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У дисертації здійснено комплексний повний 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 та судочинства України з урахуванням 

міжнародних стандартів правового регулювання, міжнародного та 

національного досвіду оплати праці суддів. Встановлено 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. 

Обґрунтовано, що при зайнятті посади судді особа реалізує здатність до 

праці, а відносини, що виникають у разі проходження особою відбору та 

призначення на посаду судді, є трудовими. Правовідносини з оплати праці 

суддів визначені специфічним видом трудових правовідносин, що 

характеризуються особливими умовами і підставами виникнення (спеціальна 
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процедура перевірки і добору кандидатів на посаду судді, порядок 

призначення на посаду судді), суб’єктами (роботодавець – держава в особі 

судів України, працівник – суддя, що набуває такого статусу у порядку 

спеціального добору і призначення на посаду до штату конкретного суду), 

об’єктом правовідносин (суддівська винагорода, винагорода суддів 

Конституційного Суду України).  

Доведено, що суддівська винагорода, винагорода суддів 

Конституційного Суду України є в розумінні категоріально-понятійного 

апарату науки трудового права України заробітною платою судді. 

Особливостями суддівської винагороди, винагороди суддів Конституційного 

Суду України як специфічної заробітної плати суддів названі наступні: 1) її 

виплачує такий специфічний роботодавець як держава через уповноважений 

орган; 2) джерелом є кошти Державного бюджету України; 3) підставою 

виплати є 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 суддівської винагороди через колективні 

договори; 6) регулюється виключно законом.  

Суддівська винагорода визначена як плата, обчислена у грошовому 

виразі, яка на підставі акта 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 визначена як 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.  

Оплата праці суддів тлумачиться як процес визначення і введення в дію 

систем оплати праці, тарифної системи, нормування праці, встановлення 
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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. Обґрунтовано, що в частині, не регламентованій спеціальним 

законом, оплата праці суддів повинна регулюватися на підставі загальних 

норм трудового права.  

Вирішення проблем правового регулювання оплати праці суддів 

України визначене частиною судової реформи, що, в свою чергу, є заходом 

реалізації курсу на набуття Україною членства в ЄС та сприятиме 

поглибленню європейської інтеграції. В умовах європейської інтеграції 

першочерговими для вирішення названі такі 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) 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 у 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) в національне законодавство 

шляхом прийняття відповідного закону. 

Ключові слова: трудові правовідносини суддів, правовідносини з оплати 

праці суддів, оплата праці суддів, заробітна плата суддів, суддівська 

винагорода, структура суддівської винагороди, посадовий оклад судді, 

принципи оплати праці, міжнародні стандарти оплати праці, європейська 

інтеграція.  
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SUMMARY 

Griban IO - Legal regulation of remuneration of judges in the conditions of 

European integration of Ukraine – The qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences in specialty 12.00.05 “Labor 

law; social security law” (081 – Law) – Volodymyr Dahl East Ukrainian National 

University – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation provides a comprehensive 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 with a view to gaining 

membership in the EU. As a result of the research, the theoretical and practical 

problems of legal regulation of labor remuneration of judges of Ukraine in the 

conditions of European integration were determined, the results of court reforms 

were assessed, and the ways of further reforming of the judiciary and legal 

proceedings of Ukraine were determined taking into account international 

standards of legal regulation, international and national experience of remuneration 

of judges. Established modern international standards in the field of remuneration 

of professional judges and assessed the state of their implementation in Ukrainian 

legislation. 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. Priority for 

solving the task in the field of remuneration of judges in the conditions of 

European integration has been highlighted. 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. 

It is substantiated that when a judge becomes a judge, a person realizes his 

ability to work, and the relations that arise in the case of a person who is being 

selected and appointed as a judge are labor. Relationships with the remuneration of 

judges are determined by a specific type of labor relations characterized by special 
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conditions and grounds for the occurrence (special procedure for the examination 

and selection of candidates for a judge, the procedure for appointing a judge), 

subjects (the employer is a state represented by the courts of Ukraine, a judge who 

acquires such status in the order of special selection and appointment to a state of a 

particular court), the object of legal relationship (judicial remuneration, 

remuneration of judges of the Constitutional Court of Ukraine ) 

It is proved that the judge's remuneration, the remuneration of judges of the 

Constitutional Court of Ukraine, is in the sense of the categorical-conceptual 

apparatus of the science of labor law of Ukraine for the salary of a judge. The 

following are the features of the judge's remuneration, remuneration of judges of 

the Constitutional Court of Ukraine as a specific wage for judges: 1) it is paid by 

such a specific employer as the state through the authorized body; 2) the source is 

the funds of the State Budget of Ukraine; 3) the basis for payment is the act of 

appointment as a person who has passed a special selection and as a result received 

the status of a judge in Ukraine; 4) is paid from the date of enrollment of the judge 

to the state of the relevant court or from the day following the day appointed by the 

judge of the Constitutional Court of Ukraine; 5) courts do not have the autonomy 

in regulating the remuneration of judges through collective agreements; 6) is 

regulated exclusively by law. 

Judicial remuneration is defined as a fee calculated in monetary terms, which, 

on the basis of an act of appointment to a position, is paid to a judge at the expense 

of the State budget from the date of his enrollment to the state of the corresponding 

court for the work that he has executed or should be executed. The remuneration of 

a judge of the Constitutional Court of Ukraine is defined as a fee calculated in 

monetary terms, which, on the basis of the act of appointment to a position, is paid 

to a judge of the Constitutional Court of Ukraine at the expense of the State budget 

from the day following the appointment of a judge on a post for the work that he 

has executed or should be executed . 

The remuneration of judges' work is interpreted as the process of determining 

and introducing labor remuneration systems, the tariff system, the standardization 
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of labor, the establishment of average earnings, the determination of the main and 

additional parts in the structure of judicial remuneration, the remuneration of a 

judge of the Constitutional Court of Ukraine, the distribution of wages, forms and 

terms of payment , indexation, compensation of judges' remuneration, 

remuneration of a judge of the Constitutional Court of Ukraine. It is substantiated 

that in part not regulated by a special law, the remuneration of judges' work should 

be regulated on the basis of the general norms of labor law. 

The resolution of the problems of legal regulation of the remuneration of 

judges of Ukraine is a part of judicial reform, which, in its turn, is a measure of 

implementation of the course on Ukraine's accession to the EU and will contribute 

to the deepening of European integration. In the conditions of European 

integration, the following tasks are identified as priorities for resolution: 1) 

adherence to the principles of equality and non-discrimination in the legal 

regulation of the remuneration of judges of Ukraine; 2) solving the question of 

proper financing of the judicial system without causing the problem of financial 

accessibility of justice; 3) ensuring the legal and social protection of the judges of 

Donetsk and Luhansk oblasts, the Crimea, which occupy regular units in the courts 

whose work has been suspended; 4) taking into account the results of the work of 

courts and judges when determining the salaries of judges on the basis of solving 

the issue of a uniform division of cases between judges; 5) establishment of 

conformity of the principles of payment of wages fixed in the Constitution of 

Ukraine with the international standards set forth in the Universal Declaration of 

Human Rights; 6) the implementation of international standards on paid leave and 

the level of remuneration of the European social Charter (revised) in the national 

legislation by adopting the relevant law. 

Key words: labor relations of judges, legal relations for remuneration of 

judges, remuneration of judges, salaries of judges, judge remuneration, structure of 

judicial remuneration, salary of a judge, principles of remuneration, international 

standards of remuneration, European integration. 
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ВСТУП 

 

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 
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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, 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».  
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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 03 березня 2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

виділення, 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 (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, 
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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 

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 
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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 

про працю у частині відносин, не врегульованій спеціальними законами, та, 
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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.  

Теоретичне та 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;  
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– 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 

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 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЛАТИ 

ПРАЦІ СУДДІВ В УКРАЇНІ 

 

1.1  Поняття, ознаки та функції оплати праці суддів 

Дослідження оплати праці суддів України доцільно розпочати з 

визначення категоріально-понятійного апарату, що його буде використано. 

Дефініція поняття «оплата праці» широко застосовується у законодавстві 

України, однак формування цілісного уявлення про її зміст не є однозначним. 

Це означає, що формування чіткого визначення поняття «оплата праці» є 

першою проблемою даного дослідження.  

У законодавстві України, у першу чергу в Кодексі законів про працю 

України від 10.12.1971 № 322-VIII (надалі – КЗпПУ) [1], Законі України «Про 

оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР [2], дане поняття ототожнене з 

іншим – «заробітна плата». Наприклад, у главі VII Кодексу розділ «Оплата 

праці», незважаючи на назву, міститься тільки поняття «заробітна плата». 

При цьому комплексний аналіз положень КЗпПУ в аспекті використання 

понять «оплата праці» та «заробітна плата» вказує на відсутність проведення 

між ними різниці законодавцем. Не можна заперечувати, як стверджує             

В.Г. Руденко, що нагальною проблемою є те, що немає однозначності в 

сприйнятті основоположних правових категорій у сфері оплати праці, 

зокрема, «у нормативному порядку не визначене співвідношення таких 

понять як «оплата праці», «заробітна плата». Удосконалення правового 

регулювання неможливе без чіткого й однозначного визначення правових 

категорій, які становлять основу цього регулювання. У законодавстві 

вживаються два терміни – «оплата праці» і «заробітна плата». Традиційно 

щодо оплати праці найманих працівників застосовується термін «заробітна 

плата», маючи на увазі, що грошова винагорода виплачується за виконану 

роботу, тобто за витрачену працю. Щодо поняття оплати праці, то на 

сьогодні в законодавстві немає ані чіткого його визначення, ані критеріїв 
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розмежування означених термінів. Тобто законодавство вживає поняття 

«оплата праці» та «заробітна плата» в якості синонімів [3, с. 131].  

Однак науковці вже неодноразово звертали увагу, що вищеназвані 

терміни доцільно розрізняти за їх змістовним наповненням. Н.Б. Болотіна 

доходить висновку, що «термін «оплата праці» більш широкий і його цільове 

призначення спрямоване на організацію оплати праці, регламентацію її 

окремих елементів і всієї системи правових засобів у цій сфері, тоді як термін 

«заробітна плата» спрямований на права працівника в трудових відносинах, 

на отримання грошової винагороди. Як правова категорія «заробітна плата» є 

грошовою винагородою, яка виплачується власником працівникові за працю, 

у встановленому сторонами трудового договору розмірі й у межах, 

визначених законодавством, соціально-партнерськими угодами, колективним 

і трудовим договорами» [4, с. 378].  

Підтримуючи думку щодо розбіжності змісту понять «оплата праці» та 

«заробітна плата», вважаємо, що першим з названих доцільно позначати 

процес, а другим – результат даного процесу. Як вказує В.М. Божко, у той 

час, як заробітна плата ототожнюється із предметом, оплата праці є 

«системою механізмів та способів», тобто певним процесом. Таким чином, 

терміни «заробітна плата» та «оплата праці» не співвідносяться між собою як 

частина та ціле, не є  синонімами, а  уособлюють явища, котрі поєднуються 

між собою причинно-наслідковим зв’язком. Іншими словами, виконання 

роботи, передбаченої трудовим договором, зумовлює необхідність її 

трансформації через процес оплати праці в заробітну плату, а заробітна 

плата – результат цієї трансформації [5, c. 77].  

Отже, ми є прихильниками позиції, що поняття «оплата праці» доцільно 

визначати як відповідний процес, що його характеризує певна організація з 

визначення норм праці, тарифної системи, системи оплати праці, засобів 

стимулювання (преміювання, визначення заохочувальних, компенсаційних, 

гарантійних виплат), форм і строків виплати тощо. Заробітна ж плата – це 

кінцевий результат процесу оплати праці, що являє собою грошову 
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винагороду для працівника. «Категорія «заробітна плата» («заробіток») 

акцентує увагу на об’єкті правовідносин між сторонами трудових 

правовідносин, а «оплата праці» («роботи») вказує на дії роботодавця, які він 

зобов’язаний учинити на підставі трудового договору (оплатити роботу)» [6, 

с. 450].  

У цьому контексті звернімо увагу на те, що наведене вище розуміння 

категорії не є єдиним з точки зору багатовимірності поняття «заробітна 

плата». В.І. Лаптєв, враховуючи багатогранність та складність категорії 

«заробітна плата» в сучасних умовах, пропонує її дослідження з різних 

позицій. По-перше, вказує науковець, заробітна плата – це економічна 

категорія, що відображає відносини між власником підприємства та 

найманим працівником з приводу перерозподілу новоствореної вартості. По-

друге, заробітна плата виступає винагородою, що розрахована, як правило, у 

грошовому виразі, яку згідно з трудовою угодою власник або уповноважений 

ним орган виплачує працівникові за виконану роботу. З позиції макрорівня 

заробітна плата – це елемент ринку праці, що виступає як ціна, за яку 

працівник продає свою робочу силу. З позиції держави заробітна плата є 

елементом її соціально-економічної політики, за допомоги якого держава 

спонукає членів суспільства до продуктивної та якісної праці. Для найманого 

працівника заробітна плата – це його трудовий доход, який він отримує в 

результаті реалізації здатності до праці та який повинен забезпечити 

об’єктивно необхідне відтворювання робочої сили. У той же час, для 

підприємства заробітна плата – це елемент витрат на виробництво та 

головний чинник забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у 

праці [7, с. 141].  

Виходячи з того, що у ч. 1 ст. 94 КЗпПУ [1] поняття «заробітна плата» 

тлумачиться як винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку 

власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану 

ним роботу, будемо використовувати у дослідженні саме таке трактування.  
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Продовжуючи вивчення поняття у вказаному вимірі, проаналізуємо 

визначення заробітної плати, надане Міжнародною організацією праці (далі – 

МОП) у Конвенції про захист заробітної плати від 01.07.1949 № 95 [8]. 

Термін «заробітна плата» відповідно до даного акта означає незалежно від 

назви й методу обчислення, будь-яку винагороду або заробіток, які можуть 

бути обчислені в грошах і встановлені угодою або національним 

законодавством, що їх роботодавець повинен заплатити на підставі 

письмового або усного договору про наймання послуг працівникові за 

працю, яку виконано чи має бути виконано, або за послуги, котрі надано чи 

має бути надано. Акцентуємо увагу на тому, що у вказаній Конвенції при 

тлумаченні поняття заробітної плати йдеться про роботу і послуги як різні за 

значенням поняття. В законодавстві ж України мова йде виключно про 

роботу. Тим більш недосконалим видається визначення поняття «заробітна 

плата» у ч. 1 ст. 94 КЗпПУ [1], коли враховувати, що нормування праці може 

здійснюватися у зв’язку з відпрацьованим часом. 

Залежність розміру заробітної плати від кількості та якості виконаної 

роботи на сьогодні відноситься до проблем правового регулювання оплати 

праці в Україні. Оскільки за умови погодинної оплати праці акцент з 

результату праці зміщується на відпрацьований час, зв’язок між 

результативністю та якістю виконуваної найманим працівником роботи та 

розміром основної заробітної плати нівелюється. Особливо ця проблема 

стосується державного сектору економіки України, так як на приватних 

підприємствах роботодавець має більше можливостей щодо регулювання 

розміру заробітної плати [9, с. 87-93].  

Враховуючи викладене, вважаємо, що надане в Кодексі у ч. 1 ст. 94 

КЗпПУ [1] поняття заробітної плати потребує уточнення. Доцільно було б 

заробітну плату 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 
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договорами. Описані уточнення особливо важливі з огляду на особливості 

правового регулювання праці суддів України, серед яких законодавче 

встановлення розміру заробітної плати суддів, а не визначення її розміру в 

угоді, говорячи мовою Конвенції МОП про захист заробітної плати № 95 

від 01.07.1949 № 95 [8]. 

Одразу зауважимо, що оплата праці суддів в Україні регулюється 

насамперед Законом України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10]. У ч. 6 ст. 19 Закону йдеться про видатки, 

визначені у Державному бюджеті України на «утримання судів та оплату 

праці суддів». Однак в інших статтях цього нормативно-правового акта дане 

поняття відсутнє. Натомість використане поняття «суддівська винагорода». 

У даному контексті звернемо увагу на таку проблему: у ст. 4 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] 

визначене законодавство про судоустрій і статус суддів – це Конституція 

України та закон. У ч. 2 цієї статті чітко встановлено, що зміни до вказаного 

Закону можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів». Таким чином, виникає питання 

щодо віднесення норм КЗпПУ [1] та положень Закону України «Про оплату 

праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР [2] до числа підстав правового 

регулювання оплати праці суддів в Україні. 

Якщо порівняти з попереднім Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI [11], то правове регулювання питань 

судоустрою і статусу суддів в України відбувалося на підставі Конституції 

України, вказаного Закону та інших законів України. На сьогодні ж йдеться 

виключно про «закон». Ми будемо виходити з того, що у ч. 2 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] при вказівці 

на закон він вказаний з великої літери, що означає конкретний закон. У ч. 1 

ст. 4 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-

VIII [10] слово «закон» написане з маленької літери, що, на нашу думку, 

означає будь-який закон. З вищезазначеного можна зробити висновок, що 
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правове регулювання судоустрою і статусу суддів в Україні здійснюється в 

першу чергу на підставі Конституції України та Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10]. Однак інші 

закони також можуть бути підставою для правового регулювання питань, які 

виникають з приводу реалізації певною особою здатності до праці у сфері 

здійснення судової влади на посаді судді України, регулювання відповідних 

зв’язків, що виникають між такою особою і роботодавцем (докладне 

обґрунтування даної позиції у п. 1.2). 

Поряд з цим, досліджуючи питання щодо оплати праці, слід враховувати 

й інше положення. Зокрема у ч. 1 ст. 35 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] чітко визначено, що 

«суддівська винагорода регулюється цим Законом, Законом України «Про 

Конституційний Суд України» та не може визначатися іншими нормативно-

правовими актами». 

Така позиція обґрунтована практикою попереднього регулювання 

суддівської винагороди, коли з прийняттям окремих змін до законодавства 

України про судоустрій і статус суддів зменшувався визначений розмір 

матеріального забезпечення суддів. У Конституційному Поданні Верховного 

Суду України «Щодо відповідності (конституційності) положень ч. 3 та ч. 10 

ст. 133 Закону України від 07 липня 2010 року № 2453-VI «Про судоустрій і 

статус суддів» у редакції Закону України від 12.02.2015 № 192-VIII  «Про 

забезпечення права на справедливий суд» ч. 1 ст. 126 Конституції України 

28.12.2015 № 20-4413/0/8-15 стверджується, що максимальний розмір 

суддівської винагороди протягом 2013-2014 років неодноразово було 

обмежено не спеціальним законом, спрямованим на цілісне врегулювання 

діяльності самостійної гілки влади («на визначення організації судової влади 

та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства 

права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на 

справедливий суд» – преамбула до Закону № 2453-VI у редакції Закону                

№  192-VIII), а нормами інших законів, у тому числі й прикінцевих положень 
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законів, якими вносилися зміни до низки законодавчих актів. Унаслідок 

внесення змін до Закону № 2453-VI приписами Закону № 76-VIII 

законодавець у частині вилучення слів чинної на той час ст. 129 Закону                   

№  2453-VI «та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами» 

виступив у ролі індикатора правотворчої помилки та суттєво ускладнив 

юридичну діяльність, порушуючи принципи ясності та стабільності 

правового регулювання відносин з організації та здійснення правосуддя в 

Україні. Одночасно в Україні з 2014 року було запроваджено новий етап 

судової реформи з прагненням законодавця зберегти належний рівень 

незалежності суддів шляхом забезпечення належного фінансового 

забезпечення та умов праці. Зокрема вже у Законі № 192-VIII можливість 

будь-яким законом установлювати розмір суддівської винагороди було 

усунено [12]. 

Аналіз ч. 1 ст. 35 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] дає можливість припустити, що норми 

КЗпПУ [1] та положення Закону України «Про оплату праці» 

від 24.03.1995 № 108/95-ВР [2], як й інших актів законодавства про працю 

України, не є підставами правового регулювання суддівської винагороди, 

винагороди суддів Конституційного Суду України чи оплати праці1 суддів 

України. Однак, на наш погляд, таке твердження викликає зауваження.  

