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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Поглиблення європейської інтеграції з метою
набуття членства України в Європейському Союзі (далі – ЄС) передбачає
проведення ряду реформ, серед яких провідне місце відведене змінам у сфері
судочинства і судоустрою. Судова реформа як частина євроінтеграції охоплює
завдання відновлення довіри до судової влади, підвищення її авторитету,
запобігання корупції, оновлення суддівського корпусу, оцінку і перевірку
доброчесності суддів, зміцнення судової незалежності. У свою чергу, для
забезпечення незалежності, об’єктивності, справедливості, доброчесності суду
в Україні актуальним є питання співрозмірної оплати праці суддів. Без
належної оплати праці суддів неможливе виконання завдань судової реформи,
оскільки рівень заробітної плати в першу чергу визначає можливості судді
матеріально та фінансово забезпечувати себе та свою сім’ю. Відтак питанню
оплати праці суддів відведено першочергову роль серед впроваджуваних змін.

Необхідно відзначити, що з початком проведення реформ у судовій сфері,
з метою подолання корупції розмір суддівської винагороди значно змінився. У
структурі заробітної плати суддів змінено вихідну одиницю обчислення: з
мінімальної заробітної плати на прожитковий мінімум. Проводиться
кваліфікаційне оцінювання, результати якого прямо впливають на розмір
посадового окладу суддів, чим вирішується проблема відповідності рівня
оплати праці високому статусу судді. Перелік пільг та привілеїв, якими були
наділені судді, значно скоротився. Водночас, не зважаючи на ряд позитивних
рис проведених реформ, ряд проблем у сфері оплати праці суддів залишаються
не вирішеними. Це питання різного навантаження на суддів, які займають
аналогічні посади в судах одного рівня, але мають рівний рівень оплати.
Потребують уваги питання правового та соціального захисту суддів Донецької
та Луганської областей, які займали штатні одиниці в судах, робота яких
припинена, питання доцільності і обґрунтованості зміни структури заробітної
плати судді, який не здійснює правосуддя, за рахунок позбавлення такого
судді доплат.

Питання правового регулювання оплати праці вже неодноразово були
розкриті у працях таких науковців як: В.М. Андріїв, О.С. Арсентьєва,
В.М. Божко, О.В. Валецька, С.Я. Вавженчук, Н.М. Вапнярчук, В.М. Вегера,
С.В. Венедіктов, Ю.М. Верес, С.В. Вишновецька, О.В. Гаєвая, А.О. Гордеюк,
Ю.М. Гришина, В.В. Єрьоменко, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, М. О. Кабаченко,
М. М. Клемпарський, Р.І. Коваленко, В.Л. Костюк, І.П. Лаврінчук, В.І. Лаптєв,
Р.З. Лівшиц, С.С. Лукаш, Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко,
А. Ю. Пашерстник, О.І. Процевський, С.М. Прилипко, В.Г. Руденко,
О.М. Обушенко, Н.В. Сазанова, І.Ю. Сафронов, Я.В. Сімутіна, Г.В. Татаренко,
О.В. Тищенко, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишева, С.М. Черноус, К.Є. Шевелев,
В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та ін. інші. Проблеми оплати праці окремих
суб’єктів трудового права, в тому числі суддів, були досліджені такими
науковцями як А.В. Андрушко, В.Д. Бакуменко, Л.М. Гогін, М.В. Данилова,
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Д.Д. Заяць, М.О. Кабаченко, Ю.В. Ковбасюк, Р.А. Науменко,
Н.М. Неумивайченко, О.Ю. Оболенський, С.А. Романюк, В.Г. Руденко,
О.А. Соколова, В.Л. Федоренко, О.В. Худоба, С.В. Чернота та іншими. Однак,
не зважаючи на чисельні науковій праці щодо питань оплати праці, в умовах
реалізації євроінтеграційного курсу та реформування судоустрою і
судочинства в Україні, дослідження теоретичних та практичних проблем
правового регулювання оплати праці професійних суддів залишається
актуальним і необхідним для вирішення науковим завданням.

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. Мета дисертаційного дослідження
полягають у тому, що систематизація проблем правового регулювання оплати
праці суддів України та на цій підставі визначення шляхів їх вирішення в
умовах євроінтеграції.

Задля досягнення означеної мети планується вирішення наступних
завдань:

– визначити поняття та ознак оплати праці суддів, узагальнити функції
оплати праці суддів України;

– виділити принципи оплати праці суддів України;
– охарактеризувати структуру суддівської винагороди;
– розкрити особливості історичного розвитку правового регулювання

оплати праці суддів в Україні;
– узагальнити сучасні міжнародні стандарти у сфері забезпечення оплати

праці професійних суддів;
– встановити особливості правового регулювання оплати праці суддів в

європейських країнах;
– визначити проблеми правового регулювання оплати праці суддів

України в умовах євроінтеграції та сформулювати шляхи їх вирішення;
– визначити можливості використання міжнародного досвіду правового

регулювання оплати праці суддів України в аспекті удосконалення правового
регулювання оплати їх праці.

Об’єктом дисертаційного дослідження є трудові правовідносини суддів.
Предметом дисертаційного дослідження є оплата праці суддів України в

умовах реалізації Україною євроінтеграційного курсу.
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Методи дослідження охоплюють загальнонаукові та спеціальні юридичні
способи, прийоми на засоби, які використані в комплексі, ґрунтуючись на
поставленій меті і завданнях дисертації. За допомогою логіко-семантичного
методу поглиблено та запропоновано зміни до категоріально-понятійного
апарату науки трудового права за рахунок надання авторських визначень
понять «заробітна плата суддів», «оплата праці суддів» (п. 1.1), «принципи
оплати праці суддів» (п. 1.2). Методи аналізу та критичного вивчення
дозволили проаналізувати складові структури суддівської винагороди,
підстави зміни структури заробітної плати суддів України (п. 1.3). Метод
історико-правового аналізу використано при вивченні історичного розвитку
правового регулювання оплати праці суддів в Україні, а в сукупності з
методами класифікації і групування, системно-структурного методу – для
виділення етапів правового регулювання оплати праці суддів у темпоральному
вимірі (п. 2.1). Останні три методи також було застосовано для формування
структури системи сучасних міжнародних стандартів у сфері забезпечення
оплати праці професійних суддів (п. 2.2), системи принципів оплати праці
суддів України (п. 1.2), виділення яких здійснено з використанням методу
спеціального юридичного аналізу (пп. 1.2, 2.2). Також цей метод застосовано
для встановлення проблеми правового регулювання оплати праці суддів
України в умовах євроінтеграції (п. 3.1). За допомогою методу спеціального
юридичного аналізу, у сукупності з методами порівняння, аналогії та
моделювання, виділено міжнародний досвід оплати праці суддів, корисний для
використання в Україні при подальшому проведенні судової реформи (п. 3.2),
визначено напрямки вдосконалення правового регулювання оплати праці
суддів України в умовах євроінтеграції (п. 3.1).

