань; в) соціальна та солідарна допомога суддям – це сукупність форм 

соціальної допомоги суддів та компенсація обмежень, установлених 

законодавством щодо цієї категорії осіб; г) пенсійне забезпечення суддів. Цей 

елемент формують пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді у 

відставці, а також вихідна допомога судді у зв’язку з відставкою; 

ґ) забезпечення безпеки суддів та членів їхніх сімей – особливий захист 

держави та забезпечення засобами захисту; 

3) група інституційних елементів – система спеціально створених 

суб’єктів, які у межах повноважень покликані здійснювати соціальне 

забезпечення суддів, а також сприяти його реалізації на практиці. 

5. Особливостями форм соціального забезпечення суддів є те, що: 

1) вони являють собою важливий елемент механізму системи соціального 

забезпечення суддів; 2) законодавча регламентація кожної із форм 

здійснюється Законом України «Про судоустрій і статус суддів»; 3) від 

існуючих загальнотеоретичних моделей форм соціального забезпечення дана 

концепція відрізняється обсягом виділених форм та їх конкретизацією у 

відповідності із особливостями суддівської діяльності; 4) важливою 

характеристикою форм соціального забезпечення суддів вважається 

аліментарний характер, тобто здійснення забезпечення у обсягах, достатніх 

для задовільного рівня. 

Особливостями заходів соціального забезпечення суддів є те, що: 

1) шляхом їх встановлення здійснюється забезпечення реалізації форм 

соціального забезпечення суддів; 2) заходи соціального забезпечення суддів 

ототожнюються із гарантіями, тобто є умовою, що сприяє втіленню даного 

інституту на практиці; 3) заходи соціального забезпечення суддів мають 

активний характер, тобто спрямовані на попередження можливих 

негативних наслідків; 4) заходи соціального забезпечення суддів мають 

специфічний характер, оскільки здійснюються щодо осіб, які мають 

спеціальний статус. 
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6. Дослідження проблем правового регулювання соціального 

забезпечення суддів засвідчило наявність у цілому двох загальних та досить 

об’ємних груп існуючих недоліків: 1) соціальне забезпечення судді є меншим, 

аніж інших категорій публічних службовців – до цієї групи належить доволі 

широке коло проблем, пов’язаних із наявністю в інших видів публічних 

службовців певних різновидів соціального забезпечення, не притаманних 

соціальному забезпеченню суддів. До таких різновидів віднесено медичне 

обслуговування чи санітарно-курортне лікування або ж грошові виплати на 

поховання судді; 2) нормативні та процедурні проблеми правового 

регулювання окремих видів соціального забезпечення суддів, встановлених 

нормами чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII, зокрема існуючі проблеми щодо правового 

регулювання забезпечення суддів житлом чи проблеми пенсійного 

забезпечення суддів. 

7. Тенденціями до подальшого розвитку правового регулювання 

соціального забезпечення суддів в умовах євроінтеграції України є: 

1) адаптація європейських стандартів та досвіду зарубіжних держав у нормах 

до норм законодавства про судоустрій і статус суддів України; 2) збільшення 

заробітної плати суддів за рахунок урізання соціальних гарантій; 3) зменшення 

змісту та обсягу соціального забезпечення суддівського корпусу; 4) перехід 

держави від переважно натурального соціального забезпечення (за рахунок у 

першу чергу пільг та гарантій) до грошового забезпечення. 

8. Головними шляхами запозичення європейського досвіду в національне 

законодавство щодо правового регулювання соціального забезпечення суддів є 

такі: 1) внесення змін до статті 142 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII та викладення її у наступному вигляді: 

«1. Судді, який вийшов у відставку, після досягнення 60 років, виплачується 

пенсія на умовах, визначених зазначеним Законом, або за його вибором 

щомісячне довічне грошове утримання, окрім випадку, коли не пізніше ніж за 

шість місяців до настання цього віку суддя подасть заяву до Вищої ради 

правосуддя про своє бажання продовжувати займати посаду та надасть 

довідку, що він може за станом здоров’я виконувати обов’язки судді, видану у 

відповідності до вимог, визначених для кандидатів на посаду судді» (досвід 

Польщі); 2) внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII у частині виключення статей, що закріплюють 

заохочувальні, фінансові чи матеріальні заходи, обмежуючись статтями, що 

регламентують форми соціального забезпечення суддів компенсаційного 

характеру на кшталт статті 141 «Соціальне страхування судді», статті 142 

«Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді у відставці», статті 

143 «Вихідна допомога судді у зв’язку з відставкою» тощо (досвід Болгарії); 

3) доповнення розділу IX Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016 № 1402-VIII статтею наступного змісту: «Соціальний захист суддів 

під час оголошеної в країні мобілізації або війни. 1. Суддя, зарахований у 

резерв Збройних сил України, не підлягає призову під час оголошеної в країні 
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мобілізації або війни, а також на військові збори при здійсненні суддівських 

повноважень» (досвід Грузії); 4) прийняття Кабінетом Міністрів України 

порядку відшкодування суддям витрат за оренду житла (досвід Литви). 
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образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации раскрыта специфика правового регулирования 

социального обеспечения судей в условиях евроинтеграции Украины. 