Насамперед, практика вирішення спорів у сфері оплати праці суддів 

свідчить про інше. Наприклад, в ухвалі Вищого адміністративного суду 

України К/800/43183/14  від 24.05.2016 у справі № 2-а/295/212/14 колегія 

суддів вирішує справу на підставі законів України «Про судоустрій і статус 

суддів», «Про статус ветеранів війни, та гарантії їх соціального захисту», 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування», «Про оплату праці», Податкового кодексу України. 
                                                           
1 Ми пропонуємо розмежувати дані поняття, хоча в чинному законодавстві України відповідне 

розмежування не приведене, а тому тлумачити ч. 1 ст. 35 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII можливо лише таким чином, що норми КЗпПУ та положення Закону України 

«Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, як й інших актів законодавства про працю України, не є 

підставами правового регулювання суддівської винагороди, винагороди суддів Конституційного Суду 

України. 
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Інший аргумент – це вирішення певних питань за відсутності 

спеціальних норм щодо оплати праці суддів або ж колізія норм загального 

законодавства про працю та спеціального законодавства у сфері оплати праці 

суддів України. У першому випадку прогалина повинна бути заповнена 

шляхом  застосування загальних норм законодавства про працю. У випадку 

колізії норм загального законодавства про працю та спеціального 

законодавства у сфері оплати праці суддів України, практика вирішення 

питання виходить з необхідності врахування норм інших законів, окрім 

законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Конституційний Суд 

України».  

Наприклад, мова може іти про дискримінацію суддів як працівників за 

ознакою їх місця роботи: питання визначення  строку звернення осіб, які 

перебувають (перебували) на публічній службі, до адміністративного суду у 

справах про стягнення належної їм заробітної плати (суддівської винагороди, 

грошового забезпечення тощо) у разі порушення законодавства про оплату 

праці. В узагальненому науково-консультативному висновку Науково-

консультативної ради при Вищому адміністративному суді України наявний 

міститься такий висновок: «Застосування частини третьої статті 99 КАС 

України у публічних спорах про стягнення заробітної плати (суддівської 

винагороди, грошового забезпечення тощо) у разі порушення законодавства 

про оплату праці і, відповідно, обмеження права на звернення до суду 

місячним строком призведе до дискримінації державних службовців за 

ознакою місця роботи, оскільки працівники інших установ та організацій, на 

яких не поширюється частина третя статті 99 КАС України, можуть 

захистити своє право безстроково. Водночас, відповідно до статті 24 

Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та 

є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками» [13]. 
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Таким чином, ч. 1 ст. 35 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] потрібно уточнити на предмет 

розповсюдження норм загального законодавства про працю на питання 

оплати праці суддів. Звертаємо увагу на те, що ми пропонуємо розділити 

поняття «суддівська винагорода» та «оплата праці». У такому випадку 

суддівська винагорода може бути врегульована виключно законами України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10], «Про 

Конституційний Суд України» [14] та не визначатися іншими нормативно-

правовими актами. А от оплата праці може регулюватися і КЗпПУ [1], і 

Законом України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР [2], й 

іншими актами. 

При цьому доцільно звернути увагу на позицію В.В Єрьоменко, що 

неписане правило щодо пріоритетності норм конкретних правових приписів 

порівняно з загальними правовими приписами на сьогодні  не закріплене в 

будь-якому законодавчому акті, випливаючи при цьому з логіки нормативно-

правових актів, потребує певного уточнення. По-перше, положення, які 

відтворюють положення Конституції, а отже, які мають юридичну силу 

конституційних, підлягають переважному застосуванню перед будь-якими 

конкретними нормами законів, а тим більше підзаконних актів. По-друге, 

треба враховувати й ту обставину, що загальні правила регулювання 

відносин, що містяться в законодавчих актах, не можуть застосовуватись 

усупереч конкретним нормам, що закріплені в актах такої ж або вищої 

юридичної сили, але можуть застосовуватись усупереч конкретним правовим 

нормам, що формулюються в підзаконних нормативно-правових актах [15,                        

c. 172]. 

Повертаючись до поняття «суддівська винагорода», констатуємо, що в 

положеннях Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] воно не розкрито. На наш погляд, аналіз 

співвідношення понять «оплата праці», «заробітна плата» та «суддівська 

винагорода», «винагорода суддів Конституційного Суду України»  дають 
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підстави стверджувати, що суддівська винагорода, винагорода суддів 

Конституційного Суду України є у розумінні КЗпПУ заробітною платою 

судді [9, с. 93]. Вивчення структури заробітної плати показує, що вона 

складається з трьох частин: основної заробітної плати, додаткової заробітної 

плати, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Відповідно, 

на підприємстві встановлюються фонди оплати праці [4, с. 381-382]. Щодо 

суддівської винагороди, то згідно з ч. 2 ст. 135 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] вона складається 

з посадового окладу та наступних доплат: 1) за вислугу років; 2) за 

перебування на адміністративній посаді в суді; 3) за науковий ступінь; 4) за 

роботу, що передбачає доступ до державної таємниці. Посадовий оклад у 

даному випадку є основною заробітною платою, адже «основна заробітна 

плата складається з винагороди за виконану роботу в межах встановлених 

норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, нормовані завдання, 

посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок 

(окладів), відрядних розцінок – для робітників і посадових окладів – для 

службовців» [4, с. 382]. Доплати входять до фонду додаткової заробітної 

плати. Аналогічний висновок можна зробити і щодо винагороди суддів 

Конституційного Суду України. Відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України 

«Про Конституційний Суд України» від 13.07.2017 № 2136-VIII [14] така 

винагорода складається з посадового окладу та доплати за перебування на 

адміністративній посаді в Конституційному Суді України . 

Отже, суддівська винагорода є «специфічною» заробітною платою  

Особливості її не тільки в назві, а і в тому, що вона виплачується на підставі 

акта призначення на посаду до штату конкретного суду особі, яка пройшла 

спеціальний відбір і в результаті отримала статус судді [9, с. 87-89]. 

Відповідне поняття необхідно закріпити на законодавчому рівні.                              

С.В. Чернота під заробітною платою в контексті розгляду праці суддів 

пропонує розуміти грошову винагороду, яку уповноважений державою орган 

виплачує суддям за виконання покладених на них функціональних обов’язків 



21 

у відповідності із встановленими законом тарифними нормами, режимом 

робочого дня, вимогами щодо дисципліни праці за рахунок коштів 

Державного бюджету [16, с. 739]. У даному визначені, на наш погляд, є 

недоліки. По-перше, суддівську винагороду не слід визначати грошовою 

винагородою, по-друге, вказівка щодо дотримання дисципліна праці, з нашої 

точки зору, є зайвою, адже вчинення суддею дисциплінарного проступку і 

покарання не тягне за собою позбавлення суддівської винагороди.  

На наш погляд, суддівську винагороду доцільно визначати як плату, 

обчислену у грошовому виразі, яку на підставі акта призначення на посаду  

роботодавець  виплачує судді за рахунок коштів Державного бюджету з дня 

зарахування його до штату відповідного суду за працю, яку виконано чи має 

бути виконано суддею.  

Винагороду судді Конституційного Суду України пропонуємо визначати 

як  плату, обчислену у грошовому виразі, яку на підставі акта призначення на 

посаду роботодавець  виплачує 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 [17,              

с. 77-78]. 

Ми вже зазначали, що в КЗпПУ поняття «оплата праці» та «заробітна 

плата» ототожнюються. Однак, на наш погляд, доцільним є розмежування на 

законодавчому рівні вказаних понять. При цьому поняття суддівської 

винагороди потрібно визначити за змістом, аналогічним заробітній платі, а от 

оплату праці розуміти як процес. На користь наведеної позиції свідчить і 

практика регулювання оплати праці суддів. Наприклад, уже в назві Листа 

Державної судової адміністрації «Про оплату праці» від 23.01.2017 № 11-

482/17 [17]  ми бачимо використання досліджуваного поняття. При цьому у 

положеннях даного Листа йдеться про підстави та порядок обчислення 

суддівської винагороди для суддів України, які пройшли і ще не пройшли 

кваліфікаційне оцінювання. Оцінку даного розмежування ми надамо пізніше 

(п. 3.1). А зараз акцентуємо увагу на тому, що, по-перше, використано 
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поняття «оплата праці», по-друге, змістом даного поняття охоплено процес 

визначення підстав та порядок розрахунку суддівської винагороди.  

Отже, оплату праці слід розуміти як 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, 

розподіл фондів оплати праці, форм і строків виплати, індексації, компенсації 

суддівської винагороди, винагороди судді Конституційного Суду України.  

За загальним правилом, згідно з ч. 2  ст. 97 КУпП форми і системи 

оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових 

окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, 

винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 

встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно у 

колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених 

законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Як 

констатує Г.І. Чанишева, у науці трудового права колективний договір 

розглядається як інститут трудового права і локальний правовий акт. 

Становлення і розвиток соціального партнерства в Україні потребує розгляду 

колективних угод і колективного договору як важливих форм соціального 

партнерства, за допомогою яких узгоджуються інтереси працівників і 

роботодавців. Колективні догори і угоди як специфічні джерела трудового 

права мають риси нормативних угод і виконують захисну функцію, функцію 

соціального партнерства та регулятивну функцію [18, с. 17]. 

Це загальне правило зазнає змін, коли мова йде про регулювання оплати 

праці таких специфічних суб’єктів трудового права як судді України.                        

Щодо права на укладення колективного договору, то тут виникають питання. 

Згідно з ч. 4 ст. 54 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] судді не можуть належати до професійної 

спілки, виявляти прихильність до неї. На основі аналізу нормативної бази 

регламентації і забезпечення колективних трудових прав, яку складають три 
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групи джерел: міжнародно-правові акти всесвітнього рівня (акти ООН, 

МОП), акти регіонального (європейського) рівня (акти Ради Європи, 

Європейського Союзу), акти національного рівня, якими встановлено гарантії 

здійснення та захисту колективних трудових прав, Г.І. Чанишева доходить 

висновку, що право на свободу об’єднання включає наступні елементи: 1) 

право працівників і роботодавців вільно створювати організації і вступати до 

вже існуючих (або не вступати до них); 2) право організацій працівників і 

роботодавців вільно здійснювати свою діяльність; 3) право організацій 

працівників і роботодавців створювати національні федерації та 

конфедерації; 4) право національних федерацій або конфедерацій 

засновувати міжнародні організації чи приєднуватися до таких; 5) право на 

ведення колективних переговорів з метою укладення колективних договорів; 

6) право на страйк [18, с. 13]. На основі даного висновку щодо складових 

права на об’єднання можна припустити, що заборона належності до 

професійної спілки для суддів України тягне за собою заборону ведення 

колективних переговорів з метою укладення колективних договорів. Однак 

аналіз законодавства України з питань правового регулювання відповідних 

колективних трудових права показує інше [19, с. 45-48]. 

Здійснивши ґрунтовне дослідження диференціації правового 

регулювання праці суддів України [20], М.В. Данилова обґрунтувала, що в 

Україні стосовно суддів законодавчо передбачені: 1) заборона реалізації 

одного колективного трудового права (на страйк); 2) встановлено 

диференційоване правило стосовно реалізації суддями права на об’єднання 

як неможливість судді належати до професійної спілки, виявляти 

прихильність до таких організацій; 3) опосередковано обмежено реалізацію 

як частини цілого права (складного за структурою права на об’єднання) 

право на ведення колективних переговорів з метою укладення колективних 

угод рівня держави. Водночас, наголошує науковець,  обмежень щодо 

колективного трудового права на ведення колективних переговорів з метою 

укладення колективних договорів (локальний рівень), колективних угод 
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рівня галузі та регіону в законодавстві України прямо не передбачено. 

Опосередковано дане право через неможливість судді належати до 

професійної спілки також не обмежується, оскільки відповідно до нормам 

законодавства України право на ведення колективних переговорів з метою 

укладення колективних договорів і угод рівня регіону і галузі не є складовою 

права на об’єднання [21, с. 181-182]. М.В. Даниловою було здійснено аналіз 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 2010 року, що дало 

можливість стверджувати про незмінність досліджуваного положення і у 

законі 2016 року. Тому обґрунтування не втратило актуальності.  

Таким чином, ведення колективних переговорів з метою укладення 

колективних договорів та укладення колективних договорів суддям не 

заборонене, а право на об’єднання регулюється на основі принципу 

диференціації [19, с. 46]. На сьогодні згідно з частинами 2-4 ст. 56 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] 

судді мають права брати участь у суддівському самоврядуванні, утворювати 

громадські об’єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та 

інтересів, підвищення професійного рівня; бути членом національних або 

міжнародних асоціацій та інших організацій, що мають на меті захист 

інтересів суддів, утвердження авторитету судової влади в суспільстві або 

розвиток юридичної професії та науки. У свою чергу, відповідно до ч. 1             

ст. 126 вказаного Закону суддівське самоврядування як самостійне 

колективний орган, призначений для вирішення зазначених питань суддями, 

діє з метою захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань 

внутрішньої діяльності судів в Україні.  

Отже, загальне правило регулювання умов праці через колективний 

договір можливе для реалізації у сфері праці суддів України, які мають право 

на суддівське самоврядування, не обмежені у реалізації колективного права 

на ведення колективних переговорів, укладенні колективних договорів. 

Однак щодо питання оплати праці суддів дані висновки стикаються з  

особливостями правового регулювання суддівської винагороди, яку 
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регламентують виключно закони України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10], «Про Конституційний Суд України» [14], та 

не можуть визначати інші нормативно-правові акти. Про обмеження 

договірного регулювання в статті 135 вказаного Закону не йдеться. Однак 

пряма вказівка на визначення суддівської винагороди конкретними законами 

його виключає.  

Це означає, що суддівська винагорода регулюється законом і суди не 

мають самостійності у її встановленні. Відтак, до числа особливостей 

правового регулювання оплати праці суддів України доцільно віднести 

відсутність самостійності судів у її регулюванні через колективні договори з 

дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та 

галузевими (регіональними) угодами. Але це існує не тому, що необхідні 

колективні права (на об’єднання у професійні спілки, на ведення 

колективних переговорів, на укладення колективних договорів) обмежені. 

Причиною є принцип виключного регулювання суддівської винагороди на 

підставі закону [19, с. 47-48]. 

Щодо функцій суддівської винагороди, винагороди суддів 

Конституційного Суду України, то для їх визначення звернемося до функцій 

заробітної плати. На думку В І. Лаптєва, найбільш повно сутність заробітної 

плати виявляється у функціях, які вона виконує в процесі суспільного 

відтворення [7, с. 141]. Функція заробітної плати – це її призначення, роль, 

складова сфери практичної діяльності в узгодженні і реалізації інтересів 

головних суб’єктів трудових відносин – найманих працівників і 

роботодавців. Винятково важлива роль заробітної плати в механізмі 

функціонування ринкової економіки зумовлена тим, що вона має виконувати 

свої основні функції [22, с. 60].  

О.В. Валецька вважає, що функціями заробітної плати є такі: 1) 

відтворювальна функція, що полягає у забезпеченні працівників та членів 

їхніх сімей необхідними життєвими благами для відновлення робочої сили; 

2) стимулююча (мотиваційна) функція, яка покликана заохотити працівника 
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до постійного поліпшення якості та результатів власної праці через 

встановлення залежності її розміру від кількості та якості праці; 3) соціальна 

функція – характеризує індивідуальну заробітну плату кожного працівника 

при розподілі фондів споживання та при формуванні внесків до системи 

соціального страхування; 4) регулююча або ресурсно-розміщувальна 

функція, що характеризує оптимізацію розміщення робочої сили за 

регіонами, галузями господарства, підприємствами залежно від ринкової 

кон’юнктури; 5) функція формування платоспроможного попиту – 

узгодження такого попиту з виробництвом споживчих товарів [23, с. 101-

108]. Ю.С. Наумко до даних функцій додає оптимізаційну функцію, що 

забезпечує певні пропорції в зростанні рівнів заробітної плати та 

продуктивності праці [22, с. 60]. 

Аналізуючи наданий перелік функцій стосовно сучасного стану рівня 

оплати праці, А.Г. Костирко та С.О. Межений доходять висновку, що «за 

сучасних ринкових умов заробітна плата не спроможна виконувати дані 

функції. Її рівень забезпечує не більше 21% відтворення робочої сили, що не 

відшкодовує навіть прямих витрат праці і стимулює зацікавленість в 

переорієнтації робочої сили на пріоритетні сфери діяльності. На сьогодні 

заробітна плата виконує зовсім інші функції, головними з яких є: збереження 

зайнятості; забезпечення соціальних гарантій; стримування інфляції (через 

затримку виплати заробітної плати); перерозподіл зайнятих за галузями і 

сферами економіки; посилення мобільності робочої сили» [24, с. 185]. 

Аналіз останніх змін у правовому регулюванні оплати праці суддів 

України дозволяє стверджувати, що суддівська винагорода виконує функції 

відтворення, стимулювання, соціальну, регулюючу функцію, функцію 

формування платоспроможного попиту, оптимізаційну функцію. Згідно з ч. 3 

ст. 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] базовий розмір посадового окладу судді 

становить: 1) судді місцевого суду – 30 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб, розмір якого встановлено на 01 січня календарного року; 
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2) судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду – 50 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 01 січня 

календарного року; 3) судді Верховного Суду України – 75 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 01 січня 

календарного року. Незважаючи на те, що збільшення планується 

здійснювати поступово відповідно до п. 24 Перехідних положень вказаного 

Закону, описаний рівень оплати праці суддів вказує на те, що суддівська 

винагорода спроможна виконувати перераховані функції. 

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що поняття оплати 

праці суддів України доцільно розмежувати з поняттями «суддівська 

винагорода», «винагорода судді Конституційного Суду України», виходячи  

того, що вони є специфічною заробітною платою суддів України. Необхідно, 

на наш погляд, всі названі поняття («суддівська винагорода», «винагорода 

суддів Конституційного Суду України», «оплата праці суддів»), які на 

сьогодні ще не визначені в законодавстві України, але при цьому є базовими 

для регулювання оплати праці суддів, закріпити на законодавчому рівні. 

Дотримуючись позиції розмежування понять «оплата праці» і «заробітна 

плата», пропонуємо ст. 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] доповнити положенням наступного змісту: 

«Суддівська винагорода – це плата, обчислена у грошовому виразі, яка на 

підставі акта призначення на посаду виплачується судді за рахунок коштів 

Державного бюджету з дня зарахування його до штату відповідного суду за 

працю, яку виконано чи має бути виконано суддею».  

Ст. 26 Закону України «Про Конституційний Суд України» 

від 13.07.2017 № 2136-VIII [14] доповнити поняттям винагороди суддів 

Конституційного Суду України: «Винагорода судді Конституційного Суду 

України – 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». 
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КЗпПУ пропонуємо доповнити поняттям «оплата праці». Зазначену 

категорію слід розуміти як 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.  

Особливості суддівської винагороди, винагороди суддів 

Конституційного Суду України як специфічної заробітної плати суддів 

проявляються в тому, що: 1) її виплачує такий специфічний роботодавець як 

держава через уповноважений орган; 2) джерелом виплати є кошти 

Державного бюджету України; 3) підставою виплати є акт призначення на 

посаду особи, яка пройшла спеціальний відбір 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 плати2 суддів через колективні договори; 6) 

регулюється виключно законом.  

Заробітна плата судді виконує функції відтворення, стимулювання, 

соціальну, регулюючу функцію, функцію формування платоспроможного 

попиту, оптимізаційну функцію. 

 

1.2   Принципи оплати праці суддів в Україні 

Першим з принципів оплати праці суддів в Україні, на якому доцільно 

зосередити увагу, є регулювання відносин оплати праці суддів нормами 

трудового права. Для включення даного принципу до системи принципів 

оплати праці суддів, а також для визначення поняття, ознак та виділення 

інших принципів оплати праці суддів необхідно довести, що судді є 

                                                           
2 Тут і надалі поняття «заробітна плата судді» будемо використовувати для позначення узагальненого 

поняття для суддівської винагороди та винагороди суддів Конституційного суду України. 
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працівниками, суб’єктами трудового права, хоч і з певним специфічним 

статусом.  

В умовах реалізації євроінтеграційного курсу останніми роками 

прийнято ряд нових законів у сфері державної служби, зокрема стосовно 

правового регулювання статусу суддів України. Їх прийняття виводить на 

новий рівень дискусію щодо правової природи і підстав правового 

регулювання правовідносин, які виникають у випадку реалізації особою 

здатності до праці у сфері реалізації судової влади в Україні, здійсненні 

правосуддя [26, с. 60-62]. 

І до прийняття законів України «Про державну службу» № 889-VIII 

від 10.12.2015  [25], «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-

VIII [10] ряд науковців звертали увагу на доцільність визначення пріоритету 

адміністративно-правового регулювання публічно-службових відносин в 

Україні над трудовим регулюванням, встановлення різниці між публічним і 

приватним сектором, між зайнятістю за приватним (трудовим) правом і 

власне публічною службою [27, с. 11]. Однак з прийняттям вказаних актів 

знову ж таки виникають питання щодо співвідношення статусів «працівник» 

та «суддя», застосування норм законодавства про працю при правовому 

регулюванні правовідносин з оплати праці суддів України [28, с. 33-34; с. 29, 

с. 121]. 