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження полягає в
тому, що в ньому вперше комплексно проаналізовано та оцінено результати
судової реформи в аспекті змін оплати праці суддів з урахуванням
національного досвіду регулювання вказаного питання до реформи,
міжнародних стандартів та закордонного досвіду оплати праці професійних
суддів, принципів трудового права України, на основі чого визначено вектори
та конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання оплати
праці суддів України в умовах євроінтеграції. Наукова новизна дисертаційного
дослідження найбільш повно характеризується за допомогою наступних
положень:

уперше:
– надано авторське визначення понять «суддівська винагорода» та

«оплата праці суддів» з пропозицією доповнити ч. 1 ст. 135 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII положенням
наступного змісту: «суддівська винагорода – це плата, обчислена у грошовому
виразі, яка на підставі акта призначення на посаду виплачується судді з дня
зарахування його до штату відповідного суду»;

– на підставі порівняльно-правого дослідження оплати праці суддів
України та працівників інших сфер узагальнено особливості суддівської
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винагороди, винагороди суддів Конституційного суду України як специфічних
різновидів заробітної плати;

– розкриті особливості розвитку правового регулювання оплати праці
суддів України у темпоральному вимірі та здійснено періодизацію правового
регулювання оплати праці суддів з виділенням двох ключових етапів такого
розвитку;

– обґрунтована доцільність застосовувати диференційований підхід щодо
зміни структури заробітної плати суддів України, які не здійснюють
правосуддя, у питанні здійснення їм доплат у відповідний період;

удосконалено:
– класифікацію сучасних міжнародних стандартів у сфері забезпечення

оплати праці професійних суддів за критерієм сфери їх дії у результаті чого
виділено спеціальні і загальні стандарти у відповідній сфері;

– поняття та систему принципів оплати праці суддів України, виходячи з
того, що під принципами оплати праці суддів України доцільно розуміти
об’єктивно зумовлені характером і змістом відповідних службово-трудових
відносин загальновизнані основоположні керівні начала, закріплені в нормах
законодавства про працю України та законах України «Про судоустрій і статус
суддів», «Про Конституційний Суд України», які являють собою аксіологічну
основу оплати праці суддів, характеризують зміст, сутність і призначення
даного процесу, відображають загальні закономірності його виникнення,
розвитку та функціонування і служать створенню внутрішньо узгодженої та
ефективної системи правових норм у сфері оплати праці;

– систему функцій, що виконує заробітна плата судді, до яких віднесено
функції: відтворення, стимулювання, соціальну, регулюючу функцію, функцію
формування платоспроможного попиту, оптимізаційну функцію;

дістали подальшого розвитку:
– напрямки вдосконалення правового регулювання оплати праці суддів в

умовах проведення другого етапу судової реформи в Україні при реалізації
євроінтеграційного курсу України з метою набуття членства в Європейському
Союзі, до яких віднесено: 1) дотримання принципів рівності та
недискримінації при правовому регулюванні оплати праці суддів України;
2) забезпечення належного фінансування судової системи; 3) забезпечення
правового та соціального захисту суддів Донецької та Луганської областей,
АРК, які займають штатні одиниці в судах, робота яких припинена;
4) врахування результатів роботи судів та суддів при визначенні розміру
заробітної плати суддів на основі вирішення питання рівномірного поділу
справ між суддями; 5) встановлення відповідності засад оплати праці,
закріплених в Конституції України, з міжнародними стандартами,
викладеними в Загальній декларації прав людини; 6) імплементація
міжнародних стандартів щодо оплачуваної відпустки та рівня винагороди
Європейської соціальної хартії (переглянутої) у національне законодавство;

– пропозиції внесення змін до спеціального законодавства у сфері
судоустрою і статусу суддів щодо поширення на суддів норм законодавства
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про працю у частині відносин, не врегульованій спеціальними законами, та,
зокрема, щодо питань оплати праці суддів в Україні при законодавчому
розмежуванні понять суддівської винагороди і оплати праці суддів;

– обґрунтування доцільності використання в якості одиниці для
обчислення заробітної плати суддів не категорії прожиткового мінімуму, а
категорії мінімальної заробітної плати, виходячи із завдань інституту
мінімальної заробітної плати в Україні та європейського досвіду врегулювання
відповідного питання;

– з урахуванням засад збереження гарантій, що закріплені за
працівниками та недопущення їх зменшення, враховуючи європейський
досвід, де суддям надаються привілеї, пільги та виплати як додаток до
основної винагороди (у формі бонусів, премій, надбавок, компенсаційних
виплат, страхування, допомоги, підтримки при переїзді, надання житла,
автомобіля), підтримано пропозицію перегляду змін, які стосуються
скасування прав суддів України на забезпечення житлом, відсоткову знижку
на комунальні послуги, безоплатне користування всіма видами транспорту,
виплату компенсації у зв’язку з переведенням до суду в іншу місцевість тощо.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
викладені у дисертаційному досліджені положення у подальшому можуть бути
використані:

– у науковій сфері – для подальшої розробки проблем, пов’язаних з
реалізацією судової влади, трудової правосуб’єктності у сфері судової влади,
оплати праці суддів та ін.;

– у навчальному процесі – висновки, пропозиції та рекомендації, що
будуть надані, можливо буде використати під час викладання курсу «Трудове
право України», «Правове регулювання праці окремих категорій працівників»
як викладачами, так і слухачами, курсантами, студентами;

– у практичній діяльності – результати дисертаційного дослідження
можуть бути використані суб’єктами, що забезпечують процес оплати праці
суддів;

– у законотворчості – пропозиції можна буде використати для розробки
нових норм щодо оплати праці суддів, а також для перегляду чинних.