Проанализированы научная интерпретация, сущность и признаки социального 

обеспечения судей. Осуществлен анализ генезиса правового регулирования 

социального обеспечения судей. Выделена структура механизма системы 

социального обеспечения судей. Особое внимание обращено на анализ форм и 

мероприятий системы социального обеспечения судей, раскрыто их место и 

обозначены особенности. 

Определено, что особенностями защитной сущности социального 

обеспечения судей являются такие: 1) раскрытие через государственную 

защиту судей и членов их семей и их общеобязательное государственное 



19 

 

социальное страхование; 2) государственная защита применяется только в 

случае поступления соответствующего заявления от судьи или наличия 

конкретных угроз; 3) осуществление государственной защиты специальным 

органом – Службой судебной охраны; 4) осуществление обязательного 

государственного социального страхования на общих основаниях, 

характерных для всех субъектов трудовых правоотношений. 

Установлено, что социальная и солидарная помощь судьям – это 

установленная в нормативном порядке совокупность государственных 

мероприятий по реализации государственных социально-алиментарных 

обязательств, предусмотренных в связи с выполнением такими лицами 

функций судебной власти, которая направлена на удовлетворение 

потребностей судьи в вопросах отдыха, обеспечения жильем и необходимыми 

для работы средствами, а также другими важными условиями в качестве 

компенсации ограничений, установленных законодательством для этой 

категории лиц. 

Специфическими особенностями мероприятий социального обеспечения 

судей названы следующие: 1) путем их установки осуществляется обеспечение 

реализации форм социального обеспечения судей; 2) меры социального 

обеспечения судей отождествляются с гарантиями, то есть условием, 

способствующим воплощению данного института на практике; 3) меры 

социального обеспечения судей имеют активный характер, то есть направлены 

на предупреждение возможных негативных последствий; 4) меры социального 

обеспечения судей имеют специфический характер, поскольку 

осуществляются в отношении лиц, имеющих специальный статус. 

Систематизированы проблемы правового регулирования социального 

обеспечения судей и сформулированы предложения по их решению. 

Определены тенденции дальнейшего развития правового регулирования 

социального обеспечения судей в условиях евроинтеграции Украины. 

Отдельная роль в исследовании отведена путям заимствования 

европейского опыта правового регулирования социального обеспечения 

судей. 

Резюмировано, что тенденциями дальнейшего развития правового 

регулирования социального обеспечения судей в условиях евроинтеграции 

Украины являются: 1) адаптация европейских стандартов и опыта зарубежных 

стран к нормам законодательства о судоустройстве и статусе судей Украины; 

2) увеличение заработной платы судей за счет сокращения социальных 

гарантий; 3) уменьшение содержания и объема социального обеспечения 

судейского корпуса; 4) переход государства от преобладания натурального 

социального обеспечения (за счет в первую очередь льгот и гарантий) к 

денежному обеспечению. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, судья, социальная помощь, 

труд, социальная защита, судопроизводство, опыт стран Европейского Союза, 

евроинтеграция, правовые стандарты. 
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ANNOTATION 

 

Bespalov O.O. Social support of judges in the conditions of European 

integration of Ukraine. – The manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences in 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. 

In the dissertation the specifics of legal regulation of social security of judges 

in the conditions of European integration of Ukraine are revealed. The scientific 

interpretation, the essence and features of social security of judges are analyzed. The 

genesis of legal regulation of social security of judges is outlined. The structure of 

the mechanism of the system of social security of judges is singled out. Particular 

attention is paid to the analysis of the forms and activities of the system of social 

security of judges, their place and features are explored. 

Problems of legal regulation of social security of judges are systematized and 

proposals for their solution are formulated. The tendencies of further development of 

legal regulation of social security of judges in conditions of European integration of 

Ukraine are determined. A separate role in the research is devoted to ways of 

borrowing European experience of legal regulation of social security of judges. 

Key words: social security, judge, social assistance, labor, social protection, 

legal proceedings, experience of the countries of the European Union, European 

integration, legal standards. 
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