Ґрунтовне дослідження питань вступу, проходження  та припинення 

трудових правовідносин державних службовців з доведенням трудової 

правової природи відносин, які виникають, було проведено А.В. Андрушко 

[30], В.О. Процевським [31; 32], Н.М. Неумивайченко [33] та ін. Наприклад, 

Н.М. Неумивайченко стверджувала, що державна служба є різновидом 

трудової діяльності, у зв’язку з чим регламентація правовідносин на 

державній службі повинна здійснюватися на підставі галузевих принципів 

трудового права, інакше це може призвести до необґрунтованого обмеження 

трудових прав державних службовців, погіршення їх особистого правового 

статусу в процесі професійної діяльності. Державні службовці є особливими 
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суб’єктами трудових правовідносин. Служіння державі – це праця, трудова 

діяльність громадян [33, с. 57]. 

Чому ж після прийняття Закону України «Про державну службу» 

від 10.12.2015 № 889-VIII [25] питання природи відносин службовців, а 

також їх регулювання нормами трудового права знов набуло актуальності? 

Справа в тому, що з прийняттям вказаного Закону та інших нормативних 

актів у цій сфері значно скоротилося застосування норм трудового 

законодавства з питань регулювання внутрішньої організаційної діяльності 

державних службовців [34, с. 13]. Експерти відзначили, що цей документ 

загалом відповідає стандартам ЄС і порівняно з чинним законодавством є 

значним прогресом у напрямі правового врегулювання сфери державної 

служби. Особливо в цьому сенсі було відзначено такі концептуальні питання 

як запровадження загального для всіх державних службовців відкритого 

конкурсного відбору, належне врегулювання питань звільнення з посад 

державної служби та дисциплінарних процедур, вертикалі державної служби, 

приведення системи оплати праці у відповідність до позитивних практик ЄС 

(створення нових підходів до оплати праці державних службовців, які 

ґрунтуються на класифікації посад державної служби за групами оплати 

праці та за юрисдикцією державних органів, а також значне посилення ролі 

посадового окладу в структурі заробітної плати й оптимізації кількості її 

складових (за визначенням Програми SIGMA така система оплати праці є 

прозорою та обґрунтованою й близька до стандартів ЄС) та ін. [35, с. 48-49]. 

Як бачимо, спеціальному правовому регулюванню піддано ряд питань 

державної служби, що тягне за собою відсутність необхідності регулювання 

цих питань на основі загальних норм законодавства про працю. Коли ж ми 

переходимо у площину правового регулювання оплати праці суддів, то 

взагалі про трудове право, законодавство про працю не йдеться. Адже, як 

було зауважено, згідно з ч. 1 ст. 35 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] «суддівська винагорода регулюється 
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цим Законом, Законом України «Про Конституційний Суд України» та не 

може визначатися іншими нормативно-правовими актами». 

Надаючи оцінку такій позиції, доцільно зауважити, що на Заході 

відносини у сфері державної служби переважно визначаються монополією 

адміністративного права, як зауважує М.Д. Бойко. Аргументами на користь 

цього виступає специфіка виникнення відносин державної служби на основі 

однобічного акта, який не має нічого спільного із трудовим договором. 

Також враховується те, що конфлікти у цій сфері розглядаються й 

вирішуються в спеціалізованих адміністративних судах, а умови праці 

встановлюються переважно у законах про державну службу. Звідси випливає 

висновок, що у сфері державної служби регулювання праці повинно 

здійснюватися за допомогою адміністративних установок. Це необхідно у 

зв’язку із специфічним статусом державних службовців, особливим 

характером відносин чиновників і держави («держава-суверен», «чиновник – 

носій влади, агент держави»). Ці погляди мають особливо глибокі традиції у 

ФРН, де комплекс норм, що стосуються праці державних чиновників, 

включається в адміністративне «чиновницьке» право [36, с. 78]. 

Однак, на наш погляд, при вирішенні питання розповсюдження на 

суддів норм законодавства про працю, правової природи відносин, що 

виникають у зв’язку з проходженням добору і призначення на посаду судді 

України, слід виходити з того, що для реалізації державної влади особи все ж 

таки наймаються на роботу до певного органу держави (суду), тим самим 

реалізуючи здатність до праці, своє право на працю. Суд в такому разі є 

безпосереднім роботодавцем для особи, що реалізує здатність до праці у 

сфері здійснення правосуддя, реалізації судової влади. Як вказує з цього 

приводу О.І. Сушинський, публічна служба – це процес або результат 

виконання певних публічно-владних функцій, «роботи» в суспільних 

інтересах загалом і насамперед в інтересах громадянина, громади та народу 

[37, с. 5; 38, с. 16].  
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Для розуміння правової природи відносин, що складаються у зв’язку з 

реалізацією судової влади в України, доцільно визначити види таких 

відносин. О.Ю. Дудченко вважає, що у суді, крім відносин, які виникають під 

час процесуального розгляду справи по суті, існують й інші відносини – 

внутрішні, до яких можна віднести управлінську і кадрову політику, 

проблеми внутрішньої організаційної структури тощо. Всі ці питання 

пов’язані з організацією ефективної роботи суду [39, с. 251]. В числі 

внутрішніх відносин зв’язки особи, яка бажає працювати чи працює суддею, 

та органом держави, в якому особа працює чи має бажання працювати. Такі 

відносини не мають ознак адміністративних відносин. Особа вільно обирає 

працю суддею, вільно погоджується виконати вимоги для зайняття такої 

посади в органі держави, своє волевиявлення вона оформляє у вигляді заяви. 

У разі бажання припинити такі відносини, особа має право на відставку 

(після 20 років перебування на службі) та право у будь-який час перебування 

на посаді незалежно від мотивів подати заяву про звільнення з посади за 

власним бажанням. Всі перераховані особливості відносин вказують на 

виникнення саме трудових правовідносин, а не адміністративних. Останні 

базуються на підпорядкуванні, нерівності суб’єктів, що реалізують владні 

повноваження, включаючи можливість застосування примусу [40, с. 56-57]. 

Трудові ж відносини мають інші ознаки. 

В.М. Андріїв виділяє наступні характеристики трудових правовідносин. 

По-перше, трудові правовідносини – це обов’язкове поєднання матеріального 

змісту та правової форми. По-друге, трудові правовідносини становлять 

собою потрійний зв’язок між безпосередніми чи традиційними учасниками 

(суб’єктами) суспільно-трудових відносин у вигляді взаємних прав та 

обов’язків кожного учасника з державою, яка наділяє їх цими правами та 

обов’язками і забезпечує їх виконання. Відповідно, держава виступає 

регулюючим суб’єктом, особливою стороною трудових правовідносин. По-

третє, трудові правовідносини передбачають чітко визначених у нормах 

трудового права учасників, які бажають стати такими. По-четверте, у 
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трудових правовідносинах суб’єктів пов’язують взаємообумовлені трудові 

права й обов’язки. По-п’яте, трудові правовідносини мають безперервний 

характер. Вони не перериваються після закінчення кожного робочого дня, в 

цей день припиняється лише обов’язок працівника виконувати прийнятий на 

себе об’єм робіт (при функціональному розподіленні робіт) чи їх ділянку 

(при лінійному розподіленні), тобто трудову функцію. По-шосте, 

обов’язковим елементом трудових правовідносин є особистісний елемент. 

Йдеться про трудовий престиж, авторитет, ділову репутацію, трудові честь і 

гідність, звання кращого спеціаліста, майстра своєї справи [41, c. 42-43].  

Аналізуючи дані характеристики стосовно трудових правовідносин 

суддів, слід звернути на роль держави в таких правовідносинах. Так, ряд 

трудових відносин, які виникають у приватному секторі, і не тільки, державу 

мають в якості регулятора, що наділяє працівника і роботодавця правами та 

обов’язками, забезпечує їх виконання. Однак щодо суддів держава в 

найбільш загальному розумінні є роботодавцем. 

Справедливого висновку доходить Н.М. Неумивайченко, розглядаючи 

особливості правового регулювання правовідносин, які виникають, 

змінюються і припиняються у зв’язку із вступом особи на державну службу. 

Науковець обґрунтовує, що «відносини, пов’язані із застосуванням праці на 

державній службі, хоча і мають особливості, але за своєю правовою сутністю 

не відрізняються від відносин інших категорій найманих працівників і тому 

вони повинні називатися трудовими. Відносини державних службовців щодо 

їхньої виконавчо-розпорядчої діяльності від імені держави  у відносинах 

управлінського характеру з фізичними і юридичними особами є 

адміністративно-правовими» [42, с. 161]. Якщо перевести дану позицію у 

сферу реалізації судової влади, то відносини, пов’язані з реалізацією 

здатності до праці на посаді судді, хоч і матимуть специфіку, але будуть 

трудовими відносинами. 

Оцінку правової природи державно-службових відносин надають автори 

наукової розробки державної служби в Україні в аспекті актуальних проблем 
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та шляхів модернізації. Науковці доходять висновку, що «державна служба 

має свої специфічні методи правового регулювання статусу державних 

службовців, практичного функціонування державної служби з метою 

забезпечення діяльності самих державних службовців, що виконують 

завдання й функції держави. Такі відносини носять адміністративно-

правовий характер і відображають сутність державної служби. Також у теорії 

адміністративного права державно-управлінські відносини розрізнюють як 

такі, що виникають у процесі організації державної служби (підготовка, 

добір, розстановкою кадрів; заміщенням посад, проведенням оцінки праці і 

просування по службі тощо), а також такі, що складаються в процесі 

реалізації державної служби (процесі діяльності працівника всередині 

державного органу; процесі організації робочого часу, відпочинку; процесі 

функціонування кадрів управління поза межами цих органів тощо). 

Відповідно цю групу відносин можна віднести до галузі трудового права. 

Центральним поняттям у структурі службового права вважаються державно-

службові правовідносини, під якими розуміють державно-правові відносини 

служби і відданості державного службовця, що вступає на службу. 

Державний службовець, який вступає у трудові відносини з державним 

органом, набуває адміністративно-правового статусу» [34, с. 14]. 

Підтримуючи аргументи щодо поділу внутрішньоорганізаційних відносин, 

набуття особою адміністративно-правового статусу через вступ у трудові 

відносини, зауважимо, що немає потреби трудові відносини називати 

державно-службовими. Однак можливо, на наш погляд, використання 

поняття службово-трудових відносин, що якнайточніше вказує на 

особливості даних трудових відносин. 

Отже, при зайнятті посади судді особа реалізує здатність до праці, а 

відносини, що виникають у разі проходження особою відбору та призначення 

на посаду судді, є трудовими. С.А. Іванов наголошує, що праця державних 

службовців має свою специфіку. Але це зовсім не означає, що вона не 

повинна регулюватися трудовим правом: служіння державі –  це праця, 
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трудова діяльність громадян [33, с. 57]. І справа не в тому, що у робітників 

службовців різні функції, адже всі вони є працівниками [43, c. 56].                      

В.А. Ярема, підсумовуючи положення чинного законодавства України та 

доктринальні підходи, надає таке визначення поняття «суддя»: «Це найманий 

працівник, трудова діяльність якого характеризується наступними 

особливостями: він призначається або обирається на посаду судді в порядку, 

встановленому Конституцією України, Законом України «Про 

Конституційний Суд України» або Законом України «Про судоустрій та 

статус суддів», відповідає вимогам, які передбачені для трудової 

правосуб’єктності таких працівників, встановленими актами спеціального 

законодавства, а також займає штатну посаду у суді та здійснює правосуддя 

на професійній основі... В розумінні чинного трудового законодавства 

України суддя є найманим працівником, який перебуває у трудових 

відносинах, тому він наділяється всім комплексом трудової 

правосуб’єктності, за виняток випадків, встановлених нормами 

законодавства. Останнє передбачається актами спеціального законодавства і 

пов’язано з особливостями трудової діяльності суддів в Україні, які 

зумовлені підвищеними вимогами до кандидатів на посаду судді, умовами 

грошової винагороди, надання відпусток тощо» [44, с. 227-228].  

Аргументом на користь нашої позиції є зміст ст. 125 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10], де 

закріплене таке правило: «Припинення повноважень судді є підставою для 

припинення трудових відносин (виділення моє – прим. автора) судді із 

відповідним судом, про що голова суду видає наказ». Як бачимо, в Законі 

чітко визначено досліджувані правовідносини трудовими. 

На наш погляд, незважаючи на специфіку трудових правовідносин 

суддів, вони повинні бути врегульовані нормами трудового права. І тоді в 

частині, не врегульованій Законом України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10], оплата праці суддів буде регламентуватися 

на підставі загальних норм трудового права. Для цього необхідно, на наш 
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погляд, ст. 4 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] 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 [10] 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).  

Аналогічне положення щодо правового регулювання трудових 

правовідносин у сфері державної служби міститься в ч. 3 ст. 5 Закону 

України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [25]. 

А.О. Селіванов з цього приводу вказує, що «у ч. 3 ст. 5 право розуміння щодо 

дії норм про працю стосовно державних службовців пов’язано з тими 

випадками, коли норми трудового законодавства поширюються на 

державних службовців, якщо службові правовідносини не знайшли своє 

визначення у Законі України «Про державну службу». Такі випадки, як 

свідчить практика державної служби, трапляються при виникненні спорів 

щодо накладення дисциплінарних стягнень, виплат заробітної плати, 

компенсацій, матеріального заохочення, соціального захисту звільнених 

державних службовців із займаних посад та інших випадків стосовно 

державних службовців, яким гарантовані всі форми захисту їхніх 

індивідуальних прав у порядку оскарження допущених порушень до 

керівників державної служби та в судовому порядку» [45, с. 51].  

Незважаючи на те, що суддів вилучено із сфери дії Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [25], все ж таки в широкому 

розумінні поняття «державна служба» згідно з ч. 3 ст. 3 вказаного Закону 

судді є державними  службовцями. 

Трудова діяльність суддів є нічим іншим як службою. Єдиним джерелом 

влади в Україні є її народ. І.В. Процюк доходить висновку, що єдність 

державної влади забезпечується її концентрацією в суб’єкті-носієві, яким 
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виступає народ. Поділ влади передбачає єдність державної влади для 

забезпечення суверенітету її носія –  народу [46, с. 76]. В Конституції 

України проголошено принципи республіканізму та демократії. За 

визначенням З.С. Кравцова, ці принципи конституційного ладу складаються 

у сфері взаємовідносин держави і суспільства та визначають джерело 

державної влади, її приналежність і основні форми здійснення. Народовладдя 

означає, що вся державна влада виходить від народу (народ  – джерело 

влади) і здійснюється ним безпосередньо (референдум, вибори та інші форми 

прямої демократії) або через його представників (органи народного 

представництва), за допомогою інших органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. Демократизм – існування необмеженої влади 

народу і місцевого самоврядування [47, с. 30-32]. 

Отже, якщо джерелом влади є народ, то в найбільш загальному 

розумінні саме він виступає роботодавцем для будь-якого суб’єкта, який 

реалізує державну владу. Судова влада є різновидом державної. А тому судді  

– це державні службовці. Оскільки вони реалізують державну владу, то є 

державними службовцями. Не даремно в числі цінностей державної служби, 

сформованих під час реалізації програми SIGMA, назване служіння 

державного службовця народові, а не керівництву [48, с. 10]. Держава 

виступає лише універсальним гарантом і вищою інстанцією, наділеною 

соціумом відповідальністю, зокрема солідарною, субсидіарною та 

субституційною, щодо органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб [38, с. 17]. 

Таким чином, вважаємо, що трудові правовідносини суддів повинні бути 

врегульовані нормами законодавства про працю України в частині, що не 

регулюється спеціальним законодавством. Для цього, як ми вказали вище, 

доцільно доповнити ст.ст. 4, 135 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] положенням про специфіку 

регулювання трудових правовідносин суддів на основі норм законодавства 

про працю. Ю.В. Война доводить, що виведення державних службовців за 
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межі регулювання службово-трудових відносин створює штучну категорію 

працівників (службовців), правовий статус яких має ознаки як привілеїв 

порівняно з іншими категоріями службовців (звільнення від 

загальнослужбових обмежень, передбачених, наприклад, для державних 

службовців, звільнення від вимог щодо етики державних службовців тощо), 

так і дискримінації (відсутність норм щодо режиму робочого часу, 

відпочинку, охорони праці, гарантій і компенсацій, пов’язаних з трудовою 

діяльністю: відрядження, заборона звільнення в період тимчасової 

непрацездатності тощо). Таким чином, є підстави вважати відповідні норми 

такими, що призводитимуть до порушень вимог статей 24 та 43 Конституції 

України [49, с. 96].  

Отже, ми визначилися, що оплата праці суддів України регулюється 

спеціальним законодавством, але загальні норми законодавства про працю 

України повинні розповсюджуватися на суддів в тій частині, де є прогалини. 

У контексті даного дослідження це також означає, що встановлення 

принципів оплати праці суддів України доцільно продовжити визначенням 

принципів трудового права та виділенням їх знак, оскільки це буде цілим 

(принципи трудового права) для частини (принципи оплати праці суддів). 

На думку І.П. Жигалкіна, принципи трудового права – це об’єктивно 

зумовлені характером і змістом соціально-трудових відносин загальновизнані 

основоположні керівні начала, відправні ідеї, закріплені у відповідних 

джерелах або виражені в стійкій юридичній практиці, що становлять собою 

аксіологічну основу трудового права, характеризують зміст, сутність і 

призначення в суспільстві цієї галузі права, відображають загальні 

закономірності її виникнення, розвитку та функціонування і служать 

створенню внутрішньо узгодженої та ефективної системи правових норм у 

сфері праці [50, с. 92]. На наш погляд, надане визначення повно і чітко 

виділяє характерні риси принципів трудового права. А тому його можна 

взяти за основу при формуванні поняття принципів оплати праці суддів.  
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Щодо ознак принципів трудового права, то О.С. Арсентьєва виділяє 

наступні: 1) можуть бути закріплені в актах трудового законодавства або 

випливати із змісту правових норм; 2) визначають мінімальні стандарти у 

сфері регулювання трудових правовідносин, зокрема щодо рівня оплати 

праці, вимог стосовно умов трудової діяльності, рівня соціального захисту 

тощо; 3) мають предметну визначеність, тобто зміст кожного конкретного 

принципу трудового права є чітко визначеним і в ідеалі – відображеним в 

правовій нормі; 4) мають обов’язковий характер, тобто повинні бути 

враховані в процесі прийняття трудового законодавства, при укладенні 

трудових та колективних договорів, прийнятті правил внутрішнього 

трудового розпорядку та інших локальних нормативних актів; 5) мають 

регулятивне та аксіологічне значення. Аксіологічне значення принципів 

трудового права, за визначенням О.С. Арсентьєвої, полягає у тому, що вони 

відображають ціннісні орієнтири та ідейні засади трудового права, 

характерні для конкретного суспільства та держави в конкретний історичний 

період їх розвитку [51, с. 41].  

Якщо порівняти наведене вище визначення принципів трудового права 

та їх ознаки, то акцентуємо увагу на такій ознаці як закріплення принципів в 

нормах права. І.П. Жигалкін до принципів трудового права відносить і 

принципи, «виражені в стійкій юридичній практиці» [50, с. 92]. 

О.С. Арсентьєва наголошує, що принципами є тільки положення, «закріплені 

в актах трудового законодавства», або ті, що «випливають із змісту правових 

норм» [51, с. 41]. Пошук відповіді на дане питання пов’язаний з 

довготривалою дискусією щодо розуміння принципів права в цілому та 

принципів трудового права зокрема.  

Ряд науковців дотримуються позиції доцільності визначення 

принципами права тільки тих керівних засад, що відображені чи то прямо, чи 

то опосередковано у нормах законодавства. При цьому інші принципи вони 

називають виключно ідеями, які передують закріпленню принципів права, 

але такими до закріплення не виступають. Дана ідея була обґрунтована ще 
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С.С. Алексєєвим [52, с. 103]. Вона й на сьогодні не втрачає актуальності та 

підтверджується новими аргументами. Наприклад, В.М. Ведяхін та 

К.В. Ведяхіна вважають, що «ідеологічною основою принципів права є ідеї 

права, правова ідеологія, в якій втілюється розуміння сутності і соціального 

призначення права. Ідеї права – це область правосвідомості, вони 

виробляються юридичною наукою. Але до їх формулювання в нормах права, 

прямо або опосередковано, вони є тільки ідеями, думками, теоретичними 

положеннями, що не мають юридичного значення. Якщо ж ці ідеї проходять 

опосередкування законодавцем, то вони вже переходять у сферу юридичних 

норм і вливаються в зміст позитивного права конкретної держави [53, с. 21]. 

В.І. Прокопенко вважає, що «теоретичне і практичне значення принципів 

трудового права полягає в тому, що це ідеї, виражені в формі правової норми. 