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і
висновки, що складають зміст дисертації і виносяться на її захист, отримано та
сформульовано здобувачем особисто. Автором проведений аналіз літератури,
визначена тема і завдання дослідження, зібраний матеріал і здійснена його
обробка, самостійно сформульовані висновки і практичні рекомендації,
написані і оформлені усі розділи дисертації.

Апробація результатів дисертації. Викладені в роботі основні
теоретичні положення, висновки і пропозиції обговорювалися на кафедрі
правознавства Східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля Міністерства освіти і науки України. Підсумки розробки
досліджуваної у дисертації проблематики, отримані узагальнення і висновки
були оприлюднені на науково-практичних конференціях: «Теорія і практика
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розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 року), «Актуальні
проблеми реформування системи законодавства України» (м. Запоріжжя, 27–
28 січня 2017 року).

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладені у семи
наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України та виданнях
іноземних держав, а також двох тезах доповідей і наукових повідомлень на
вказаних наукових конференціях.

Структура дисертації обумовлена метою й завданнями дослідження.
Дисертація включає вступ, три розділи, поділені на вісім підрозділів, висновки
та список використаних джерел, додатку. Повний обсяг дисертації становить
202 сторінки, обсяг основного тексту – 169 сторінок. Список використаних
джерел складається із 189 найменувань і займає 22 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі розкрито актуальність теми дисертаційного дослідження,
визначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, мету,
завдання, об’єкт, предмет, розкрито методи дослідження, визначено наукову
новизну, надане теоретичне й практичне значення дисертаційної роботи,
представлено інформацію щодо апробації результатів дослідження, його
структури.

Розділ 1 «Теоретико-правова характеристика оплати праці суддів в
Україні» охоплює аналіз категоріально-понятійного апарату у відповідній
сфері трудового права, визначення засад оплати праці суддів в Україні та
характеристику структури заробітної плати суддів.

У підрозділі 1.1 «Поняття, ознаки та функції оплати праці суддів»
встановлено співвідношення понять «оплата праці», «заробітна плата судді»,
«суддівська винагорода» в контексті понятійного апарату науки трудового
права України та особливості оплати праці суддів України як спеціальних
суб’єктів трудового права.

Запропоновано різні за змістом базові для регулювання оплати праці
суддів поняття: «оплата праці суддів» та «суддівська винагорода»,
«винагорода суддів Конституційного Суду України» закріпити на
законодавчому рівні. Під оплатою праці суддів України запропоновано
розуміти процес визначення і введення в дію систем оплати праці, тарифної
системи, нормування праці, встановлення середнього заробітку, визначення
основної і додаткової частин у структурі суддівської винагороди, винагороди
суддів Конституційного Суду України, розподіл фондів оплати праці, форм і
строків виплати, індексації, компенсації заробітної плати суддів.

Обґрунтовано, що поняття «суддівська винагорода», «винагорода судді
Конституційного Суду України» є видами заробітної плати суддів України у
розумінні трудового права. Встановлені особливості суддівської винагороди,
винагороди суддів Конституційного Суду України як специфічної заробітної
плати, до яких належать наступні: 1) виплачує держава через уповноважений
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орган; 2) джерелом є кошти Державного бюджету України; 3) підстава виплати
– акт призначення на посаду особи, яка пройшла спеціальний добір і в
результаті отримала статус судді в Україні; 4) виплачується з дня зарахування
судді до штату відповідного суду чи з дня наступного за днем призначення
суддею Конституційного Суду України; 5) суди не мають самостійності у
регулюванні заробітної плати суддів через колективні договори;
6) регламентується виключно законом.

У підрозділі розкриті та охарактеризовані функції заробітній платі судді
зокрема функції: відтворення, стимулювання, соціальна та регулююча
функція, функція формування платоспроможного попиту, оптимізаційна
функція.

Підрозділ 1.2 «Принципи оплати праці суддів в Україні» присвячено
дослідженню системи принципів, що походять від принципів оплати праці,
визначених в законодавстві про працю, та є основою для оплати праці суддів
України.

Доведено, що принципи оплати праці суддів України є конкретизацією та
деталізацією принципів трудового права України, адже правовідносини з
оплати праці суддів є окремим видом трудових правовідносин, що
характеризуються особливими умовами і підставами виникнення (існує
спеціальна процедура перевірки і добору кандидатів на посаду судді, порядок
призначення на посаду судді), суб’єктним складом (роботодавцем є держава в
особі судів України, працівником – суддя, що набуває такого статусу у
порядку спеціального добору і призначення на посаду до штату конкретного
суду), спеціальним об’єктом правовідносин (суддівська винагорода,
винагорода суддів Конституційного Суду України). До числа принципів
оплати праці суддів України віднесено наступні принципи: єдності та
диференціації правового регулювання оплати праці суддів; виключного
регулювання заробітної плати суддів на підставі закону; забезпечення
високого рівня заробітної плати суддів; фінансового контролю; захисту права
на своєчасне одержання суддівської винагороди.

Обґрунтовано, що у частині, не врегульованій спеціальним законом,
оплата праці суддів повинна регулюватися на підставі загальних норм
трудового права, що повинно бути визначене базовою засадою оплати праці
суддів України. У зв’язку з чим ст. 4 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII запропоновано доповнити положенням
наступного змісту: «Дія норм законодавства про працю поширюється на
суддів у частині відносин, не врегульованих цим Законом». Ч. 1 ст. 35
вказаного Закону доцільно уточнити на предмет поширення норм загального
законодавства про працю на питання оплати праці суддів в Україні,
розділивши при цьому поняття оплати праці і суддівської винагороди.

У підрозділі 1.3 «Структура суддівської винагороди» виділено і
проаналізовано структурні частини заробітної плати суддів в Україні.