Це означає, що принципи є правовими приписами, причому приписами 

обов’язковими» [54, с. 37]. В.В. Єрьоменко обґрунтовує, що законодавець, 

формулюючи основні засади (принципи) правового регулювання трудових 

відносин у ст. 3 проекту Трудового кодексу України, не робить жодного 

застереження стосовно того, що ці принципи можуть також виводитись із 

численних норм трудового законодавства. Не робиться таких застережень ні 

в ст. 4 Закону України «Про охорону праці», яка визначає принципи 

державної політики в галузі охорони праці, ні в ст. 3 Закону України «Про 

зайнятість населення», де формулюються основні принципи державної 

політики зайнятості населення. Отже, науковець доходить висновку, що під 

основними засадами (принципами) законодавства про працю слід розуміти 

тільки ті керівні ідеї, що містяться в законодавчих актах [15, с. 172-173]. 

Для усунення плутанини у термінології щодо принципів, які відображені 

в праві, та ідей, які знаходяться поза ним, науковці пропонують введення 

поряд з поняттям «принципи права» іншого – «правові принципи» (для 

позначення тих ідей, які не знайшли відображення у законодавстві). З цього 

приводу Т.І Фулей зазначає, що «поняття «принципи права» має власний 

термінологічний статус та не повинно використовуватись у всіх випадках, 
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коли йдеться про відправні ідеї і положення, які належать до юриспруденції. 

... принципи права – це нормативні засади позитивного права, що визначають 

сутність і спрямованість правового регулювання». Принципи права 

необхідно відмежовувати від більш широкого за обсягом поняття правових 

принципів (принципів правової свідомості чи доктрини) – основоположних 

для права ідей, а також принципів інших соціальних явищ 

(загальносоціальних принципів) та певних видів юридичної діяльності 

(принципів правотворчості, правозастосування, тлумачення права, 

правореалізації). Науковець акцентує увагу на тому, що правові принципи не 

мають властивостей, притаманних праву в цілому як регулятору суспільних 

відносин (нормативність; об’єктивна зумовленість; фіксація у зовнішніх 

формах права; забезпеченість) [55, с. 8-10].  

Отже, на наш погляд, принципи оплати праці суддів України являють 

собою об’єктивно зумовлені характером і змістом відповідних службово-

трудових відносин загальновизнані основоположні керівні начала, закріплені 

у нормах законодавства про працю України та законах України «Про 

судоустрій і статус суддів», «Про Конституційний Суд України», які 

становлять 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 [29, с. 123-124].  

Щодо переліку принципів оплати праці суддів України, то для його 

визначення необхідним є виділення принципів трудового права. На думку 

О. Старчук, принципи трудового права можна поділити на три групи. До 

першої групи належать принципи трудового права, які зумовлюють правове 

забезпечення виникнення трудових відносин, а саме: принцип свободи праці, 

заборона примусової праці; право на працю, захист від безробіття, на 

допомогу у працевлаштуванні, матеріальну і моральну підтримку при 

безробітті; принцип рівноправності в галузі права, заборона дискримінації у 
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праці. До другої групи належать принципи, що розкривають зміст принципів 

першої групи, так би мовити, конкретизують можливість реалізації цих 

принципів у безпосередньому процесі здійснення трудових відносин: 

забезпечення права на справедливу винагороду не нижче встановленого 

державою мінімуму оплати праці; єдності і диференціації умов праці; 

договірного характеру трудових відносин; визначеності трудової функції; 

матеріальної зацікавленості у результатах праці тощо. До третьої групи 

належать принципи трудового права, які забезпечують працівникам захист їх 

інтересів як у процесі праці, так і у випадку звільнення. До цієї групи 

належать такі принципи трудового права: забезпечення охорони праці і 

здоров’я працівників; стабільність трудових відносин; свобода об’єднання й 

активної участі трудящих у встановленні умов праці та захисті своїх 

інтересів [56, с. 82]. Дана класифікація не є загальновизнаною, досконалою. 

Але в рамках даного дослідження ми обираємо її як одну із запропонованих 

науковцями для виділення принципів оплати праці суддів України.  

До принципів оплати праці, за визначенням Т.Б. Фартушок, належать 

такі принципи: 1) єдності та диференціації; 2) рівності оплати праці як 

застосування єдиних критеріїв в оцінці праці; 3) єдності правового 

регулювання оплати праці; 4) рівності сторін, який не є згаданим вище 

принципом рівності оплати праці, оскільки цей принцип слід розуміти у 

контексті того, що рівні суб’єкти захисту при рівному об’єкті захисту 

обирають з однакового переліку форм захисту; 5) гарантованості оплати 

праці; 6) матеріальної заінтересованості; 7) плановості оплати праці, що 

випливає з необхідності планування рівня заробітної плати, фонду оплати, 

строків і періодичності виплати заробітної плати; 8) раціонального 

співвідношення темпів зростання продуктивності праці та її оплати; 

9) вирівнювання рівня оплати та скорочення різниці в доходах між високо- і 

малооплачуваними категоріями працівників; 10) простоти й доступності 

оплати праці; 11) невідворотності захисту, що означає досягнення такої 

юридичної конструкції норм в інституті захисту прав та охоронюваних 
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законом інтересів працівників на оплату праці, за яких при будь-якому 

невизнанні, оспорюванні чи порушенні права чи інтересу на оплату праці 

його захист не буде залежати від волі суб’єкта, право чи інтерес якого 

порушено, а буде невідворотним у будь-якому випадку [57, с. 227-230]. 

Справедливим є зауваження, що в спеціальному законі не варто 

відтворювати положення, що містяться у більш загальних законах, якщо не 

встановлюються якісь особливості застосування загальних правил або 

винятки з них [58, с. 22]. А тому саме на особливостях та винятках з 

загальних правил стосовно правового регулювання оплати праці суддів в 

Україні ми сконцентруємо увагу в рамках даного підрозділу. 

Принцип єдності і диференціації у правовому регулюванні оплати праці 

суддів України проявляється у визначенні суддівської винагороди 

заробітною платою судді у розумінні трудового права, але такою, що має 

специфіку не тільки у назві, а й щодо підстав, порядку, визначення тощо. 

С.А. Іванов наголошує на тому, що серед тенденцій подальшого розвитку 

трудового права є проведення більш точної диференціації в правовому 

регулюванні праці службовців і працівників інших сфер [43, c. 56].                      

О.В. Шляга, Л.О. Пархоменко доходять висновку, що «в умовах ринкової 

економіки розвиток оплати праці полягає в подальшій її диференціації та 

індивідуалізації на підставі врахування як індивідуальних результатів праці, 

так і особистих ділових якостей, таких як кваліфікація, відповідальність, 

творча ініціатива, якість роботи, досконалість рішень» [59, с. 68]. Це 

зауваження стосується і сфери оплати праці суддів України, де однією з 

проблем правового регулювання є поглиблення зв’язку рівня оплати праці з 

індивідуальними показниками суддів за певні відрізки часу. У структурі 

суддівської винагороди диференціацію здійснено за рахунок регулювання 

базових посадових окладів, встановлення коефіцієнтів та визначення доплат. 

Однак, кожен день і кожного місяця (можна обрати будь-який інтервал часу 

для порівняння) окремі судді працюють з різною ефективністю. Кількість і 

складність розглядуваних ними справ, кількість прийнятих рішень 
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відрізняється. Але ці показники не враховуються, що є проблемним питанням 

оплати праці суддів , як і оплати праці взагалі.  

Також принцип диференціації щодо суддів проявляється під час 

регулювання свободи об’єднання й активної участі працівників у 

встановленні умов праці та захисті своїх інтересів. Принцип виключного 

регулювання суддівської винагороди на підставі закону входить до числа 

принципів оплати праці суддів в Україні. За загальним правилом в Україні, 

констатують О.В. Шляга та Л.О. Пархоменко, «передбачено два методи 

регулювання системи оплати праці: державне та локальне, які здійснюються 

відповідно на макро- та макрорівнях … на національному рівні державне 

регулювання системи оплати праці є здійсненням системоутворювальної, 

гарантованої, захисної, контрольної і консультаційно-інформаційної функцій 

у таких основних формах: нормативне регулювання на підставі 

законодавства про оплату праці і спеціального законодавства; соціальне 

гарантування і захист, основним напрямом якого є встановлення мінімальної 

заробітної плати та інших державних норм і гарантій; регулювання 

оподаткування заробітної плати; фіскальне регулювання; державний 

контроль оплати праці» [59, с. 69-70]. Однак щодо суддів, як було зазначено 

у попередньому підрозділі, встановлено правило правового регулювання 

суддівської винагороди виключно конкретними законами.  

Принцип забезпечення права на справедливу винагороду не нижче 

встановленого державою мінімуму оплати праці для суддів має вигляд 

високого рівня заробітної плати. Виділяючи шляхи вдосконалення механізму 

державного регулювання системи оплати праці в Україні, О.В. Шляга, 

констатує, що рівень оплати праці  – це показник добробуту суспільства, 

тому головним завданням держави, як представника інтересів суспільства, є 

не перманентна боротьба з труднощами, створюваними соціально-

економічною політикою самої ж держави, а грамотна розробка концепції 

соціально-економічної політики і послідовне впровадження ефективного 

механізму забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та її 
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відповідний рівень в умовах формування ринкової економіки України [59,               

с. 68]. Практика показує, що у роботодавців з високим рівнем заробітної 

плати, як правило, вища продуктивність праці, краще використовуються 

трудові ресурси, вища питома вага кваліфікованих кадрів, краща організація 

й дисципліна праці, вища дохідність виробничої діяльності [60, с.76]. Не 

можна заперечувати, що в контексті історичного розвитку термін «заробітна 

плата» набув не тільки економічного, але й соціального і навіть політичного 

значення [7, с. 140]. І на сьогодні заробітна плата виконує ряд функцій, серед 

яких не тільки функція відтворення, а й функція стимулювання, 

оптимізаційна функція та інші. Ці правила не є винятком стосовно оплати 

праці суддів України. Більше того, статус судді, специфіка його трудової 

функції просто зобов’язує державу до встановлення високого рівня 

заробітної плати.  

Рада суддів України наголошує, що «конституційний статус судді 

передбачає достатнє матеріальне забезпечення судді як під час здійснення 

ним своїх повноважень (суддівська винагорода), так і в майбутньому у 

зв’язку з досягненням пенсійного віку (пенсія) чи внаслідок припинення 

повноважень і набуття статусу судді у відставці (щомісячне довічне грошове 

утримання). Статус судді та його елементи є не особистим привілеєм, а 

засобом забезпечення незалежності працюючих суддів і надається для 

гарантування верховенства права та в інтересах осіб, які звертаються до суду 

та очікують неупередженого правосуддя» [61]. С.В. Чернота доходить 

висновку, що «у результаті переходу України до системи ринкової економіки 

більшість сфер суспільної діяльності набули рис ринкових відносин, у  яких 

економічні, матеріальні фактори значно впливають на рівень активності та 

продуктивності праці, будучи при цьому суттєвими стимулами до 

ефективного виконання будь-якого виду робіт … актуальною залишається 

проблема приведення у відповідність рівня оплати праці статусу працівника 

зі ступенем суспільної значущості здійснюваної діяльності, межами взятої 

відповідальності, наявністю ризиків та загроз  небезпеки в процесі праці для 
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того, щоб даний засіб фактично на практиці виконував відведену йому роль. 

Дана ситуація відмічається і у сфері суддівської діяльності й потребує 

кардинального вирішення, оскільки невідповідність оплати праці високому 

статусу судді призводить до незадоволеності суддями в повній мірі умовами 

праці, своєю діяльністю, втрати мотивації до чесного, неупередженого 

здійснення суддівських повноважень, порушення дисципліни праці, 

виникнення бажання підвищити рівень свого матеріального забезпечення, 

яке в деяких випадках реалізується шляхом хабарництва та корупції» [16,              

с. 739]. Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що високий рівень 

заробітної плати судді є необхідною умовою здійснення справедливого 

об’єктивного і незалежного правосуддя.  

На наш погляд, підвищення суддівської винагороди з 01 січня 2017 року 

було необхідним і обґрунтованим кроком. За даними національного 

опитування суддів щодо реформування судової системи та виконання законів 

України про «Про відновлення довіри до судової влади», «Про очищення 

влади», «Про забезпечення права на справедливий судовий розгляд», що 

було проведено у 2016 році, загалом лише близько чверті суддів (26,3%) були 

задоволені рівнем оплати праці. Мінімальним (лише 14,7% опитаних) був 

рівень задоволеності оплатою праці суддів касаційних судів, в чому 

вбачалося визнання невідповідності складності і відповідальності судових 

проваджень існуючому рівню суддівської винагороди. У судах загальної 

юрисдикції рівень задоволеності оплатою праці сягав 30,1%, що було вдвічі 

більше, ніж у судах адміністративної юрисдикції [62, с. 7]. Інше питання, що 

у порівняні з заробітною платою працівників інших секторів економіки, як 

державного так і приватного сектору, суддівська винагорода тепер має 

значний відрив. Але, вважаємо, що проблема полягає не у високому рівні 

заробітної плати суддів, а в низькій заробітній платі інших працівників, що 

потребують її підвищення, існуванні недостатньо сприятливих умов для 

зайняття підприємницькою діяльністю та іншою діяльністю, що приносить 

прибуток. За загальним правилом доходи населення складаються не тільки із 
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заробітної плати, а й включають інші види: соціальні допомоги, пенсії, 

стипендії, доходи від власності, цінних паперів, участі  в паях, доходах 

підприємства, натуральні доходи тощо [4, с. 376]. Проте згідно з ч. 2 ст. 54 

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

[10] «суддя не може поєднувати свою діяльність із підприємницькою, 

адвокатською діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 

виконувати іншу оплачувану роботу (крім викладацької, наукової чи 

творчої), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради 

підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку».  

Обґрунтовуючи принцип фінансового контролю осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, А.Л. Борко зазначає, що відправлення судами 

правосуддя в Україні безпосередньо пов’язано з належною організацією та 

функціонуванням судів, що потребує дієвої системи контролю та нагляду за 

їх діяльністю, спроможної своєчасно та оперативно попереджати, виявляти і 

усувати недоліки в роботі суду та його апарату. Особливого значення 

контроль і нагляд як засоби забезпечення законності у діяльності судів в 

Україні набувають з огляду на призначення судової влади по забезпеченню 

верховенства права шляхом захисту прав і законних інтересів громадян і 

підприємств, суспільних і державних інтересів. У той же час, інститут 

контролю та нагляду у судовій системі України за позапроцесуальною 

діяльністю судів на сьогодні все ще перебуває на стадії свого становлення, 

зокрема законодавство комплексно не визначає принципи, завдання, види, 

об’єкти, суб’єктів і процедури контролю та нагляду у цій сфері [63, с. 331]. В 

аспекті оплати праці провідне значення має механізм контролю фінансової 

звітності в Україні, який наразі зазнає змін. І якраз реалізація 

євроінтеграційного курсу в цьому аспекті має провідне значення [64, c. 597-

616].  

На сьогодні розділ VII  Закону України «Про запобігання корупції» 

від 14.10.2014 № 1700-VII [65] присвячено фінансовому контролю. В порядку 

цього контролю відповідно до закріпленого у п. 7 ч. 7 ст. 56 Закону України 
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«Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] обов’язку 

судді декларують майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру і подають відповідну декларацію в установленому порядку. Згідно 

з ст. 60 вказаного Закону «повна перевірка декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка подається 

суддею, здійснюється відповідно до закону центральним органом виконавчої 

влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує 

державну антикорупційну політику, та полягає у з’ясуванні достовірності 

задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, 

перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення. 

Вона здійснюється щодо кожного судді щонайменше один раз на п’ять років, 

а також за відповідним запитом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

або Вищої ради правосуддя. У вересні-жовтні 2016 року проведене 

електронне декларування в числі найважливіших антикорупційних заходів 

[66]. Важливо зауважити, що електронне декларування сприяє реалізації 

принципу прозорості у діяльності органів влади [67, c. 8-10]. Адже у 

електронному вигляді дані, які вносять декларанти (за винятком 

конфіденційних даних, покликаних забезпечити безпеку суддів та інших 

суб’єктів декларування), є загальнодоступними. Кожен бажаючий має 

можливість отримати інформацію про доходи суддів, їх майно, фінансові 

зобов’язання тощо. 

Щодо принципу захисту права на своєчасне одержання заробітної плати, 

не нижчої від визначеної законом, як захисту права на своєчасне одержання 

суддівської винагороди, то його реалізація пов’язується із забороною 

страйків суддів. За загальним правилом, страйк є крайнім засобом вирішення 

суперечок сторін трудових правовідносин. З цього приводу Н.М. Швець 

вказує, що суспільство зацікавлене в стабільних відносинах роботодавця та 

працівників, однак коли конфлікт між ними загострюється та вичерпано всі 

наявні правові засоби для врегулювання розбіжностей між сторонами 

колективного трудового спору, для працівників передбачено можливість 
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скористатися правом на страйк як крайнім засобом вирішення такого спору 

[68, с. 182]. В.М. Слома наголошує, що страйк не може бути оголошений до 

чи під час проведення примирних процедур. Страйк може бути оголошений, 

якщо примирні процедури не призвели до вирішення колективного трудового 

спору або власник ухиляється від примирних процедур [69, с. 96]. Судді 

обмежені у праві страйкувати. Однак Т.В Штих, здійснивши глибокий аналіз 

доцільності, необхідності й можливості позбавлення суддів права на 

асоціацію та права на страйк як складової частини першого, доводить, що 

міжнародний досвід свідчить про розширення сфери дії загальних гарантій 

трудового права, серед яких і закріплення права на страйк за суддями як 

складової принципу свободи асоціації в деяких країнах, враховуючи 

міжнародні стандарти, досвід і визначаючи професійну діяльність суддів 

публічною службою, але такою, яка не передбачає необхідності 

«безперервності виконання завдань і функцій». Науковець вважає доцільним 

не тільки закріпити за суддями право на об’єднання в профспілки, а й право 

на страйк як складову частину першого [70, с. 130]. 

Принцип стабільності трудових правовідносин раніше мав особливість 

прояву в тому, що до прийняття Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] вперше суддю призначали на посаду 

на п’ять років. А після цього вже відбувалося безстрокове призначення. І у 

Перехідних положеннях вказаного Закону вказано, що повноваження суддів, 

призначених на посаду строком на п’ять років до набрання чинності цим 

Законом, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. 

Судді, повноваження яких припинилися у зв’язку із закінченням такого 

строку, можуть бути призначені на посаду судді за результатами конкурсу, 

що проводиться в порядку, встановленому цим Законом. На сьогодні 

відповідно  до ч. 5 ст. 126 Конституції України суддя обіймає посаду 

безстроково.  

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що принципи оплати праці 

суддів України є конкретизацією, деталізацією, винятками та особливостями 
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принципів трудового права України. Адже правовідносини з оплати праці 

суддів є специфічним видом трудових правовідносин, що характеризуються 

особливими умовами і підставами виникнення (спеціальна процедура 

перевірки і добору кандидатів на посади судді, порядок призначення на 

посаду судді), суб’єктами (роботодавець – держава в особі судів України, 

працівник – суддя, що набуває такого статусу у порядку спеціального добору 

і призначення на посаду до штату конкретного суду), об’єктом 

правовідносин (суддівська винагорода). І такі відносини не мають ознак 

адміністративних відносин: особа вільно обирає працю суддею, вільно 

погоджується виконати вимоги для зайняття такої посади в органі держави, 

своє волевиявлення особа оформляє у вигляді заяви. У разі бажання 

припинити такі відносини, особа має право на відставку (після 20 років 

перебування на службі) та право у будь-який час перебування на посаді 

незалежно від мотивів подати заяву про звільнення з посади за власним 

бажанням. Задля ілюстрації особливостей описаних трудових правовідносин 

доцільним, на наш погляд, виглядає використання поняття службово-

трудових відносин. 

Принципи оплати праці суддів України являють собою об’єктивно 

зумовлені характером і змістом відповідних службово-трудових відносин 

загальновизнані основоположні керівні начала, закріплені у нормах 

законодавства про працю України та законах України «Про судоустрій і 

статус суддів», «Про Конституційний Суд України», які становлять 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. Вони 

об’єднують принципи оплати праці (матеріальної зацікавленості у 

результатах праці тощо), а також принципи оплати праці виключно суддів 

України, до яких належать наступні: 
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1) регулювання відносин оплати праці суддів нормами трудового 

права (слід ст. 4 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] доповнити положенням наступного змісту: 

«Дія норм законодавства про працю поширюється на суддів у частині 

відносин, не врегульованих цим Законом»); 

2) єдності і диференціації у правовому регулюванні оплати праці 

суддів України, що проявляється у визначенні суддівської винагороди, 

винагороди суддів Конституційного Суду України заробітною платою судді у 

розумінні трудового права, але такою, що має специфіку не тільки у назві, а й  

і щодо підстав, порядку, визначення тощо;  

3) виключного регулювання заробітної плати суддів на підставі 

закону; 

4) забезпечення високого рівня заробітної плати суддів; 

5) заборони поєднання діяльності судді із підприємницькою, 

адвокатською діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 

виконувати іншу оплачувану роботу (крім викладацької, наукової чи 

творчої), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради 

підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; 

6) фінансового контролю осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави; 

7) захист права на своєчасне одержання суддівської винагороди 

пов’язується із забороною страйків суддів. 