Встановлено, що структура заробітної плати суддів в Україні складається
з посадового окладу та наступних доплат: за вислугу років, перебування на
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адміністративній посаді в суді, науковий ступінь та роботу, що передбачає
доступ до державної таємниці. Аналіз положень вказаної статті свідчить, що
перелік доплат є вичерпним і розширенню не підлягає. Доплата за вислугу
років включається до структури суддівської винагороди у зв’язку із стажем
роботи від трьох до тридцяти п’яти років і більше у розмірі 15-80%. Доплата за
перебування на адміністративній посаді в суді включається до структури
суддівської винагороди у випадку активної участі судді в організації роботи
суду. Доплата за науковий ступінь включається до структури суддівської
винагороди тоді, коли суддя особисто розвивається у сфері наукової
діяльності. Наявність праці, пов’язаної з доступом до державної таємниці, є
підставою включення у встановленому законодавством порядку до суддівської
винагороди відповідної доплати.

Щодо суддів Конституційного Суду України, то винагорода судді
складається з посадового окладу та доплати за перебування на
адміністративній посаді в Конституційному Суді. Посадовий оклад судді
Конституційного Суду встановлюється у розмірі посадового окладу судді
Верховного Суду. Суддям Конституційного Суду, які обіймають посади
секретаря Колегії, виплачується щомісячна доплата у розмірі 5 відсотків
посадового окладу судді; заступника Голови Суду – 10 відсотків посадового
окладу судді; Голови Суду – 15 відсотків посадового окладу судді.

Обґрунтовано, що проблемним питанням регулювання суддівської
винагороди в аспекті її структури є існування обмеження щодо суддів, які не
здійснюють правосуддя (крім випадків тимчасової непрацездатності,
перебування судді у щорічній оплачуваній відпустці), на отримання доплат до
посадового окладу. Для вирішення даної проблеми запропоновано
застосовувати диференційований підхід при позбавленні суддів, які не
здійснюють правосуддя, доплат та визначено підстави відповідної
диференціації.

Розділ 2 «Компаративістське дослідження правового регулювання
оплати праці суддів в Україні та за кордоном» являє собою порівняльно-
історичний аналіз розвитку правового регулювання оплати праці суддів в
Україні та за її межами.

Підрозділ 2.1 «Історичний розвиток правового регулювання оплати праці
суддів в Україні» включає встановлення періодів становлення і розвитку
правового регулювання оплати праці суддів в Україні.

Доведено, що розвиток правового регулювання оплати праці суддів
України у темпоральному вимірі характеризується низьким рівнем їх
заробітної плати, фінансовою залежністю судової влади від інших гілок,
голови держави, що створює можливість впливів на прийняття рішень суддями
у порушення принципів незалежності судової влади і суддів, об’єктивності
суддів при здійсненні правосуддя. Шляхом вирішення зазначеної проблеми є
забезпечення державою високого рівня оплати праці суддів порівняно не лише
з вітчизняними показниками заробітної плати, а й європейськими
індикаторами рівня оплати праці суддів.
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Обґрунтовано, що історичний розвиток правового регулювання оплати
праці суддів в Україні доцільно умовно поділити на два етапи. Останній з них, у
свою чергу, також можна поділити на періоди. Періодизацію історичного
розвитку правового регулювання оплати праці суддів в Україні представлено у
наступному вигляді: 1) правове регулювання оплати праці суддів у радянський
період (1917–1990 рр.); 2) правове регулювання оплати праці суддів в незалежній
Україні (1990 р. – теперішній час): а) період реформування правового
регулювання оплати праці суддів після розпаду СРСР на основі фінансової
залежності судової влади від виконавчої та законодавчої гілок влади (1990–
2010 рр.); б) період фінансової залежності судової влади від голови держави при
реформуванні підстав та порядку обчислення суддівської винагороди (2010–
2013 рр.); в) період зменшення раніше встановленого рівня суддівської
винагороди (2013–2014 рр.); г) перегляд фінансових гарантій незалежності суддів
у рамках курсу на відновлення довіри до судової влади (2014–2016 рр.); ґ) період
підвищення рівня оплати праці суддів в Україні (2016 р. – теперішній час).

Підрозділ 2.2 «Сучасні міжнародні стандарти у сфері забезпечення
оплати праці професійних суддів» присвячено визначенню стандартів оплати
праці професійних суддів у світі. Доведено, що реалізація курсу на
поглиблення європейської інтеграції з метою набуття Україною членства в ЄС
вимагає врахування європейських стандартів оплати праці суддів. Зауважено,
що європейськими стандартами не обмежується база для реформування
судоустрою і статусу суддів України, оскільки міжнародні стандарти оплати
праці суддів включають найбільш значущі позиції доцільного правового
регулювання у відповідних питаннях.

Встановлено, що сучасні міжнародні стандарти у сфері забезпечення
оплати праці професійних суддів охоплюють:

1) загальні стандарти оплати праці, які викладено у Загальній декларації
прав людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,
Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права,
Європейській соціальній хартії. Вони включають можливість кожної людини
заробляти собі на життя професією, яку вона вільно обирає, відсутність
дискримінації в оплаті рівної праці, справедливість і задовільність винагороди,
яка повинна забезпечувати гідне людини існування, її самої та її сім’ї,
доповнення винагороди іншими засобами соціального забезпечення у разі
необхідності, оплачуваність періодичної відпустки, встановлення оплачуваних
державною святкових днів, право працюючих дітей і жінок у разі материнства
на особливий захист, визнання права працівників на підвищену ставку
винагороди за роботу в надурочний час, право всіх працівників на розумний
строк попередження про звільнення з роботи, вимогу здійснення відрахувань
із заробітної плати тільки на умовах i в розмірах, передбачених національними
законами або правилами чи встановлених колективними договорами або
арбітражними рішеннями; у разі відсутності можливості створення безпечних
умов праці, встановлення для працівників, зайнятих на відповідних роботах,
додаткових оплачуваних відпусток;
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2) спеціальні стандарти оплати праці, що поширюються виключно на
професійних суддів, які виділяються на основі аналізу Конвенції МОП 1978
року про трудові відносини на державній службі, резолюцій Генеральної
Асамблеї ООН від 13.12.1985 № 40/32 та 40/146, якими затверджено «Основні
принципи незалежності судових органів», Рекомендації Комітету Міністрів
Ради Європи № (94) 12 «Незалежність, дієвість та роль суддів» від 13.10.1994 у
редакції від 17.11.2010, Висновку № 1 (2001) Консультативної ради
європейських суддів для Комітету Міністрів Ради Європи про стандарти
незалежності судових органів та незмінюваність суддів від 01.01.2001, 62
розділу «Оплата праці» Європейської хартії про закон «Про статус суддів»
від 10 липня 1998 року, Висновку щодо законопроекту про судоустрій та
законопроекту про статус суддів України, схваленого Венеціанською Комісією
«За демократію через право» на її 70-й пленарній сесії (Венеція, 16-17 березня
2007 року). До них віднесено: забезпечення виключно законом оплати праці
суддів; забезпечення виконавчою та законодавчою гілками влади незалежності
суддів і невжиття заходів, які можуть поставити під загрозу незалежність
суддів; захисту від тиску через встановлення рівня оплати, на який судді
мають право за виконання своїх професійних судових обов’язків;
диференціації оплати праці суддів залежно від стажу, характеру обов’язків,
виконання яких доручається суддям, і від важливості завдань, покладених на
них; гарантування професійним суддям охорони від соціальних ризиків,
пов’язаних із хворобою, вагітністю та пологами, інвалідністю, старістю і
смертю; захисту від скорочення; гарантії збільшення оплати праці суддів
відповідно до зростання вартості життя; заборони зменшення зарплати суддів
протягом строку перебування на посаді, крім випадків матеріальних санкцій,
накладених на суддю.

У підрозділі 2.3 «Особливості правового регулювання оплати праці суддів в
європейських країнах» зроблено акцент на характеристиці досвіду та виділенні
особливостей правового регулювання оплати праці суддів країн Європи з
наступних причин: 1) обрання Україною курсу на європейську інтеграцію з
метою набуття членства в ЄС; 2) правове регулювання оплати праці суддів
здійснюється на схожій основі (традиціях) в Україні та європейських країнах
порівняно з регулюванням трудових прав суддів США та Канади; 3) досвід
реформування оплати праці суддів у країнах Східного партнерства в рамках
спільного проекту ЄС і Ради Європи «Поглиблення судової реформи в країнах
Східного партнерства» може бути прикладом, який Україні доцільно
проаналізувати для подальшого врегулювання питань оплати праці суддів.

В результаті дослідження особливостей регулювання оплати праці суддів
в європейських країнах визначено, що в більшості країн Європи рівень оплати
суддів на початку кар’єри залежить від наявності стажу роботу за певним
напрямком: без досвіду роботи певного виду рівень оплати праці судді
менший, ніж рівень оплати праці прийнятих на посаду суддів осіб, серед вимог
до яких була наявність стажу роботи певного виду, в першу чергу –
адвокатського.
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Акцентовано увагу на питанні регулювання рівня оплати праці суддів в
європейських країнах, а також в країнах Східного партнерства. На підставі
порівняння рівня оплати праці суддів України з оплатою праці суддів у Європі
та США доведено, що завдяки реформам рівень оплати праці суддів в Україні
наближається до відповідних європейських індикаторів. Однак щодо критерію
співвідношення рівня оплати праці суддів та середньої заробітної плати маємо
значне перевищення таких індикаторів (коефіцієнт співвідношення валової
заробітної плати до національної середньої валової заробітної плати за рік).
Якщо у Європі він складає 2,3, то в Україні цей показник сягає 7 та 20 для
суддів місцевого та Верховного Суду України відповідно, без врахування
додаткової частки заробітної плати.

Особливістю правового регулювання оплати праці суддів Канади
визначено встановлення рівня оплати праці суддів за рекомендаціями
незалежних комісій.

Розділ 3 «Проблеми на напрямки удосконалення правового
регулювання оплати праці суддів України в умовах євроінтеграції»
присвячено аналізу можливостей рецепції міжнародного досвіду правового
регулювання оплати праці суддів.

У підрозділі 3.1 «Проблеми правового регулювання оплати праці суддів
України в умовах євроінтеграції» узагальнено невирішені питання у
відповідній сфері і запропоновано варіанти їх врегулювання. Обґрунтовано,
що вирішення проблем правового регулювання оплати праці суддів України –
частина судової реформи, що, у свою чергу, є заходом реалізації курсу на
набуття Україною членства в ЄС та сприяння поглибленню європейської
інтеграції.

Незважаючи на ряд реформ щодо рівня, структури заробітної плати суддів
України в умовах європейської інтеграції, першочерговими для вирішення
залишаються наступні завдання: 1) дотримання принципів рівності та
недискримінації при правовому регулюванні оплати праці суддів України;
2) вирішення питання належного фінансування судової системи без
породження проблеми фінансової доступності правосуддя; 3) забезпечення
правового та соціального захисту суддів Донецької та Луганської областей,
АРК, які займають штатні одиниці в судах, робота яких припинена;
4) встановлення розміру оплати праці суддів у залежності від результатів
роботи судів та суддів на основі вирішення питання рівномірного розподілу
справ між суддями.

У підрозділі 3.2 «Використання міжнародного досвіду правового
регулювання оплати праці суддів в Україні» проаналізовано стан
впровадження міжнародних стандартів оплати праці суддів в Україні та
запропоновано варіанти використання міжнародного досвіду правового
регулювання оплати праці суддів (досвід Нової Зеландії, Австрії, Португалії,
Ірландії, Фінляндії, Італії, Греції, Іспанії, Німеччини, Великобританії,
Швейцарії, Франції, США, Хорватії, Албанії, Чорногорії, Мальти, Монако,
Румунії, Словаччини, Латвії, Грузії та інших) для вирішення актуальних
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питань судової реформи, в тому числі при оцінці скасування права суддів на
премію, забезпечення житлом, відсоткову знижку на комунальні послуги,
безоплатне користування всіма видами транспорту, виплату компенсації у
зв’язку з переведенням до суду в іншу місцевість. Виходячи з необхідності
забезпечення незалежності суддів та враховуючи міжнародний досвід
врегулювання питання використання фінансових бонусів за досягнення
конкретних кількісних або якісних показників лише у 5 країнах, доцільним
визначено усунення такої структурної одиниці у складі суддівської винагороди
як премія. Однак з огляду на таку засаду трудового права як збереження
гарантій, що закріплені за працівниками та недопущення їх зменшення, під
сумнів поставлені зміни, які стосуються прав суддів на забезпечення житлом,
відсоткову знижку на комунальні послуги, безоплатне користування всіма
видами транспорту, виплату компенсації у зв’язку з переведенням до суду в
іншу місцевість.

Враховуючи збіг у європейських країнах розміру прожиткового мінімуму
та мінімальної заробітної плати, а також виходячи із завдань інституту
мінімальної заробітної плати в Україні, звернено увагу на доцільність
використання в якості одиниці для обчислення заробітної плати суддів не
категорії прожиткового мінімуму, а категорії мінімальної заробітної плати.

Підтримано позицію зміни норм щодо проходження суддями
кваліфікаційного оцінювання з метою зазначення того, щоб на етапі співбесіди
чи на інших етапах процедури кваліфікаційного оцінювання не висувалися
нові чи не зачіпалися поточні звинувачення щодо порушення вимог
законодавства у сфері запобігання корупції. Також повинно бути чітко
зазначено, що такі звинувачення розглядаються в рамках кримінальних
проваджень та/або дисциплінарних проваджень, а не під час процедури
оцінювання.

ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення й нове
вирішення наукового завдання, яке полягає у розкритті особливостей
правового регулювання оплати праці суддів України в умовах реалізації
нашою державою курсу на європейську інтеграцію. Під час розкриття теми
виділено теоретичні та практичні проблеми правового регулювання оплати
праці суддів України в умовах євроінтеграції, оцінено результати судових
реформ та визначено шляхи подальшого реформування судоустрою та
судочинства України з урахуванням міжнародних стандартів правового
регулювання, міжнародного та національного досвіду оплати праці суддів.
Основні висновки наступні:

1. Поняття «оплата праці» та «заробітна плата» повинні бути
розмежовані в законодавстві України: першим з названих доцільно позначати
процес, а другим – результат даного процесу. Відповідно під оплатою праці
слід розуміти процес визначення норм праці, тарифної системи, системи
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оплати праці, засобів стимулювання (преміювання, визначення
заохочувальних, компенсаційних, гарантійних виплат), форм і строків виплати
заробітної плати тощо. Заробітну плату доцільно визначати як винагороду, яку
працівник отримує від роботодавця за найману працю у встановленому
законодавством розмірі чи у розмірі, визначеному сторонами трудового
договору у межах, визначених законодавством, соціально-партнерськими
угодами, колективним і трудовим договорами.

2. Суддівська винагорода – це плата, обчислена у грошовому виразі, яка
на підставі акту призначення на посаду виплачується судді за рахунок коштів
Державного бюджету з дня зарахування його до штату відповідного суду за
працю, яку ним виконано чи має бути виконано. Винагорода судді
Конституційного Суду України – це плата, обчислена у грошовому виразі, яка
на підставі акта призначення на посаду виплачується судді Конституційного
Суду України за рахунок коштів Державного бюджету з наступного за днем
призначення судді на посаду дня за працю, яку ним виконано чи має бути
виконано. Аналіз співвідношення понять «оплата праці», «заробітна плата та
суддівська винагорода», «винагорода суддів Конституційного Суду України»
дають підстави стверджувати, що суддівська винагорода, винагорода суддів
Конституційного Суду України є у розумінні законодавства про працю
України заробітною платою судді.

3. Оплата праці суддів – це процес визначення і введення в дію систем
оплати праці, тарифної системи, нормування праці, встановлення середнього
заробітку, визначення основної і додаткової частин у структурі суддівської
винагороди, винагороди судді Конституційного Суду України, розподілу
фондів оплати праці, форм і строків виплати, індексації, компенсації
суддівської винагороди, винагороди судді Конституційного Суду України.

4. Принципи оплати праці суддів України являють собою об’єктивно
зумовлені характером і змістом відповідних службово-трудових відносин
загальновизнані основоположні керівні начала, закріплені в нормах
законодавства про працю України та законах України «Про судоустрій і статус
суддів», «Про Конституційний Суд України», які становлять аксіологічну
основу оплати праці суддів, характеризують зміст, сутність і призначення
даного процесу, відображають загальні закономірності його виникнення,
розвитку та функціонування і служать створенню внутрішньо узгодженої та
ефективної системи правових норм у сфері оплати праці.

5. До принципів оплати праці суддів в Україні належать наступні:
1) єдності та диференціації правового регулювання оплати праці суддів;
2) виключного регулювання заробітної плати суддів на підставі закону;
3) забезпечення високого рівня заробітної плати суддів; 4) фінансового
контролю; 5) захисту права на своєчасне одержання суддівської винагороди.
Обґрунтовано, що у частині, не врегульованій Законом України «Про
судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, оплата праці суддів
повинна регулюватися на підставі загальних норм трудового права. Відповідне
положення повинно бути визначене базовою засадою оплати праці суддів
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України. Для цього ст. 4 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
від 02.06.2016 № 1402-VIII пропонуємо доповнити положенням наступного
змісту: «Дія норм законодавства про працю поширюється на суддів у частині
відносин, не врегульованих цим Законом». Ч. 1 ст. 35 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII доцільно уточнити на
предмет розповсюдження норм загального законодавства про працю на
питання оплати праці суддів в Україні, розділивши при цьому поняття оплати
праці і суддівської винагороди. Аналогічні зміни доцільно внести до
законодавства, що регулює правовідносини з оплати праці суддів
Конституційного суду України.