 

1.3 Структура суддівської винагороди 

У підрозділі 1.1 ми вже зазначали, що структура суддівської винагороди 

згідно з ч. 2 ст. 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] включає основну (посадовий оклад) і 

додаткову (доплати) частини, друга з яких призначається судді у зв’язку з 

особливими заслугами в кар’єрі.  
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Щодо посадових окладів суддів, то з 2017 року вони значно збільшені у 

порівняні з розмірами посадових окладів, передбачених у попередньому 

законі. Ці положення закріплені в ч. 3 та ч. 4 ст. 135 вказаного Закону: «3. 

Базовий розмір посадового окладу судді становить: 1) судді місцевого суду –

30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено 

на 01 січня календарного року; 2) судді апеляційного суду, вищого 

спеціалізованого суду – 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 

розмір якого встановлено на 01 січня календарного року; 3) судді Верховного 

Суду України – 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір 

якого встановлено на 01 січня календарного року. При цьому до базового 

розміру посадового окладу додатково застосовуються такі регіональні 

коефіцієнти: 1) 1,1 – якщо суддя здійснює правосуддя у суді, що 

розташований у населеному пункті з кількістю населення щонайменше сто 

тисяч осіб; 2) 1,2 – якщо суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований 

у населеному пункті з кількістю населення щонайменше п’ятсот тисяч осіб; 

3) 1,25 – якщо суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований у 

населеному пункті з кількістю населення щонайменше один мільйон осіб. У 

Прикінцевих та перехідних положення йдеться про поступове збільшення 

окладів суддів кожного року. Передбачається також, що закріплені у ст. 135 

Закону розміри буде досягнуто у 2020 році. Але і з 01 січня 2017 року 

посадові оклади суддів значно збільшені порівняно з попереднім періодом: а) 

для судді місцевого суду – 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 

розмір якого встановлено на 01 січня календарного року; б) для судді 

апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду – 25 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 01 січня 

календарного року; в) для судді Верховного Суду України – 75 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 01 січня 

календарного року. Як бачимо, для суддів Верховного Суду України 

збільшення проводиться одразу. 
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Ч. 2 ст. 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] до посадового окладу суддів передбачені 

доплати: за вислугу років, перебування на адміністративній посаді в суді, 

науковий ступінь та роботу, що передбачає доступ до державної таємниці. 

Аналіз положень вказаної статті вказує, що перелік доплат є вичерпним і 

розширенню не підлягає. 

Доплата за вислугу років включається до структури суддівської 

винагороди у зв’язку з стажем роботи від трьох до 35 років і більше у розмірі 

15-80%. Згідно із ст. 137 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] до стажу роботи на посаді судді 

зараховується робота на посаді: 1) судді судів України, арбітра (судді) 

арбітражних судів України, державного арбітра колишнього Державного 

арбітражу України, арбітра відомчих арбітражів України, судді 

Конституційного Суду України; 2) члена Вищої ради правосуддя, Вищої ради 

юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 3) судді в судах та 

арбітрів у державному і відомчому арбітражах колишнього СРСР та 

республік, що входили до його складу. У Законі України «Про статус суддів» 

від 15.12.1992 № 2862-XII [71] аналогічний перелік був значно ширший. 

Зокрема до стажу роботи, який впливав на розмір доплати за вислугу років, 

зараховувався час роботи на посадах суддів і арбітрів у судах та державному 

і відомчому арбітражі колишнього СРСР та республік, що раніше входили до 

складу СРСР; час роботи на посадах, безпосередньо пов’язаних з 

керівництвом та контролем за діяльністю судів у Верховному Суді України, в 

обласних судах, Київському і Севастопольському міських судах, 

Міністерстві юстиції України та підвідомчих йому органах на місцях, за 

діяльністю арбітражів у Державному арбітражі України, Вищому 

арбітражному суді України, а також на посадах прокурорів і слідчих за умови 

наявності в усіх зазначених осіб стажу роботи на посаді судді не менше 10 

років. Але вже у 2015 році було внесено зміни до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI [11], сутність яких 
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полягала у значному зменшенні переліку посад, робота на яких 

зараховувалась до стажу роботи судді. Таким чином, як зазначено у Рішенні 

Ради суддів України «Щодо обчислення стажу роботи суддів для виникнення 

права на відставку, надбавку за вислугу років та додаткову відпустку» від 

12.03.2015 № 20 [72], з 28 березня 2015 року після набрання законної сили 

описаних змін у більшості працюючих суддів зменшився стаж роботи на 

посаді судді, що призвело до зменшення розміру надбавки за вислугу років.  

Доплата за перебування на адміністративній посаді в суді включається 

до структури суддівської винагороди у випадку активної участі судді в 

організації роботи суду. За визначенням О.В. Ульяновської, адміністративна 

посада, на яку призначаються судді, – визначена структурою і штатним 

розписом одиниця судового органу, на яку відповідно до законодавства 

покладено коло управлінських повноважень організаційно-розпорядчого та 

консультативно-дорадчого спрямування, за що особа, призначена на цю 

посаду, отримує від держави винагороду за свою працю. Адміністративна 

посада, на яку призначається суддя, характеризується наступними 

складовими: 1) це вид державної служби; 2) передбачає виконання 

організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій; 3) зайняття 

цієї посади відбувається шляхом обрання або призначення, але на підставі 

видання індивідуального адміністративного акта; 4) до цих посад відносять: 

посади голови суду та заступника (заступників) голови суду; посаду першого 

заступника Голови Верховного Суду України; секретарів судових палат; 5) 

це не позбавляє останніх виконання функцій судді; 6) отримують винагороду 

із Державного бюджету за виконання управлінської діяльності; 7) наділені 

державно-владними повноваженнями щодо організаційного забезпечення 

здійснення правосуддя [73, с. 161]. О.Ю. Дудченко вважає, що «прикметник 

«адміністративна» конкретизує визначення посади, а саме вказує, що їй 

відповідає не будь-який комплекс прав та обов’язків, а саме такий, що 

притаманний керівникові, та направлений на організаційне керівництво 

установою. Таким чином, вказуючи, що посада є адміністративною, 



55 

конкретизується не лише комплекс повноважень, відповідний цій посаді, а й 

визначається місце посади в ієрархії посад державного органу» [39, с. 251-

252]. 

Доплата за науковий ступінь включається до структури суддівської 

винагороди, коли суддя особисто розвивається у сфері наукової діяльності. 

За науковий ступінь кандидата (доктора філософії) або доктора наук із 

відповідної спеціальності  суддя отримує доплату у розмірі 15% чи 20% від 

посадового окладу судді відповідного суду (ч. 7 ст. 135 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10]).  

Виконання роботи, пов’язаної з доступом до державної таємниці, є 

підставою включення у встановленому законодавством порядку до 

суддівської винагороди відповідної доплати. Однак щодо обґрунтованості 

такого припису законодавства науковці висловлюють сумніви. К.Б. Пусан 

зазначає, що інститут оплати праці є найбільш адаптованим до європейського 

правового простору. Проте існує одне невирішене питання стосовно такої 

складової суддівської винагороди як доплата за роботу, що передбачає 

доступ до державної таємниці. П. 6.2 Європейської хартії про закон «Про 

статус суддів» встановлюється залежність суддівської винагороди від: а) 

стажу; б) характеру професійних обов’язків, виконання яких вимагається від 

судді; в) важливості завдань, що покладені на суддю [74, с. 222]. Науковець, 

розвиваючи цю думку, констатує, що положення нормативно-правових актів 

ЄС визначають винагороду судді як таку, що повинна відповідати гідності 

професії та тягарю відповідальності. Норма 6.1 Європейської хартії про закон 

«Про статус суддів» надає особливого значення суддівській винагороді. 

«Оплата праці суддів виконує функцію охорони суддів від тиску, 

спрямованого на здійснення впливу на їхні рішення та у цілому на їхню 

поведінку. Залишення підстав для впливу на суддів ставить під загрозу 

реалізацію таких засадничих принципів судової влади як принцип 

незалежності судді, об’єктивності та неупередженості судових рішень. 

Винагорода судді повинна забезпечувати можливість повністю присвятити 
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себе своїй професії, адже тільки незалежний з економічної точки зору суддя 

здатний виконувати завдання,  поставлені перед ним Конституцією. 

Удосконалення адаптації потребує скасування доплати за роботу, що 

передбачає доступ до державної таємниці» [75, с. 140-141].  

За загальним правилом, в Україні у зв’язку з виконанням  робіт, які 

передбачають доступ до державної таємниці, громадянам виплачується 

компенсація. Це відбувається у тому разі, коли умовами їх професійної 

діяльності передбачається постійна праця з відомостями,  що становлять  

державну таємницю. За роботу в умовах режимних обмежень громадянину 

надається відповідна компенсація, види, розміри та порядок надання якої 

встановлюються Кабінетом Міністрів України (ст. 30 Закону України «Про 

державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-XII [76]). Згідно з пунктами 2, 3 

Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у 

зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 

року № 414, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 

червня 1994 року № 414 [77] надбавку виплачують особам, які  працюють в 

умовах режимних обмежень, не виконують чи безпосередньо виконують 

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи,  що  містять  державну 

таємницю. При цьому у вказаному Положення для осіб, які працюють в 

умовах режимних обмежень, встановлене переважне право залишатися на 

роботі у разі вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації 

виробництва і праці.  

Якщо вести мову у даному контексті про суддів, то описане загальне 

правило диференційоване стосовно суддів у вигляді встановлення доплати і 

визначення її розміру безпосередньо в спеціальному законодавстві про 

судоустрій і статус суддів. Зменшення вже визначених гарантій для суддів, 

на наш погляд, неприпустиме. А тому вищенаведених аргументів для 

скасування доплати суддям за роботу, що передбачає доступ до державної 

таємниці, недостатньо. Тим більше, що в законі чітко визначено розмір 
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доплати до суддівської винагороди у разі, коли робота судді пов’язана з 

доступом до відомостей, які становлять державну таємницю. Відповідно до     

ч. 8 ст. 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] суддям виплачується щомісячна доплата за 

роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від 

ступеня секретності інформації: за відомості та їх носії, що мають ступінь 

секретності «Цілком таємно», – 10 відсотків посадового окладу судді 

відповідного суду; за відомості та їх носії, що мають ступінь секретності 

«Таємно», – 5 відсотків посадового окладу судді відповідного суду. Це 

означає, що вплив на суддю неможливий. Якщо є робота, то є і доплата у 

розмірі, який залежить від ступеня секретності інформації. Суб’єктивні 

фактори виключено. 

Щодо суддів Конституційного Суду України, то відповідно до частин 2, 

3, 4 ст. 26 Закону України «Про Конституційний Суд України» 

від 13.07.2017 № 2136-VIII [14] винагорода судді складається з посадового 

окладу та доплати за перебування на адміністративній посаді в 

Конституційному Суді України. Посадовий оклад Судді Конституційного 

Суду України встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного 

Суду України. Суддям Конституційного Суду України, 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. 

На наш погляд, проблемним питанням регулювання суддівської 

винагороди в аспекті її структури є встановлення правила «суддя, який не 

здійснює правосуддя (крім випадків тимчасової непрацездатності, 

перебування судді у щорічній оплачуваній відпустці), не має права на 

отримання доплат до посадового окладу» (ч. 10 ст. 135 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10]). Одразу 

зауважимо, що в редакції частин 3, 10 ст. 133 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 року № 2453-VI та у редакції 
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Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 

лютого 2015 року № 192-VIІ [11] поряд з означеною проблемою стояло 

питання обмеження суддівської винагороди суддів місцевих судів десятьма 

розмірами мінімальної заробітної плати. При цьому посадові оклади інших 

суддів встановлювалися пропорційно до посадового окладу судді місцевого 

суду з визначеним коефіцієнтом. У чинному Законі 2016 року врегульовано 

посадовий оклад судді, базовий розмір якого згідно з ч. 3 ст. 135 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] 

визначається через встановлену кількість прожиткових мінімумів. Це 

нововведення вирішує проблему обмеження, наявну у Законі 2010 року, в 

редакції Закону № 192-VIІ від 12.02.2015 [11]. Однак питання позбавлення 

права на отримання доплат до посадового окладу судді, який не здійснює 

правосуддя (крім випадків тимчасової непрацездатності, перебування судді у 

щорічній оплачуваній відпустці) залишається не вирішеним. За визначенням 

Верховного Суду України в такому разі відбувається зменшення досягнутого 

рівня матеріального забезпечення суддів та звуження соціальних гарантій, 

адже така норма безумовно погіршує становище судді у порівнянні з 

попередньою редакцією Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

яка не містила подібної норми. Статтею 129 Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» в редакції Закону № 2453-VI, яка раніше визначала питання 

виплати суддівської винагороди, не було передбачено обмежень у виплаті 

суддівської винагороди суддям, які не здійснюють правосуддя [61]. 

Проте негативна оцінка позбавлення права на отримання доплат до 

посадового окладу судді, який не здійснює правосуддя (крім випадків 

тимчасової непрацездатності, перебування судді у щорічній оплачуваній 

відпустці) з боку Верховного Суду України, приклади позицій 

Конституційного Суду України щодо неможливості звуження змісту та 

об’єму гарантій незалежності суддів, а, відповідно, матеріального та 

соціального забезпечення, не відміняють дію зазначеної норми. Аналіз ч. 2 

ст. 152 Конституції України дозволяє стверджувати, що встановлене в законі 
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правило втратить чинність лише у випадку ухвалення відповідного рішення 

Конституційним Судом України про його неконституційність. Станом на 24 

липня 2017 року на розгляді у Конституційному Суді України знаходиться 

Подання Верховного Суду України щодо відповідності (конституційності) 

положень частин третьої, десятої статті 133 Закону України від 07 липня 

2010 року № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» у редакції Закону 

України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII  «Про забезпечення права на 

справедливий суд» частині першій статті 8, частині першій статті 126 

Конституції України [78]. Однак рішення і наразі не прийнято. А тому при 

визначенні суддівської винагороди правило щодо позбавлення суддів, які не 

здійснює правосуддя (крім випадків тимчасової непрацездатності, 

перебування судді у щорічній оплачуваній відпустці), на отримання доплат 

до посадового окладу діє. 

Які судді не здійснюють правосуддя? 

Якщо порівняти закони України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] та від 07.07.2010 № 2453-VI [11], то питання 

звільнення суддів з посади та припинення повноважень докорінним чином 

відрізняються. У Законі 2010 року практично всі випадки, що наразі 

визначені припиненням, були позначені як звільнення суддів з посади. 

Єдиним випадком припинення повноважень судді було визначено смерть 

судді.   

У зв’язку з прийняттям змін до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI [11] Законом України «Про забезпечення 

права на справедливий суд» від 12.02.2015 № 192-VIII [79] не тільки було 

введено положення щодо позбавлення суддів доплат, які не здійснюють 

правосуддя, а й  встановлено такі додаткові підстави для цього (аналізу 

піддано Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 07.07.2010 № 2453-VI у редакції Закону України від 12.02.2015 № 192-

VIII): 

http://ccu.gov.ua:8080/doccatalog/document?id=297559
http://ccu.gov.ua:8080/doccatalog/document?id=297559
http://ccu.gov.ua:8080/doccatalog/document?id=297559
http://ccu.gov.ua:8080/doccatalog/document?id=297559
http://ccu.gov.ua:8080/doccatalog/document?id=297559
http://ccu.gov.ua:8080/doccatalog/document?id=297559
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1) відсторонення судді від посади (ч. 4 ст. 49, ч. 1 ст. 97) – з моменту 

прийняття рішення про відсторонення;  

2) у зв’язку із закінчення строку, на який його було призначено (ч. 4 ст. 

112) – з наступного дня після закінчення строку;  

3) у зв’язку з досягненням віку шістдесяти п’яти років (ч. 4 ст. 113) – з 

наступного дня після досягнення шістдесяти п’яти років;  

4) у зв’язку з припиненням громадянства судді (ч. 2 ст. 118) – з моменту 

припинення його громадянства;  

5) не складання суддею присяги (ст. 56) – до дня складання присяги. 

На сьогодні припинення повноважень судді пов’язане з п’ятьма 

підставами. Зокрема, згідно із ст. 119 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] повноваження судді 

припиняються виключно з підстав, визначених ч. 7 ст. 126 Конституції 

України, а саме: 1) досягнення суддею шістдесяти п’яти років; 2) припинення 

громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави; 3) 

набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім 

або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним; 

4) смерть судді; 5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо 

судді за вчинення ним злочину.  

У разі досягнення суддею граничного віку перебування на посаді з 

наступного дня після досягнення шістдесяти п’яти років повноваження судді 

припиняються. Для цього за місяць до вказаної дати голова суду повідомляє 

про це  Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України 

та Державну судову адміністрацію України. До повідомлення додаються 

документи, які підтверджують факт досягнення суддею шістдесяти п’яти 

років. І з наступного дня після досягнення шістдесятиріччя повноваження 

судді припиняються (ст. 120 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10]). 

Щодо випадку припинення громадянства України, а також  набуття 

суддею громадянства іншої держави, то з відповідного дня припиняються і 
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повноваження судді. Про це чітко визначено у ст. 121 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10]. При цьому 

набуттям громадянства іншої держави у контексті даної статті визнається: 1) 

отримання суддею статусу громадянина іншої держави в результаті дій, 

вчинених таким суддею або від його імені за його дорученням, або за його 

згодою для створення відповідних правових наслідків; 2) у разі якщо суддею 

отриманий статус громадянина іншої держави в силу закону або іншим 

чином без його згоди, – невчинення суддею дій для позбавлення статусу 

громадянина іншої держави протягом десяти днів з дня, коли судді стало 

відомо про отримання такого статусу. 

Згідно із статтями 122 та 124 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] повноваження судді припиняються у 

таких випадках: 1) у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду про 

визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання 

недієздатним або обмежено дієздатним, 2) у зв’язку з набранням законної 

сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину. З дня 

набрання законної сили таким рішенням або ж вироком повноваження судді 

припиняються. При цьому суд, що ухвалив таке рішення чи вирок, негайно 

повідомляє про це Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію 

суддів України та Державну судову адміністрацію України. У разі ухвалення 

обвинувального вироку суддя втрачає визначені законом гарантії 

незалежності і недоторканності судді, право на грошове забезпечення, в тому 

числі суддівську винагороду, та інше забезпечення.  

Також повноваження судді припиняються у зв’язку зі смертю. 

Однак потрібно зауважити, що припинення повноважень судді 

визначено у ст. 125 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] підставою припинення трудових відносин із 

суддею. А відтак, мова про доплати вже не йде. Припинення трудових 

відносин означає припинення оплати праці. 
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До випадків, з якими на сьогодні відповідно до положень Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10].  

пов’язується припинення виплати доплат до посадового окладу суддів, які не 

здійснюють повноваження, відноситься: 

1)            не складання присяги судді; 

2) закінчення п’ятирічного строку повноважень; 

3) 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; 

4) відсторонення від здійснення правосуддя у порядку 

дисциплінарного провадження. 

У такому разі доплати не виплачуються, але суддівська винагорода 

виплачується, оскільки трудові відносини не припиняються. Кількість судів, 

в яких кількість суддів, що не здійснюють правосуддя (у зв’язку із 

закінченням п’ятирічного строку повноважень, досягненням суддею 65-

річного віку та з не складенням присяги судді), складає 50 і більше відсотків 

[80]. Аналіз та узагальнення стану кадрового забезпечення судової системи 

показав, що станом на 23 листопада 2016 року штатна кількість суддів у 

судах3 складає 7968 суддів. Фактично працює 6228 суддів, тобто 78% 

штатної чисельності. З них здійснювати правосуддя мають право 4937 суддів 

(62% від штатної чисельності та 72% від фактичної чисельності суддів). 13 

суддів досягли граничного віку перебування на посаді, у 914 суддів 

закінчився 5-річний термін повноважень (15% від фактичної чисельності), 26 

суддів відсторонені від посад, 205 суддів не прийняли присягу, 73 судді є 

прикріпленими до інших судів. За наданою судами інформацією 525 суддів 

мають намір звільнитися із судової системи та подали заяви про звільнення у 

                                                           
3 Під час проведення аналізу інформацію надали 675 судів України, в тому числі: 585 місцевих загальних 

судів, 25 окружних адміністративних, 25 місцевих господарських, 25 апеляційних загальних судів, 8 

апеляційних адміністративних судів, 7 апеляційних господарських судів. 