6. Аналіз історичного розвитку правового регулювання оплати праці
суддів в Україні дозволив виділити наступні етапи правового регулювання
оплати праці суддів: 1) радянський період; 2) період незалежності України.
При цьому другий з них поділено на такі частини: а) реформування правового
регулювання оплати праці суддів після розпаду СРСР на основі фінансової
залежності судової влади від виконавчої та законодавчої гілок влади (1990–
2010 роки); б) фінансова залежність судової влади від голови держави при
корінному реформуванні підстав та порядку обчислення суддівської
винагороди (2010–2013 роки); в) зменшення раніше встановленого рівня
суддівської винагороди (2013–2014 роки); г) перегляд фінансових гарантій
незалежності суддів у рамках курсу на відновлення довіри до судової влади
(2014–2016 роки); ґ) збільшення рівня оплати праці суддів в Україні (2016 рік
– теперішній час).

7. Структура заробітної плати суддів в Україні визначена законами
України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII та «Про
Конституційний Суд України» від 13.07.2017 № 2136-VIII і складається з
посадового окладу та доплат. Позбавлення суддів, які не здійснюють
правосуддя, доплат, повинно бути диференційованим з урахуванням
наступних обставин: 1) позбавляти суддів, які не здійснюють правосуддя,
доплат за роботу, пов’язану з доступом до державної таємниці, можливо лише,
якщо таку роботу вони не виконують разом із невиконанням основної трудової
функції, у іншому випадку доплата повинна виплачуватися; 2) доплати за
вислугу років, за перебування на адміністративній посаді, за науковий ступінь
повинні залишатися у структурі суддівської винагороди у випадках правового
регулювання праці суддів, які досягли 65-річного віку, і питання щодо
припинення з ними трудових правовідносин ще не вирішено; суддів, у яких
закінчився 5-річний строк, на який вони були обрані суддею, але ще не
призначені безстроково; 3) можливим є встановлення санкцій у вигляді
позбавлення доплат за нездійснення суддями правосуддя з наступних причин:
а) не складання присяги судді; б) відсторонення від здійснення правосуддя у
зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності на підставі
вмотивованого клопотання Генерального прокурора або його заступника в
порядку, встановленому законом; в) відсторонення від здійснення правосуддя
у порядку дисциплінарного провадження.



15

8. Визначено, що сучасні міжнародні стандарти у сфері забезпечення
оплати праці професійних суддів охоплюють:

1) загальні стандарти оплати праці, до яких віднесено: можливість
кожної людини заробляти собі на життя професією, яку вона вільно обирає;
відсутність дискримінації в оплаті рівної праці; справедливість і задовільність
винагороди, яка повинна забезпечувати гідне людини існування, її самої та її
сім’ї; доповнення винагороди іншими засобами соціального забезпечення у
разі необхідності; оплачуваність періодичної відпустки, встановлення
оплачуваних державною святкових днів; право працюючих дітей і жінок у разі
материнства на особливий захист; визнання права працівників на підвищену
ставку винагороди за роботу в надурочний час; право всіх працівників на
розумний строк попередження про звільнення з роботи; вимога здійснення
відрахувань із заробітної плати тільки на умовах i в розмірах, передбачених
національними законами або правилами чи встановлених колективними
договорами або арбітражними рішеннями; у разі відсутності можливості
створення безпечних умов праці встановлення для працівників, зайнятих на
відповідних роботах, додаткових оплачуваних відпусток. Міжнародні
стандарти оплати праці реалізуються через вільне укладання колективних
договорів, запровадження встановленого законодавством механізму
визначення заробітної плати або вжиття інших заходів, що відповідають
національним умовам;

2) спеціальні стандарти оплати праці суддів: регулювання виключно
законом заробітної плати суддів; забезпечення виконавчою та законодавчою
гілками влади незалежності суддів і невжиття заходів, які можуть поставити
під загрозу незалежність суддів; захист від тиску через встановлення рівня
оплати, на який судді мають право за виконання своїх професійних судових
обов’язків; диференціація оплати праці суддів залежно від стажу, характеру
обов’язків, виконання яких доручається суддям у професійних якостях, і від
важливості завдань, покладених на них; гарантування професійним суддям
охорони від соціальних ризиків, пов’язаних з хворобою, вагітністю та
пологами, інвалідністю, старістю і смертю; захист від скорочення; гарантії
збільшення оплати праці суддів відповідно до зростання вартості життя;
заборона зменшення зарплати суддів протягом строку перебування на посаді,
крім випадків матеріальних санкцій, накладених на суддю.

9. Проблемами правового регулювання оплати праці суддів України в
умовах євроінтеграції визначені наступні: 1) дискримінація суддів за ознакою
проходження кваліфікаційного оцінювання та порушення таким чином
принципу рівності суддівської винагороди; 2) вирішення питання
неналежного фінансування судової влади через збільшення ставок судового
збору, що породжує проблему фінансової доступності правосуддя і може
стати причиною збільшення звернень до Європейського суду з прав людини
за захистом права на справедливий суд; 3) правовий та соціальний захист
суддів Донецької та Луганської областей, АРК, які займають штатні одиниці
в судах, робота яких припинена, що має невирішені питання у вигляді:
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а) незвільнення суддів, які не виїхали із зони проведення антитерористичної
операції разом з установами суду; б) зміни у структурі, недостатньої
урегульованості підстав і порядку виплати заробітної плати суддям, які
прикріплені до інших судів, але строк такого прикріплення сплинув
30 березня 2016 року; 4) відсутність залежності оплати праці від кінцевих
результатів праці суддів та судів; 5) необхідність приведення у відповідність
норм щодо оплати праці суддів України окремим міжнародним стандартам
оплати праці професійних суддів.