63 

відставку або за власним бажанням [81]. Як бачимо, чисельність суддів, які 

не здійснює правосуддя, досить велика.  

З одного боку, це вказує на необхідність невідкладного вирішення 

кадрового питання задля розвантаження суддів, які здійснюють правосуддя, 

забезпечення права на справедливий суд тощо. Адже суми суддівської 

винагороди, що виплачуються суддям, які не здійснюють правосуддя, є 

значними. Наприклад, нарахована та виплачена суддівська винагорода 

суддям Дніпропетровського окружного адміністративного суду, які не мають 

повноважень на здійснення правосуддя, за період 2015 року та січень-

червень 2016 року складає 1511,35 тис. грн. та 2593,85 тис. грн. відповідно 

[82].  

З іншого боку, велика чисельність суддів, які не здійснюють правосуддя, 

і оплата їх праці вказують на актуальність питання структури заробітної 

плати суддів, які не здійснюють правосуддя в аспекті доплат, визначених 

законом у структурі суддівської винагороди, але яких судді, не здійснюючи 

правосуддя, не отримують [28, с. 33-34]. 

Відтак, виникають питання щодо обґрунтованості відповідних положень 

Закону: у пересічних громадян – чому виплачується суддівська винагорода, 

коли суддя не відправляє правосуддя; у суддів – чому не виплачуються 

доплати, адже таким чином зменшуються гарантії матеріального 

забезпечення суддів у порівнянні з нормами законодавства про судоустрій і 

статус суддів до 2015 року? 

Верховний Суд України з цього приводу вказує: «Позбавивши суддю, 

який не здійснює правосуддя, права на отримання таких доплат, 

законодавець фактично позбавляє його матеріального забезпечення, 

призначеного як наслідок особливих заслуг у кар’єрі судді. Попередня 

редакція Закону № 2453-VI не містила норми щодо обмеження суддів, які не 

здійснюють правосуддя (крім випадків тимчасової непрацездатності, 

перебування судді у щорічній оплачуваній відпустці), на отримання доплат 

до посадового окладу. Прийняття Закону № 2453-VI у редакції Закону №  
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192-VIII призвело до суттєвого звуження прав суддів та погіршення їх 

матеріального становища. Зазначимо, що вказана норма, яка позбавила 

суддів права на отримання доплат до посадового окладу, з’явилась у 

законодавстві України у зв’язку з особливими обставинами здійснення 

повноважень законодавчим органом по відношенню до суддів. Адже велика 

кількість суддів на сьогодні не здійснюють правосуддя у зв’язку з 

бездіяльністю Верховної Ради України (судді, що досягли 65-річного віку; 

судді, у яких закінчився 5-річний строк, на який вони були обрані суддею). 

Тобто склалася ситуація, за якої судді фактично несуть відповідальність за 

бездіяльність конституційного органу законодавчої влади. Частина десята 

статті 133 Закону № 2453-VI у редакції Закону № 192-VIII поширюється на 

всіх суддів, які не здійснюють правосуддя, крім випадків тимчасової 

непрацездатності, перебування судді у щорічній оплачуваній відпустці. 

Стаття не конкретизує випадків позбавлення судді доплат, отже, такі 

положення можна вважати впливом, зокрема, на суддів, 5-річний строк 

обрання на посаду яких закінчився. У такого судді, який отримує суддівську 

винагороду без відповідних доплат протягом тривалого періоду часу, можуть 

з’явитись обґрунтовані наміри звільнитись із посади судді задля реалізації 

свого конституційного права на працю з гідною заробітною платою. 

Позбавлення доплат до посадового окладу може застосовуватись у конкретно 

визначених випадках, зокрема у разі накладення дисциплінарного стягнення 

стосовно судді (ст. 97 Закону № 2453-VI). Застосування такого позбавлення 

до суддів, які не здійснюють правосуддя, у зв’язку з обставинами, що не 

залежать від них, є неприпустимим та порушує гарантії їх незалежності» [12].  

На наш погляд, при пошуку відповіді на питання обґрунтованості п.10 

ст. 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] слід виходити з природи доплат, які 

сплачуються за особливі заслуги в кар’єрі. З цієї точки зору позбавлення 

суддів додаткової частини суддівської винагороди з таких підстав як 

«виконання роботи, пов’язаної з доступом до державної таємниці» видається 
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обґрунтованим. Якщо суддя не здійснює основну трудову функцію – не 

відправляє правосуддя, не здійснює роботу, пов’язану з доступом,  то і 

доплату він отримувати не повинен.  

Однак, якщо говорити  про доплати за вислугу років, перебування на 

адміністративний посаді (акцентуємо увагу – перебування,  а не за роботу на 

адміністративній посаді), науковий ступінь, позбавлення видається 

безпідставним. Принципи стабільності і безперервності трудових 

правовідносин  не передбачають їх переривання чи закінчення у зв’язку з 

припиненням здійснення правосуддя певним суддею. Тим більше, що 

невиконання основної трудової функції не означає, що суддя не здійснює 

іншу роботу. Коментуючи виплати суддям, які не здійснюють правосуддя,  

суддівської винагороди, Дніпропетровський окружний адміністративний суд 

повідомляє, що судді, в яких закінчився п’ятирічний строк повноважень 

судді, беруть участь у навчальних семінарах, тренінгах, форумах, 

міжнародних науково-практичних конференціях, які проводяться 

Національною школою суддів України, Верховним Судом України, Вищим 

адміністративним судом України, Дніпропетровським апеляційним 

адміністративним судом, Уповноваженим Верховної Ради України з прав 

людини, Радою Європи, іншими організаціями. Впродовж 2014-2015 років та 

у січні-травні 2016 року судді пройшли навчання в Національній школі 

суддів України. Такі судді співпрацюють з Національною школою суддів 

України у проведенні лекцій. Деякі судді Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду є викладачами та суддями-тренерами Національної 

школи суддів України. Один суддя Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду –  член Науково-консультативної ради при Вищому 

адміністративному суді України. Також деякі судді Дніпропетровського 

окружного адміністративного суду, які є членами Всеукраїнської громадської 

організації «Асоціація адміністративних суддів», беруть участь в її 

засіданнях. Головою відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської 

організації «Асоціація адміністративних суддів» в Дніпропетровській області 
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є суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Рішенням 

Ради суддів України двох суддів Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду було включено до складу робочої групи з підготовки 

коментаря до Кодексу суддівської етики. Вказані судді співпрацюють з 

громадськістю, здійснюють публікації матеріалів, інформації в професійних 

виданнях та журналах. З такими суддями проводяться навчання за 

безпосередньої участі суддів з вивчення судової практики. Судді готують 

узагальнення судової практики. Суддями постійно надаються пропозиції до 

законопроектів [82]. 

Отже, трудові правовідносини суддів не припиняються у таких 

випадках: 1) не складання присяги судді; 2) закінчення п’ятирічного строку 

повноважень; 3) 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; 4) відсторонення від здійснення правосуддя у 

порядку дисциплінарного провадження. На відміну від цього, 

правовідносини суддів припиняються в результаті: 1) досягнення суддею 

шістдесяти п’яти років; 2) припинення громадянства України або набуття 

суддею громадянства іншої держави; 3) набрання законної сили рішенням 

суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, 

визнання недієздатним або обмежено дієздатним; 4) смерті судді; 5) 

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним 

злочину. У зв’язку з безперервністю трудових правовідносин суддям у 

перших перерахованих випадках згідно з нормами чинного законодавства 

України про судоустрій і статус суддів здійснюється оплата праці у формі 

суддівської винагороди у розмірі посадового окладу, але без доплат. Судді в 

такому разі не здійснюють основну трудову функцію – правосуддя, але 

виконують іншу роботу (узагальнення судової практики, навчання, розробка 

пропозицій до законопроектів, участь у навчальних семінарах, тренінгах, 
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форумах, міжнародних науково-практичних конференціях тощо) [28, с. 37-

38].  

На наш погляд, доплати за вислугу років, за перебування на 

адміністративний посаді, за науковий ступінь повинні залишатися у 

структурі суддівської винагороди у випадках правового регулювання праці 

суддів, що 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 вони ще не призначені 

безстроково.  

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що структура 

заробітної плати суддів в Україні визначена законами України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] та «Про 

Конституційний Суд України» від 13.07.2017 № 2136-VIII [14] і складається з 

посадового окладу та доплат. Правове регулювання структури заробітної 

плати суддів в Україні має проблеми щодо позбавлення суддів, які не 

здійснюють правосуддя, доплат. 

З нашої точки зору, у даному питанні підхід має бути 

диференційованим. Вважаємо, є підстави позбавляти суддів, які не 

здійснюють правосуддя, доплат за роботу, пов’язану з доступом до 

державної таємниці, якщо таку роботу вони не здійснюють разом із 

нездійсненням основної трудової функції. Якщо ж суддя, не здійснюючи 

правосуддя, виконує роботу, пов’язану з доступом до державної таємниці, то 

доплата повинна виплачуватися. 

Щодо доплат за вислугу років, за перебування на адміністративний 

посаді, за науковий ступінь, то такі, на наш погляд, 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 вони ще не призначені 

безстроково. У даних випадках судді не впливають на прийняття відповідних 
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рішень, що знаходяться у юрисдикції органу законодавчої влади України. А 

тому позбавляти їх доплат, на наш погляд, підстав недостатньо. 

Щодо випадків, коли трудові правовідносини суддів не припиняються, 

але судді несуть відповідальність за нездійснення правосуддя ( 1) не 

складання присяги судді; 2) 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; 3) відсторонення від здійснення 

правосуддя у порядку дисциплінарного провадження), то, на наше 

переконання, достатньо підстав для зміни структури суддівської винагороди, 

керуючись п. 10 ст. 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10].    
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Висновки до розділу 1 

1. Поняття «оплата праці» та «заробітна плата» повинні 

розрізнятися за змістом у законодавстві України: першим з названих 

доцільно позначати процес, а другим – результат даного процесу. 

Пропонуємо заробітну плату 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. Оплата праці – процес визначення норм праці, 

тарифної системи, системи оплати праці, засобів стимулювання 

(преміювання, визначення заохочувальних, компенсаційних, гарантійних 

виплат), форм і строків виплати заробітної плати тощо. 

2. Аналіз співвідношення понять «оплата праці», «заробітна плата», 

«суддівська винагорода», «винагорода суддів Конституційного Суду 

України»  дає підстави стверджувати, що суддівська винагорода, винагорода 

суддів Конституційного Суду України є у розумінні КЗпПУ заробітною 

платою судді. Суддівська винагорода – це плата, обчислена у грошовому 

виразі, яка на підставі акта 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. 

3. Оплата праці суддів – 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, розподіл 
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фондів оплати праці, форм і строків виплати, індексації, компенсації 

суддівської винагороди, винагороди судді Конституційного Суду України.  

4. Особливості суддівської винагороди, винагороди суддів 

Конституційного Суду України як специфічної заробітної плати суддів 

проявляються в тому, що: 1) її виплачує такий специфічний роботодавець як 

держава через уповноважений орган; 2) джерелом є кошти Державного 

бюджету України; 3) підставою виплати є акт призначення на посаду особи, 

яка пройшла спеціальний відбір 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 суддівської 

винагороди через колективні договори; 6) регулюється виключно законом.  

5. Заробітна плата судді виконує функції відтворення, 

стимулювання, соціальну, регулюючу функцію, функцію формування 

платоспроможного попиту, оптимізаційну функцію. 

6. При зайнятті посади судді особа реалізує здатність до праці, а 

відносини, що виникають у разі проходження особою відбору та призначення 

на посаду судді, є трудовими. Трудові правовідносини суддів являють собою 

зв’язки між особою, яка бажає працювати чи працює суддею, та державою в 

особі її органу, в якому особа працює чи має бажання працювати. Такі 

відносини не мають ознак адміністративних відносин, оскільки: 1) особа 

вільно обирає працю суддею; 2) вільно погоджується виконати вимоги для 

зайняття такої посади в органі держави; 3) своє волевиявлення особа 

оформляє у вигляді заяви; 4) у разі бажання припинити такі відносини, особа 

має право на відставку (після 20 років перебування на службі) та право у 

будь-який час перебування на посаді незалежно від мотивів подати заяву про 

звільнення з посади за власним бажанням. 

7. Правовідносини з оплати праці суддів є специфічним видом 

трудових правовідносин, що характеризуються особливими умовами і 

підставами виникнення (спеціальна процедура перевірки і добору кандидатів 
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на посади судді, порядок призначення на посаду судді), суб’єктами 

(роботодавець – держава в особі судів України, працівник – суддя, що 

набуває такого статусу у порядку спеціального добору і призначення на 

посаду до штату конкретного суду), об’єктом правовідносин (суддівська 

винагорода, винагорода суддів Конституційного Суду України).  

8. У частині, не врегульованій Законом України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10], оплата праці суддів повинна 

регулюватися на підставі загальних норм трудового права. Для цього ст. 4 

вказаного Закону 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 [10] 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).  

9. Принципи оплати праці суддів України являють собою 

об’єктивно зумовлені характером і змістом відповідних службово-трудових 

відносин, закріплені в нормах законодавства про працю України та законах 

України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Конституційний Суд 

України» загальновизнані основоположні керівні начала, які складають 

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. Вони 

об’єднують принципи оплати праці (матеріальної зацікавленості у 

результатах праці, визначення мінімальних стандартів оплати праці тощо), а 

також принципи оплати праці виключно суддів України.  

10. До принципів оплати праці суддів в Україні належать наступні:  

1) регулювання відносин оплати праці суддів нормами трудового 

права в частині, що не врегульована спеціальним законодавством; 
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2) єдності і диференціації у правовому регулюванні оплати праці 

суддів України, що проявляється у визначенні суддівської винагороди, 

винагороди суддів Конституційного Суду України заробітною платою судді у 

розумінні трудового права, але такою, що має специфіку не тільки у назві, 

але і щодо підстав, порядку, визначення тощо;  

3) виключного регулювання суддівської винагороди, винагороди 

суддів Конституційного Суду України на підставі закону; 

4) забезпечення високого рівня заробітної плати суддів; 

5) заборони поєднання діяльності судді із підприємницькою, 

адвокатською діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 

виконувати іншу оплачувану роботу (крім викладацької, наукової чи 

творчої), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради 

підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; 

6) фінансового контролю осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави; 

7) захист права на своєчасне одержання суддівської винагороди 

пов’язується із забороною страйків суддів. 

11.  Структура заробітної плати суддів в Україні, визначена законами 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] та 

«Про Конституційний Суд України» від 13.07.2017 № 2136-VIII [14], 

складається з посадового окладу та доплат. Позбавлення суддів, які не 

здійснюють правосуддя, доплат, вважаємо, має бути диференційованим: 

1) є підстави позбавляти суддів, які не здійснюють правосуддя, 

доплат за роботу, пов’язану з доступом до державної таємниці, якщо таку 

роботу вони не виконують разом із нездійсненням основної трудової функції. 

Якщо ж суддя, не здійснюючи правосуддя, виконує роботу, пов’язану з 

доступом до державної таємниці, то доплата повинна виплачуватися; 

2) доплати за вислугу років, за перебування на адміністративний 

посаді, за науковий ступінь повинні залишатися у структурі суддівської 

винагороди у випадках правового регулювання праці суддів, які досягли 65-



73 

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) коли трудові правовідносини суддів не припиняються, але судді 

не отримують доплат через те, що несуть відповідальність за нездійснення 

ними правосуддя. Це відбувається у таких випадках: 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. Така відповідальність, серед іншого, може 

проявлятися у зміні структури суддівської винагороди, як це на сьогодні 

передбачено  п. 10 ст. 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-VIII [10].  
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РОЗДІЛ 2 КОМПАРАТИВІСЬКЕ КОМПАРАТИВІСТСЬКЕ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

СУДДІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ 

 

2.1 Історичний розвиток правового регулювання оплати праці 

суддів в Україні 

Для здійснення аналізу розвитку правового регулювання оплати праці 

суддів в Україні необхідним є визначення тих періодів, що їх буде піддано 

дослідженню. Здійснивши ґрунтовний аналіз забезпечення трудових прав 

суддів у контексті судової реформи в Україні [83], В.А. Ярема доходить 

висновку про доцільність проведення класифікації становлення трудових 

прав суддів наступним чином: 1) етап запровадження фабричних законів у 

Європі; 2) національно-визвольний рух та революції у Європі у період XV-

XVIII століть; 3) сучасний період. Перший етап (з 1340-х років до середини 

XV століття) – зародження фабричних законів у Європі. Другий етап (з 

середини XV століття до початку ХХ століття) – національно-визвольний рух 

та революції у Європі. Третій етап (з початку ХХ століття до 1980-х років) – 

сучасний період [84, с. 230]. З точки зору вивчення етапів розвитку трудових 

прав в цілому така періодизація цілком логічна і обґрунтована. Однак, коли 

завданням є аналіз історичного розвитку правового регулювання оплати 

праці суддів в Україні, то вбачається доцільним виділити наступні етапи 

правового регулювання оплати праці суддів в темпоральному вимірі: 1) 

радянський період; 2) період незалежності України.  

Така періодизація розвитку правового регулювання оплати праці суддів 

видається найбільш доцільною для застосування через те, що саме радянська 

судова система була основою формування сучасної судової системи України. 

Це пояснюється принципами правонаступництва, континуїтету України 

після розпаду СРСР. З цього приводу Ю.О. Ноговіцина вказує: «Україна в 

результаті розпаду СРСР постала в подвійному статусі – як держава-

продовжувач УРСР та держава-наступниця СРСР. Як держава-продовжувач 
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УРСР Україна продовжила нести всі права та обов’язки, що випливали з 

багатосторонніх договорів, укладених УРСР. Як держава-наступниця СРСР 

Україна в порядку правонаступництва стала учасницею багатосторонніх 

договорів, укладених колишнім СРСР» [85, с. 14]. 

Отже, радянська судова система та положення щодо статусу суддів 

лягли в основу формування системи судів України, правового регулювання 

статусу суддів, в тому числі і питань оплати праці. Зокрема, після прийняття 

Декларації про державний суверенітет України [86], проголошення 

незалежності України [87] було прийнято Закон України «Про 

правонаступництво України» від 12.09.1991 № 1543-XII [88], у ст. 4 якого 

було чітко визначено, що суди та арбітражні суди, сформовані на підставі 

Конституції (Основного Закону) Української РСР, діють в Україні до 

створення судів та арбітражних  судів на підставі нової Конституції України. 

Однак при виділенні даної періодизації слід враховувати і той факт, що з 

проголошенням незалежності України докорінним чином змінено принципи 

функціонування механізму держави з централізації на децентралізацію влади, 

з тоталітарної моделі управління на демократію, покладенням в основу 

реалізації єдиної державної влади принципу її поділу на три відносно 

самостійні гілки, в числі яких судова влада. Перераховані та інші чинники 

дають можливість зробити кілька висновків. По-перше, правове регулювання 

оплати праці суддів в Україні хоч і було започатковане на «фундаменті» 

радянської системи судоустрою та статусу суддів, у своєму розвитку набуло 

рис унікальності та самобутності. По-друге, акцент при дослідженні 

історичного розвитку правового регулювання оплати праці суддів в Україні 

слід робити на етапі  з 1991 року по теперішній час.  

Щодо радянського періоду розвитку правового регулювання оплати 

праці суддів, то у 1917 році Рада Народних Комісарів РРФСР приймає 

«Декрет № 1 про суд», де визначається принцип виборності суддів [89, с. 

124-126]. П.П. Музиченко вказує, що юридичним оформленням початку 

радянського судового будівництва в України була постанова Народного 
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Секретаріату України «Про введення народного суду» від 04 вересня  1918 

року. У перший рік своєї діяльності радянська влада захоплювалася ідеєю 

перерозподілу компетенції між державними і громадськими органами та 

користь останніх. Не обійшло це і судову систему. Постановою Народного 

Секретаріату від 20 січня 2018 року з підсудності народного суду вилучалися 

цілий ряд справ (житлові, земельні, трудові спори тощо). У системі судів, що 

створювалися радянською владою, центральне місце належало революційним 

трибуналам. За тимчасовим положенням від 20 лютого 1919 року були 

ліквідовані повітові і міські суди, народні суди. На базі ліквідованих судів 

створювався єдиний народний суд (в містах і повітах), касаційна інстанція – 

Рада (з’їзд) народних суддів, наступна інстанція – губернські Ради народних 

судів (з 26 жовтня 1920 року) [90, с. 279-281]. Таким чином, відбулося 

становлення системи, що в подальшому стала основою для формування 

судової системи незалежної України. У Положенні про народний суд від 20 

жовтня 1920 року було закріплено підґрунтя для формування суддівського 

корпусу на професійній основі, оскільки у ньому бути чітко визначені вимоги 

до кандидатів на посади суддів. Однак порівняння закріплених раніше і 

сучасних вимог до кандидатів на посади судді свідчить про докорінну зміну 

пріоритетів у відборі. Лише з 1992 року йдеться про вимоги юридичної 

освіти та наявності юридичного стажу, а до цього часу з 1920 року по 1989 

рік, як вважає А. Костенко, прослідковується тенденція зміни характеру і 

переліку вимог, яким повинна була відповідати особа, що висувалася 

кандидатом у народні судді, в основному в напрямі зменшення їх кількості, 

що сприяло залученню до зайняття посади судді більш широкого кола осіб: 

починаючи з 1929 р., претендентом на посаду судді міг стати будь-який 

дієздатний громадянин України (СРСР), який досяг встановленого законом 

віку [91, с. 9-10]. 