10. Використання міжнародного досвіду та виділених особливостей
правового регулювання оплати праці суддів за кордоном доцільне для
вирішення актуальних питань судової реформи у наступних напрямках:

1) виходячи з необхідності забезпечення незалежності суддів та
враховуючи міжнародний досвід врегулювання питання використання
фінансових бонусів за досягнення конкретних кількісних або якісних
показників лише у 5 країнах, обґрунтованим визначене усунення такої
структурної одиниці у складі суддівської винагороди як премія;

2) з огляду на таку засаду трудового права як збереження гарантій, що
закріплені за працівниками, та недопущення їх зменшення під сумнів
поставлені зміни, які стосуються скасування прав суддів на забезпечення
житлом, відсоткову знижку на комунальні послуги, безоплатне користування
всіма видами транспорту, виплату компенсації у зв’язку з переведенням до
суду в іншу місцевість;

3) використання категорії мінімальної заробітної плати в якості
вихідної одиниці для обчислення заробітної плати суддів;

4) можливою для врахування в Україні є така особливість правового
регулювання рівня оплати праці суддів в країнах Європи як залежність такого
рівня для суддів на початку кар’єри від стажу роботи за певним напрямком.
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АНОТАЦІЯ

Грибан І.О. Правове регулювання оплати праці суддів в умовах
євроінтеграції України. – 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.

У дисертації здійснено комплексний аналіз правового регулювання оплати
праці суддів України в умовах реалізації курсу на європейську інтеграцію з
метою набуття Україною членства в ЄС. У результаті дослідження виділено
теоретичні та практичні проблеми правового регулювання оплати праці суддів
України в умовах євроінтеграції, оцінено результати судових реформ та
визначено шляхи подальшого реформування судоустрою й судочинства України
з урахуванням міжнародних стандартів правового регулювання, міжнародного та
національного досвіду оплати праці суддів. Виокремлено сучасні міжнародні
стандарти у сфері забезпечення оплати праці професійних суддів та оцінено стан
їх впровадження в законодавство України.

Здійснено порівняння рівня оплати праці суддів України з оплатою праці
суддів у Європі, США та Канаді. Виділено першочергові для вирішення завдання у
сфері оплати праці суддів в умовах європейської інтеграції. Розвиток правового
регулювання оплати праці суддів України проаналізовано у темпоральному вимірі
та здійснено періодизацію правового регулювання оплати праці суддів.

Ключові слова: суддя, трудові правовідносини суддів, оплата праці,
заробітна плата, правовідносини з оплати праці суддів, суддівська винагорода,
посадовий оклад, європейська інтеграція.
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АННОТАЦИЯ

Грыбан И.А. Правовое регулирование оплаты труда судей в условиях
евроинтеграции Украины. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание учёной 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.

В диссертации осуществлен комплексный анализ правового
регулирования оплаты труда судей Украины в условиях реализации курса на
европейскую интеграцию с целью получения Украиной членства в ЕС. В
результате исследования выделены теоретические и практические проблемы
правового регулирования оплаты труда судей Украины в условиях
евроинтеграции, оценены результаты судебных реформ и определены пути
дальнейшего реформирования судоустройства и судопроизводства Украины с
учетом международных стандартов правового регулирования,
международного и национального опыта оплаты труда судей. Установлены
современные международные стандарты в области обеспечения оплаты труда
профессиональных судей и оценено состояние их внедрения в
законодательство Украины. Проведено сравнение уровня оплаты труда судей
Украины с оплатой труда судей в Европе, США и Канаде. Развитие правового
регулирования оплаты труда судей Украины проанализировано в
темпоральном измерении и осуществлена периодизация правового
регулирования оплаты труда судей. Выделены первоочередные для решения
задачи в сфере оплаты труда судей в условиях европейской интеграции.

Обосновано, что при занятии должности судьи лицо реализует
способность к труду, а отношения, возникающие в случае прохождения лицом
отбора и назначения на должность судьи, являются трудовыми.
Правоотношения по оплате труда судей определены специфическим видом
трудовых правоотношений, характеризующихся особыми условиями и
основаниями возникновения (специальная процедура проверки и отбора
кандидатов на должность судьи, порядок назначения на должность судьи),
субъектами (работодатель – государство в лице судов Украины, работник –
судья, который приобретает такой статус в порядке специального отбора и
назначения на должность в штат конкретного суда), объектом
правоотношений (судейское вознаграждение, вознаграждение судей
Конституционного Суда Украины).

Доказано, что судейское вознаграждение, вознаграждение судей
Конституционного Суда Украины является в понимании категориально-
понятийного аппарата науки трудового права Украины заработной платой
судьи. Судейское вознаграждение определено как плата, исчисленная в
денежном выражении, на основании акта назначения на должность, которая
выплачивается судье за счет средств Государственного бюджета со дня
зачисления его в штат соответствующего суда за работу, которая им
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выполнена или должна быть выполнена. Оплата труда судей – процесс
определения и введения в действие систем оплаты труда, тарифной системы,
нормирования труда, установление среднего заработка, определение основной
и дополнительной частей в структуре судейского вознаграждения,
вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины, распределение
фондов оплаты труда, установление форм и сроков выплаты, индексации,
компенсации судейского вознаграждения, вознаграждения судьи
Конституционного Суда Украины.

Ключевые слова: судья, трудовые правоотношения судей, оплата труда,
заработная плата, правоотношения по оплате труда судей, судейское
вознаграждение, должностной оклад, европейская интеграция.

SUMMARY

Gryban I.O. Legal regulation of remuneration 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 – labor
law; labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University of
Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018.

The dissertation provides a comprehensive analysis of the legal regulation of
the remuneration of judges of Ukraine in the context of the implementation of the
course on European integration in order to receive a membership in the EU. The
theoretical and practical problems of legal regulation of labor remuneration of
judges of Ukraine in the conditions of European integration were highlighted in the
result of the research, the results of court reforms were assessed, and the ways of
further reforming of the judicial system and legal proceedings of Ukraine were
determined taking into account international standards of legal regulation,
international and national experience of remuneration of judges. The modern
international standards in the field of remuneration of professional judges are
defined and the state of their implementation in the legislation of Ukraine is
assessed.

The comparison of the level of remuneration of judges of Ukraine to the
salaries of judges in Europe, the USA and Canada has been made in the research.
The priority tasks in the field of remuneration of judges in the conditions of
European integration were highlighted as well. The development of legal regulation
of the remuneration of judges of Ukraine has been analyzed in temporal terms and
periodization of legal regulation of remuneration of judges has been carried out.

Key words: judge, labor relations of judges, remuneration, salary, legal
relations for remuneration of judges, judges remuneration, official salary, European
integration.
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