29 жовтня 1924 року було прийнято «Основи судоустрою Союзу РСР і 

союзних республік» – акт, як вважає Д.С. Севрюков, що носив рамковий 

характер, визначаючи основні засади судової системи як Союзу, так і 
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республік, що перебували у його складі. Закріплюючи в п. «Б» ст. 3 основний 

принцип формування судів, Основи 1924 року передавали на рівень 

республік питання формування суддівського корпусу. Після прийняття Основ 

1924 року почалося приведення законодавства республік у відповідність до 

цього нормативно-правового акта, у зв’язку з чим виробився певний 

алгоритм у судовому законодавстві: спочатку приймалася Конституція СРСР, 

на підставі неї – закон про судоустрій СРСР, а вже потім нормативно-правові 

акти про судоустрій республік та інших територіальних утворень. Зокрема, 

23 жовтня 1925 року прийнято «Положення про судоустрій УСРР», де 

система судів будувалася як трирівнева: Верховний Суд УСРР, окружні та 

народні суди [92, с. 688]. Судова система того часу, вказує В.О. Гинюк, 

будувалася на засадах підкорення та контролю судової влади зі сторони 

виконавчої, що є несумісним з принципом незалежності суддів. Здійснення 

вищого судового нагляду та розгляд касаційних скарг були зосереджені не в 

судовому, а у виконавчому органі – НКЮ УСРР. При такій побудові судової 

системи, доходить висновку науковець, не йшла мова про незалежність як 

судів у цілому, так і самих суддів. Характерною особливістю перших 

декретів про суд та інших правових актів у РСФРР і УСРР було те, що в них 

взагалі не містилося норм, які хоча б декларували незалежність суддів [93,            

с. 3]. Щодо правового регулювання оплати праці суддів  за таких принципів 

судоустрою, то цілком зрозуміли є низький рівень заробітної плати суддів, 

що створювало передумови впливів на прийняття судових рішень. 

При цьому органи судового управління вказували на низьку заробітну 

плату як на причину великої плинності кадрів. Наприклад, заробітна плата 

суддів різного рівня в 1926 році становила 90-101 рублів, 73-86 рублів. Для 

порівняння в промисловості середня зарплата робітника в той же період 

складала 52 рублі, службовця установ і підприємств – 82 рублі [94, с. 152, 

163]. Останнім законом, на основі якого здійснювалося регулювання оплати 

праці суддів і який був прийнятий до проголошення незалежності України, є 

Закон СРСР «Про статус суддів в СРСР» від 04.08.1989 № 328-I [95]. Правове 
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регулювання оплати праці на базі цього закону характеризується досвідом, 

коли «працівники судів у порівнянні з іншими категоріями працівників 

отримували значно менше тих чи інших соціальних благ», «суди знаходились 

у винятково приниженому положенні з точки зору матеріально-технічного 

забезпечення», а «заробітна плата суддів була значно нижча за середню 

заробітну плату». У таких умовах судовий корпус, з одного боку, формувався 

за залишковим принципом, а з іншого – йшов відтік з судів найбільш 

підготовлених працівників. Виникали парадоксальні ситуації: судді, не 

рекомендовані на переобрання через низькі ділові і особистісні якості, 

працювали адвокатами, юрисконсультами, і матеріально тільки вигравали –  

заробляли значно більше, ніж ті, хто продовжував працювати суддею [96,              

с. 4]. 

З прийняттям незалежності України, як ми вже визначили, починається 

другий етап розвитку правового регулювання оплати праці суддів в Україні 

на засадах законності, поділу влади, здійснення функції правосуддя 

виключно судами, незалежності судів та суддів.  

Щодо вказаного другого етапу розвитку правового регулювання оплати 

праці суддів в Україні (1990 – теперішній час), на наш погляд, доцільним є 

виокремлення:  

1) періоду реформування правового регулювання оплати праці 

суддів після розпаду СРСР на основі фінансової залежності судової влади від 

виконавчої та законодавчої гілок влади (1990-2010); 

2) період фінансової залежності судової влади від голови держави 

при корінному реформуванні підстав та порядку обчислення суддівської 

винагороди (2010-2013); 

3) період зменшення раніше встановленого рівня суддівської 

винагороди (2013-2014); 

4) перегляд фінансових гарантій незалежності суддів у рамках курсу 

на відновлення довіри до судової влади (2014-2016); 
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5) період збільшення рівня оплати праці суддів в Україні (2016 – 

теперішній час).   

Період реформування правового регулювання оплати праці суддів після 

розпаду СРСР (1990-2010) характеризується тим, що були прийняті такі 

важливі акти як Концепція судово-правової реформи в Україні 

від 28.04.1992 № 2296-XII [97], Закон України «Про статус суддів» 

від 15.12.1992 № 2862-XII [71], Конституція України. 

Згідно з вимогами Концепції судово-правової реформи в Україні 

від 28.04.1992 № 2296-XII [97] всі органи, які виконували деякі судові 

функції, скасовувалися і метою судово-правової реформи було визначено 

формування незалежної судової влади, для чого планувалися перебудова 

судової  системи,  створення нового  законодавства,  вдосконалення  форм  

судочинства. Щодо правового регулювання  оплати праці, то, на наш погляд, 

принципом реформування судової влади в Україні, який був закріплений в 

Концепції і включає аспект перегляду порядку фінансування судової влади, 

матеріального забезпечення суддів, є проголошення наміру створення такого 

судочинства, яке максимально гарантувало б право на судовий захист, 

рівність громадян перед законом, створило б умови для  дійсної змагальності 

і реалізації презумпції невинності; а також намір приведення у відповідність 

нормативних актів з питань діяльності судів вимогам міжнародних угод, 

ратифікованих Україною. Також не можна не зауважити, що Концепція 

включала окремий розділ щодо фінансування та матеріально-технічного 

забезпечення судової влади, соціального забезпечення суддів. Аналіз 

положень цього розділу дає підстави стверджувати, що в ньому 

закріплювались такі принципи оплати праці суддів: 1) рівень, достатній для 

незалежного виконання суддями своєї трудової функції, 2) заборона зайняття 

додатковою оплачуваною діяльністю; 3) структура заробітної плати судді, що 

включала основну заробітну плату і надбавки за вислугу років та за класні 

чини. Звернімо увагу, що в Концепції судово-правової реформи в Україні 

від 28.04.1992 № 2296-XII [97] використано поняття «заробітна плата судді». 
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Також аналіз розділу VI Концепції вказує на визначення порядку 

фінансування судової влади в цілому. Було передбачено, що таке 

фінансування здійснюється за рахунок Державного бюджету. Для правового 

регулювання оплати праці суддів та фінансування судової влади відводився 

самостійний розділ з  розподілом по окремих статтях бюджету щодо кожного 

виду судової влади. При цьому визначалась неможливість зміни 

фінансування без згоди суб’єктів вищої ланки судової системи –  

Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Вищого 

арбітражного суду України. 

Аналізуючи результати прийняття Концепції судово-правової реформи в 

Україні 1992 року, С.О. Короєд, І.О. Кресіна та С.В. Прилуцький визначають, 

що реалізація її положень дала змогу зробити низку істотних кроків у 

напрямі розбудови судової системи і засад її функціонування: законодавчо 

закріплено самостійність судової влади та основні засади її здійснення, 

високий статус судді, його особливе матеріальне і соціальне становище, 

реалізовані принципи територіальності та спеціалізації у побудові судової 

системи, розроблені механізми призначення (обрання) та звільнення суддів; 

передбачені та сформовані самоврядні інститути суддівства; створена 

Державна судова адміністрація України; до процесуального законодавства 

внесені принципові зміни, запроваджено апеляційний та касаційний перегляд 

судових рішень; поступово збільшуються державні асигнування на 

здійснення правосуддя; деякі суди отримали нові приміщення та кошти на 

ремонт існуючих; вжито багато інших заходів, спрямованих на поліпшення 

матеріально-технічного, фінансового, інформаційного та організаційного 

забезпечення судової діяльності [98, с. 6-7]. Таким чином, після 

проголошення незалежності України саме вказана Концепція є тим 

підґрунтям, на якому було здійснено перші реформи реалізації судової влади 

в країні.  

 Ст. 44  Закону України «Про статус суддів»  від 15.12.1992 № 2862-XII 

[71] включає положення щодо оплати праці суддів. Знову ж таки 
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використано термін «заробітна плата судді». Принципово важливим 

положенням щодо оплати праці суддів є закріплення за Кабінетом Міністрів 

України  повноваження щодо встановлення посадових окладів суддів. Тим 

самим закладається основа щодо фінансової залежності судової влади від 

виконавчої, що є підґрунтям для стратегічного тиску [99, с. 1202-1229].  

Також зауважимо, що до структури заробітної плати судді включено 

посадовий оклад, премію, доплату за кваліфікаційні класи, надбавку за 

вислугу років та інші надбавки. Як бачимо, з одного боку, можливість 

преміювання суддів, а з іншого – невичерпність переліку надбавок, 

створюють підґрунтя для додаткових впливів на суддів. Адже преміювання  – 

це розсуд керівника, а відтак – можливість впливу. Це ж стосується і 

надбавок. 

1996 року прийнято Конституцію України, де щодо оплати праці суддів 

та фінансування судової влади закріплено ряд засад: 1) суддя не може 

обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану 

роботу, крім наукової, викладацької чи творчої; 2) окреме визначення 

видатків Державного бюджету на фінансування судової влади. Однак 

положень щодо підстав і  порядку визначення розміру заробітної плати судді 

до Основного Закону не включено. А тому не маємо підстав для виправлення 

ситуації фінансової залежності судової влади від виконавчої, наявності у 

керівників судів повноважень на значну зміну розміру оплати праці суддів. 

Так, згідно з п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці та  

суддів» від 06.09.2005 № 865 [100] преміювання суддів було дозволене у 

граничному розмірі до 100%  посадового окладу з урахуванням надбавки за 

кваліфікаційний клас у межах коштів, передбачених для преміювання в 

кошторисі відповідного суду, та економії коштів на оплату праці. Тим самим 

створюються передумови для порушення принципів незалежності судової 

влади, суддів, об’єктивності при прийнятті рішень, перевищень суддями 

своїх повноважень, зловживань службовим становищем та для інших 
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негативних фактів, які принижували довіру до судової влади, знижували її 

авторитет. 

І хоча особливий порядок фінансування судів і діяльності суддів був 

визнаний Конституційним Судом України однією з конституційних гарантій 

їх незалежності і спрямований на забезпечення належних умов для 

здійснення незалежного правосуддя [101], на практиці конкретизація 

конституційного порядку сприяла встановленню ряду шляхів впливів на 

суддів. 2006 року в Концепції вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів [102] 

серед чинників, що перешкоджають незалежності судді, названі відсутність 

чітко встановленої законом системи визначення суддівської винагороди, 

неналежного рівня матеріального забезпечення суддів, що зумовило 

непривабливість посади судді для висококваліфікованих юристів.  Водночас 

зауважено, що наявність сприятливих умов для одержання на цій посаді 

певних вигод, сумнівних, з точки  зору законності, перетворює ці посади на 

привабливі для осіб, цілі яких не мають нічого спільного з неупередженим 

правосуддям. Зважаючи на викладене, у 2010 році проведено судову 

реформу.  

На наш погляд, саме 2010 рік є початком нового періоду правового 

регулювання оплати праці суддів України. Адже правове регулювання 

оплати праці суддів зазнає кардинальних змін в рамках реформи. По-перше, у 

ст. 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 07.07.2010 № 2453-VI [11] констатує появу поняття «суддівська 

винагорода» замість раніше використаного поняття заробітної плати. Тим 

самим проявляється диференціація у правовому регулюванні оплати праці 

суддів в Україні порівняно з усіма іншими працівниками. По-друге, 

підставою регулювання оплати праці суддів визначено закон, а не акти 

Кабінету Міністрів України. При цьому здійснено уточнення, що лише 

вказаний Закон та Закон України «Про Конституційний Суд України» 

 визначає розмір суддівської винагороди, а не будь-які інші. По-третє, в 
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Законі передбачено поступове збільшення розміру посадового кладу суддів 

протягом п’яти років до 01.01.2015 (ч. 3 ст. 129 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 № 2453-VI). З 01 січня 2011 року –  

6 мінімальних заробітних плат; з 01 січня 2012 року – 8 мінімальних 

заробітних плат; з 01 січня 2013 року – 10 мінімальних заробітних плат; з 01 

січня 2014 року – 12 мінімальних заробітних плат; 01 січня 2015 року – 15 

мінімальних заробітних плат [11]. По-четверте, розрахунковою одиницею 

суддівської винагороди обрану мінімальну заробітну плату. По-п’яте, було 

визначено чітку структуру заробітної плати суддів і встановлено вичерпний 

перелік доплат до посадового окладу суддів. По-шосте, усунено можливість 

преміювання суддів. 

Аналізуючи результати судової реформи 2010 року, М.І. Логвиненко та 

Ю.О. Юрковський роблять висновок, що наслідком проведення судової 

реформи для оплати праці професійних суддів стала відсутність премії. Крім 

того, судді не мають права і на тринадцяту заробітну плату. Проведення 

судової реформи в Україні, спрямованої на використання положень 

законодавства європейських країн, має позитивне значення для забезпечення 

матеріальної незалежності суддів, що впливає на законність правосуддя [103, 

с. 192]. Однак, оцінюючи реформу в цілому, С.О. Короєд, І.О. Кресіна та       

С.В. Прилуцький звертають увагу, що реформа 2010 року замість обіцяних 

позитивних змін призвела до подальшого руйнування хиткої судової 

системи, позбавлення суддів останніх залишків незалежності та переходу їх 

під тотальний контроль з боку Президента, який здійснював його завдяки 

Вищій раді юстиції та Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Внаслідок того, 

що велика кількість членів як Вищої ради юстиції, так i Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів призначалася на посади або Президентом, або 

Верховною Радою України (в якій на той час сформувалася 

пропрезидентська більшість), стало можливим використання судових рішень 

для задоволення політичних інтересів владної верхівки. Найбільший тиск на 
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суддів чинився з боку голів відповідних судів, які призначалися на посади 

тією ж підпорядкованою Президенту Вищою радою юстиції [98, с. 8]. 

З 2013 року, на наш погляд, доцільно виділити новий період правового 

регулювання оплати праці суддів України. У 2013 році прийнято Закон 

України «Про внесення зміни до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 19.12.2013 № 716-VII [104], у 2014 році – Закон України «Про 

внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII [105]. У першому з 

названих законів впроваджено рішення щодо зміни розміру посадового 

окладу судді з 12 до 10 мінімальних заробітних плат. Таким чином були 

внесені зміни до спеціального закону іншим законом. При цьому зміни 

полягали у зменшенні раніше визначених матеріальних гарантій для суддів. 

Хоча положення щодо 15 розмірів мінімальних заробітних плат у 2015 році 

ще залишилося. Однак уже у 2014 році другим з названих законів прийнято 

ряд кроків щодо докорінної зміни правового регулювання оплати праці 

суддів. По-перше, скасовано положення щодо неможливості регулювання 

оплати праці суддів іншими законами, окрім спеціального. По-друге, розмір 

максимального посадового окладу для судді обмежено 10 мінімальними 

заробітними платами. По-третє, скасовано раніше прийняте положення щодо 

поступового підвищення посадового окладу судді до 15 мінімальних 

заробітних плат. Натомість визначено, що з 01 січня 2015 року посадовий 

оклад судді складатиме 10 мінімальних заробітних плат.  

Отже, у зв’язку з прийняттям вказаних законів розмір посадового окладу 

судді місцевого суду було зменшено до 10 мінімальних заробітних плат, 

поступове підвищення суддівської винагороди скасовано, відмінено 

положення щодо неможливості регулювання оплати праці суддів іншими 

нормативно-правовими актами. Таким чином, у 2013-2014 роках раніше 

визначені гарантії щодо розміру основної частини суддівської винагороди 

було суттєво змінено у бік зменшення з 15 мінімальних заробітних плат, які 

планувалося сплачувати суддям, починаючи з 2015 року, до 10 мінімальних 
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заробітних плат, які сплачували суддям у 2015 році. Внесено кардинальні 

зміни у питання підстав правового регулювання оплати праці суддів України. 

Аналіз відповідності описаних реформ міжнародним стандартам оплати 

праці суддів відкриває протиріччя п. 62 розділу «Оплата праці» Висновку             

№ 1 (2001) Консультативної ради європейських суддів для Комітету міністрів 

Ради Європи про стандарти незалежності судових органів та незмінюваність 

01.01.2001 № 1 (2001) [106]. 

З 2014 року починається новий етап правового регулювання оплати 

праці суддів України. У 2014 році приймається рішення про необхідність 

оновлення судової системи, повернення довіри до судової влади та 

відновлення її авторитету, що прямо передбачено у положеннях Закону 

України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» 

від 08.04.2014 № 1188-VII [107]. А після цього 2015 року прийнято Закон 

України «Про забезпечення права на справедливий суд» 

від 12.02.2015 № 192-VIII [79], яким була передбачена інша редакція Закону 

України «Про судоустрій статус суддів» 2010 року. Зокрема, вже не ст. 129, а 

ст. 133 регулювала питання оплати праці суддів. Деякі раніше прийняті зміни 

були скасовані. Підставами правового регулювання оплати праці суддів було 

визначено виключно спеціальні закони при зауваженні, що суддівська 

винагорода не може визначатися іншими нормативно-правовими актами. 

Однак посадовий оклад судді місцевого суду було встановлено в розмірі 10 

мінімальних заробітних плат. 

Нова редакція Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та 

внесені зміни до Закону України «Про Вищу раду юстиції» отримали загалом 

позитивну оцінку експертів у Спільному висновку Венеціанської комісії та 

Директорату з прав людини Генерального директорату з прав людини та 

верховенства права Ради Європи (редакційна правка: ця інформація отримана 

на момент публікації статті). Такий висновок складено 23 березня 2015 року 

за результатами засідання Європейської комісії за демократію через право, на 

якому, зокрема, обговорювалися питання законодавства України щодо 
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люстрації, а також законодавчі зміни щодо судової реформи. Зокрема, 

експертами було зазначено, що у цілому Закон видається послідовним, добре 

складеним і, здається, у багатьох пунктах слідує попереднім рекомендаціям 

Венеціанської комісії. Зміцнення ролі Верховного Суду України як гаранта 

єдності судової практики, підкреслення формального характеру ролі 

Президента України в призначенні суддів на випробувальний термін, 

введення переліку підстав для відповідальності за «порушення присяги» для 

того, щоб виключити занадто широкий спектр свободи розсуду 

дисциплінарних органів, введення шкали санкцій з дисциплінарної 

відповідальності, що дозволяють застосування санкцій пропорційним 

способом, і докладні положення щодо кваліфікаційного іспиту суддів перед 

їхнім безстроковим призначенням або підвищенням кар’єрними сходинками 

є прикладами поліпшення у зміненому Законі. На думку Венеціанської 

комісії та Директорату, найсерйозніші проблеми, що стосуються 

незалежності судової влади в Україні, знаходяться в конституційних 

положеннях, а не в Законі «Про судоустрій і статус суддів». Для проведення 

ефективної судової реформи в Україні необхідно внести зміни до Конституції 

[108, с. 70-71] відповідно до європейських стандартів [109, c. 816-840]. 

Водночас, аналізуючи динаміку комфортності робочого середовища в судах 

на основі даних національного опитування суддів щодо реформування 

судової системи та виконання законів України «Про відновлення довіри до 

судової влади», «Про очищення влади», «Про забезпечення права на 

справедливий судовий розгляд», О.В. Сердюк та М.Ю. Огай констатують, що 

у 2014-2016 роках внаслідок інфляції оплата праці близько 70% суддів 

зменшилася, а у майже кожного другого судді (45,8%) доходи скоротилися 

суттєво. При цьому три чверті суддів (74,0%) вказали на те, що їхнє відчуття 

особистої безпеки послабшало [62, с. 8].  

У 2015 році Президент України видає Указ «Про Стратегію 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 роки» від 20.05.2015 № 276/2015 [110], де визначаються 
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пріоритети реформування системи судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів задля практичної реалізації принципу верховенства 

права та забезпечення функціонування судової влади, що відповідає 

суспільним очікуванням щодо незалежного та справедливого суду, а також 

європейським цінностям та стандартам захисту прав людини. 

Аналіз положень даного акта дозволяє стверджувати, що серед проблем, 

які заважають системі правосуддя виконувати поставлені перед нею завдання 

на належному рівні, названі «розповсюдженість корупційних явищ у сфері 

правосуддя»; «збереження факторів залежності суддів від виконавчої та 

законодавчої гілок влади, зокрема, наявність конституційних положень, які 

стримують посилення незалежності суддів»; «недосконалість бюджетного 

планування і управління в системі судової влади та відсутність єдиних 

методологічних підходів у плануванні видатків судів» (розділ 3 «Аналіз 

нинішнього стану правосуддя»). Однак при цьому серед напрямків 

реформування системи судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів не визначені питання оплати праці, фінансування судової влади. 

Зрозуміло, що відповідний напрямок повинен бути включений до числа 

заходів реформи, що й було реалізовано на практиці . 

Спроби ж залишити шляхи впливу на судову владу продовжували 

здійснюватися. Як приклад, можна навести проект Закону № 2630 від 

10.04.2015 про внесення змін до деяких законів України (щодо фінансового 

забезпечення працівників судової системи) [111]. До Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» було запропоновано внести зміни, відповідно до  

яких умови оплати праці суддів визначалися б Кабінетом Міністрів України, 

як і умови оплати праці членів комісії, працівників секретаріату та 

інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також умови 

матеріального, побутового забезпечення та соціального захисту працівників 

судової системи. І при цьому положення щодо законодавчого регулювання 

мінімального розміру суддівської винагороди, її структури було 

запропоновано виключити. Такі нововведення, на наш погляд, порушують 
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принципи незалежності судової влади та кожного окремого судді, 

міжнародні стандарти та конституційні гарантії діяльності суддів в Україні. 

А тому цілком логічною видається відмова від прийняття вказаного 

законопроекту.  

Щодо необхідності реформування, то потреба у його здійсненні 

усвідомлювалася. Згідно з даними базового дослідження із застосування 

правосуддя перехідного періоду в Україні бюджет судової системи України 

на 2016 рік склав 3,5 мільярда гривень на забезпечення здійснення 

правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами. У 

2017 році Державна судова адміністрація України запропонувала збільшити 

бюджет судової системи до 8,7 мільярда гривень, оскільки видатки судів на 

2017 рік будуть вираховуватися за новою методикою. За даними Ради 

Європи, у 2014 році середній європейський показник бюджетування судових 

систем становив 60 € на душу населення, водночас половина країн витратила 

менше 45 € на душу населення. Значно відрізняється ситуація у 6 країнах, де 

витрати на душу населення становлять менше 20 €, а також у 5 країнах, де 

відповідні витрати перевищують суму в 100 € на особу. Україна, безумовно, 

входить в означені 6 країн, де рівень фінансування судів є недостатнім. Як 

правило, грошей вистачає на погашення першочергових платежів, а саме 

виплати заробітної плати та поточних організаційних платежів. На розвиток 

судової гілки влади грошей, як правило, недостатньо [112, с. 468].  

2016 року прийнято новий Закон України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10], з чим ми пов’язуємо наступний етап 

правового регулювання оплати праці суддів України. Аналіз положень 

даного Закону на відповідність міжнародним стандартам, який був 

проведений авторами базового дослідження із застосування правосуддя 

перехідного періоду в Україні, виявив, що міжнародні стандарти оплати 

праці суддів реалізуються у низці приписів Конституції України і вказаного 

Закону у вигляді: 1) конституційної гарантії щодо забезпечення державою 

фінансування та належних умов для функціонування судів і діяльності 
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суддів; встановлення розміру винагороди судді законом про судоустрій; 2) 

законодавчого гарантування повного і своєчасного фінансування судів; 3) 

фінансування всіх судів в Україні за рахунок коштів Державного бюджету 

України з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя; 4) окремого 

визначення у Державному бюджеті України видатків на утримання судів не 

нижче рівня, що забезпечує можливість повного і незалежного здійснення 

правосуддя відповідно до закону (видатки загального фонду Державного 

бюджету України на утримання судів належать до захищених статей 

видатків; видатки на утримання судів визначаються окремим рядком щодо 

Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, а також у цілому щодо 

апеляційних, місцевих та вищих спеціалізованих судів; видатки кожного 

місцевого та апеляційного суду всіх видів та спеціалізації, вищого 

спеціалізованого суду, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів 

суддівського самоврядування, Національної школи суддів України, Служби 

судової охорони та Державної судової адміністрації України визначаються в 

окремому додатку; видатки на утримання судів не можуть бути скорочені в 

поточному фінансовому році); 5) гарантування достатнього рівня соціального 

забезпечення суддів [112, с. 467-468].  

У грудні 2016 році прийнято кардинальну реформу рівня оплати праці 

суддів України. Реформа, зокрема,  включає такі зміни: 1) значне підвищення 

посадових окладів суддів від 30 до 75 прожиткових мінімумів; 2) здійснено 

перехід від мінімальної заробітної плати як базової одиниці обчислення 

посадового окладу суддів України до прожиткового мінімуму; 3) здійснено 

прив’язку переходу на нову систему оплати праці до проходження суддями 

кваліфікаційного оцінювання.  

На сьогодні порівнювання розміру заробітної плати професійних суддів 

з іншими категоріями працівників в України дозволяє зробити висновок, що 

рівень матеріального забезпечення представників правосуддя є одним з 

найвищих у державі. Це обумовлено, по-перше, складністю виконуваної 

роботи, оскільки вирішення різних категорій справ на професійній основі 
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потребує значного нервового та інтелектуального навантаження. Крім того, 

для суддів є характерним значний обсяг навантаження По-друге, високий 

розмір заробітної плати суддів, порівняно з іншими категоріями працівників 

в України, викликаний необхідністю забезпечення законного, об’єктивного і 

неупередженого правосуддя. Високий рівень оплати праці покликаний 

забезпечити їх матеріальну незалежність, відсутність заінтересованості в 

одержанні неправомірної вигоди [103, с. 192-193]. Таким чином, високий 

рівень оплати праці суддів є принципом, який на сьогодні втілено у 

правовому регулюванні оплати праці суддів України. 

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що історичний 

розвиток правового регулювання оплати праці суддів в Україні можливо 

умовно поділити на два етапи. Другий етап, у свою чергу, також можна 

поділити на періоди. Загалом періодизацію історичного розвитку правового 

регулювання оплати праці суддів в Україні можна представити у вигляді 

наступної схеми: 1) правове регулювання оплати праці суддів у радянський 

період (1917-1990); 2) правове регулювання оплати праці суддів в незалежній 

Україні (1990 – 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); б) період фінансової залежності судової влади від голови держави при 

корінному реформуванні підстав та порядку обчислення суддівської 

винагороди (2010-2013); в) період зменшення раніше встановленого рівня 

суддівської винагороди (2013-2014); г) перегляд фінансових гарантій 

незалежності суддів у рамках курсу на відновлення довіри до судової влади 

(2014-2016); ґ) період збільшення рівня оплати праці суддів в Україні (2016 – 

теперішній час).   

Кожен з наведених етапів і періодів характеризується змінами правового 

регулювання оплати праці суддів України, низьким рівнем їх заробітної 

плати і фінансовою залежністю судової влади від інших її гілок, голови 

держави, що створювало  можливість впливів на прийняття рішень суддями у 
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порушення принципів незалежності судової влади і суддів, об’єктивності 

суддів при здійсненні правосуддя.  Усунути зазначену проблему можна було 

шляхом забезпечення державою високого рівня оплати праці суддів 

порівняно не тільки з вітчизняними показниками заробітної плати, а й 

європейським рівнем оплати праці суддів. 

 

2.2 Сучасні міжнародні стандарти у сфері забезпечення оплати праці 

професійних суддів 

Правове регулювання оплати праці суддів в умовах євроінтеграції 

реформується. І в числі орієнтирів для вироблення напрямків реформ або ж 

підставами для них є міжнародні стандарти. З цього приводу 

Б.О. Прокопенко вказує, що «формування високопрофесійного суддівського 

корпусу – це проблема не лише національного рівня, а й питання, яке турбує 

інтернаціональну спільноту. Над розробленням перерахованих норм 

міжнародного права працювали кращі вчені та юристи провідних держав 

Європи та світу. У них закладено положення, які сформувалися з 

урахуванням помилок та історичного досвіду багатьох держав. Особливість 

вказаних нормативно-правових актів полягає в тому, що вони характерні та 

можуть бути застосовані до будь-якої правової системи й специфіки 

національного законодавства. Тому вони і носять рекомендаційних характер, 

щоб держава, яка знаходиться на шляху формування демократичного та 

правового суспільства, змогла пристосувати положення міжнародних актів 

до власного законодавства. На такому шляху знаходиться і Україна. 

Ратифікуючи міжнародні договори, принципи, хартії, рекомендації, 

український законодавець створює підґрунтя для формування суверенної, 

незалежної, демократичної, соціальної, правової держава, як вказано у ст. 1 

Конституції України» [113, с. 358]. Реалізація міжнародних стандартів у 

процесі реформування судочинства, вважає І.Б. Іваночка [114], забезпечить 

вирішення проблемних питань щодо покращення доступності правосуддя, 

зміцнення незалежності, приведення системи правосуддя у відповідність до 
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потреб суспільства і, як результат, забезпечить здійснення правосуддя 

професійним і незалежним судом [115, с. 180]. Міжнародно-правові 

стандарти створення на найвищому рівні законодавчої бази щодо основних 

засад статусу суддів [116, с.43]. 

Робоча група з регіонального діалогу щодо реформи судової системи в 

країнах Східного партнерства в Доповіді експертів за результатами засідання 

робочої групи з питання «Процеси реформування судових систем з акцентом 

на прозорість, громадську участь і комунікацію» (м. Страсбург, 26 вересня 

2016 року) вказує, що в Україні вже вирішені питання поліпшення 

управління та оптимізацію робочого навантаження, впровадження систем 

автоматизації судового діловодства і перехід до цифрового формату і 

забезпечення узгодженості та своєчасності судових рішень. Водночас, у всіх 

країнах-учасницях Східного партнерства список невирішених питань в 

рамках програми реформування судової системи включає широкий спектр 

необхідних втручань, у тому числі забезпечення більш легкого доступу до 

правосуддя, підтримання та підвищення якості здійснення правосуддя, захист 

незалежності судової влади та спрощення судових процедур (у всіх країнах, 

крім Азербайджану), дотримання міжнародних стандартів (у всіх шести 

країнах) [117, с. 14-15 ], включаючи питання оплати праці.  

Зрозуміло, що міжнародні стандарти не дорівнюють європейським: 

перше з понять за об’ємом значно ширше. Однак обраний Україною курс на 

інтеграцію у європейський простір з метою набуття членства в ЄС в числі 

змін, які відбуваються в країні, має реформування судової системи, 

адаптацію законодавства України до європейського законодавства, 

вдосконалення правового регулювання здійснення правосуддя на основі 

вивчення досвіду саме тих країн, що є членами ЄС. Відтак дослідження 

європейських стандартів має провідне значення для подальшого 

реформування оплати праці суддів України. Однак інші міжнародні 

стандарти також є важливими для України, оскільки на міжнародному рівні 

визначені найбільш загальні та важливі питання оплати праці суддів. Як 
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констатує О.С. Арсентьева, формування принципів трудового права 

відбувається під впливом як соціально-економічних та політико-правових 

внутрішньо-національних умов, так і прийняттям міжнародних стандартів в 

цій сфері [51, с. 34]. Відтак і правове регулювання оплати праці суддів в 

Україні відбувається на основі міжнародних стандартів. У зв’язку з цим 

необхідним видається визначення тих стандартів, що повинні бути втілені в 

законодавстві України з питань оплати праці суддів. 

Звертаємо увагу, що в цьому дослідженні ми зосереджуємось на 

стандартах оплати праці професійних суддів. Це пояснюється тим, що в 

міжнародних стандартах, окрім регулювання праці професійних суддів, 

регламентовано працю непрофесіоналів і оплата праці їх відрізняється. Так, 

згідно з п. 2 сфери застосування Рекомендації Комітету Міністрів Ради 

Європи № (94) 12 «Незалежність, дієвість та роль суддів» від 13.10.1994 у 

редакції від 17.11.2010 [118] її положення застосовуються до громадських 

суддів (непрофесіоналів) та до інших осіб, що здійснюють судочинство, якщо 

тільки з контексту не стає очевидним, що ці принципи застосовуються 

виключно до суддів-професіоналів, як це виявляється у випадках, коли 

йдеться про оплату та професійну суддівську кар’єру. Отже, приступаючи до 

аналізу міжнародних стандартів оплати праці суддів, ми зупинимося на тих, 

якими врегульовано питання щодо суддів-професіоналів. 

Отже, європейські стандарти статусу професійного судді – це визначена 

органами РЄ та/або міжнародними асоціаціями суддів система принципів 

щодо структури нормативного регулювання прав, обов’язків та 

відповідальності судді у національному законодавстві держав-членів РЄ, яка 

має щонайменше розкривати: порядок призначення, звільнення та кар’єрного 

просування суддів, строк їх повноважень, підстави притягнення до 

відповідальності, порядок оплати праці та роль суддівського самоврядування 

у забезпеченні дотримання статусу професійного судді [119, с. 13]. Таким 

чином, виділимо сучасні міжнародні та європейські стандарти у сфері 

забезпечення оплати праці професійних суддів. 
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Розпочнемо з того, що загальні стандарти трудового права включено до 

ряду міжнародних актів. Зокрема, Загальна декларація прав людини 1948 

року, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 

16.12.l966, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 

16.12.1966, Європейська соціальна хартія (1961 р., переглянута у 1996 р.) 

об’єднують права-принципи, які держави мають реалізувати на практиці. [56, 

с. 82]. Ми зосередимося на тих нормах, що стосуються оплати праці в цілому, 

а також оплати праці суддів. 

Міжнародні стандарти щодо оплати праці визначені статтями 23 та 

24 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної 

резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 

року [120]. До них, зокрема, віднесено наступні: 1) відсутність 

дискримінації в оплаті рівної праці; 2) справедливість і задовільність 

винагороди, яка повинна забезпечувати гідне людини існування, її самої 

та її сім’ї, 3) доповнення винагороди іншими засобами соціального 

забезпечення у разі необхідності; 4) оплачуваність періодичної відпустки. 

Закріплені в Загальній декларації прав людини міжнародні стандарти 

оплати праці з часом набувають подальшої деталізації в актах, прийнятих 

пізніше. Окрім того, встановлюються нові стандарти оплати праці, які 

враховуються державами шляхом ратифікації міжнародних документів і 

взяття конкретних зобов’язань.  

Беручи до уваги Загальну декларацію прав людини, проголошену 

Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року, 

уряди держав-членів Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав 

людини і основоположних свобод від 04.11.1950 [121]. Відповідно до 

положень Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 року», Першого протоколу та 

протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції від 17.07.1997 № 475/97-ВР [122] 

Україна визнала обов’язковими норми вказаної Конвенції. Виходячи з того, 

що згідно із ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на 
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обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України, то Конвенція про захист прав людини 

і основоположних свобод від 04.11.1950 [120] входить до числа актів 

законодавства України. 

Міжнародні стандарти щодо оплати праці, викладені в Загальній 

декларації прав людини та Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, закріплено в подальшому з деякою конкретизацією 

у Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права 

від 16.12.1966 [123]. Відповідно до ст. 7 вказаного акта держави, які беруть 

участь у Пакті, визнають право кожного на справедливі і сприятливі умови 

праці, а саме: 1) винагороду, що забезпечувала б як мінімум усім трудящим: 

а) справедливу зарплату і рівну винагороду за працю рівної цінності без 

будь-якої різниці, причому, зокрема, жінкам повинні гарантуватись умови 

праці, не гірші від тих, якими користуються чоловіки, з рівною платою за 

рівну працю; б) задовільне існування для них самих та їхніх сімей відповідно 

до постанов цього Пакту; 2) оплачувану періодичну відпустку так само, як і 

винагороду за святкові дні. Указом Президії Верховної Ради УРСР «Про 

ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права 

та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права» 

від 19.10.1973 № 2148 [124] вищевказаний міжнародний акт було 

ратифіковано, що спричинило обов’язок щодо реалізації вказаних стандартів 

оплати праці.  

Аналіз положень Європейської соціальної хартії (переглянутої у 1996 

р.) [125] дає підстави стверджувати, що міжнародними стандартами у 

сфері оплати праці є можливість кожної людини заробляти собі на життя 

професією, яку вона вільно обирає, право усіх працівників на справедливу 

винагороду, яка забезпечить достатній життєвий рівень для них самих та 

їхніх сімей, право на справедливі умови праці, право працюючих дітей і 

жінок у разі материнства на особливий захист (ч. І). Згідно з ч. ІІІ Хартії – 

це цілі, до втілення яких прагнуть Сторони Хартії. Всі вони 
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конкретизовані у частині ІІ аналізованого міжнародного акта. І в ч. ІІ І 

викладено норми Європейської соціальної хартії, що є зобов’язаннями, 

обов’язковими для її Сторін, про що прямо зазначено у ч ІІ та ІІІ 

Європейської соціальної хартії (переглянутої у 1996 р.). Однак щодо 

оплати праці, то це тільки правило, викладене у ст. 7 ч. ІІ Хартії. Інші 

міжнародні стандарти оплати праці Сторони вважають обов’язковими для 

себе за своїм визначенням, за умови, що загальна кiлькiсть статей або 

позначених цифрами пунктiв, якi кожна з них вважає обов’язковими для 

себе, становить не менше 16 статей або 63 позначених цифрами пунктів. 

Про вказані статті або пункти Сторони повiдомляють Генеральному 

секретарю Ради Європи пiд час передачi на зберiгання ратифiкацiйної 

грамоти або документа про прийняття чи затвердження. 

Ст. 4 ч. ІІ Європейської соціальної хартії (переглянутої у 1996 р.) 

містить важливі положення стосовно оплати праці, де визначено право на 

справедливу винагороду. Окрім того, як і Міжнародному пакті про 

економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966, в Хартії 

здійснюється конкретизація стандартів оплати праці, визначених у 

Загальній декларації прав людини. Однак при цьому у ній закріплено і ряд 

нових положень щодо оплати праці. Так, у ст. 4, по-перше, 

встановлюється право працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм i 

їхнім сім’ям достатній життєвий рівень; по-друге, закріплюється правило 

щодо визнання права працівників на підвищену ставку винагороди за 

роботу в надурочний час; по-третє, міжнародний стандарт відсутності 

дискримінації оплати праці викладено у вигляді визнання права 

працюючих чоловіків i жінок на рівну винагороду за працю рівної 

цінності; по-четверте, визначається право всіх працівників на розумний 

строк попередження про звільнення з роботи. Оскільки останній стандарт 

не був викладений в Загальній декларації прав людини, він має важливе 

значення для регулювання оплати праці. Також раніше не закріплений 

міжнародний стандарт, який має місце в Європейській соціальній хартії 
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(переглянутій у 1996 р.), – це вимога здійснення відрахувань із заробітної 

плати тільки на умовах i в розмірах, передбачених національними 

законами або правилами чи встановлених колективними договорами або 

арбітражними рішеннями. Важливим міжнародним стандартом оплати 

праці, який регламентовано в цій же ст. 4, є визначення шляху виконання 

перерахованих зобов’язань через вільне укладання колективних договорів, 

запровадження встановленого законодавством механізму визначення 

заробітної плати або вжиття інших заходів, що відповідають 

національним умовам [125]. 

Щодо інших міжнародних стандартів оплати праці, то у ст. 2 ч. ІІ 

Європейської соціальної хартії (переглянутої у 1996 р.) визначено право 

на справедливі умови праці, що охоплює: 1) встановлення оплачуваних 

державною святкових днів, щорічної оплачуваної відпустки (тривалістю 

не менше чотирьох тижнів); 2) у разі відсутності можливості створення 

безпечних умов праці встановлення для працівників, зайнятих на 

відповідних роботах, додаткових оплачуваних відпусток. У ст. 7 та 8 

вказаного акта закріплено право дітей та підлітків на захист шляхом 

встановлення для працюючих осіб молодше 18 років права на щорічну 

оплачувану відпустку тривалістю не менше чотирьох тижнів (ст. 7); право 

працюючих жінок на охорону материнства шляхом забезпечення 

працюючим жінкам відпустки на період до i після пологів загальною 

тривалістю не менше 14 тижнів або з оплатою такої відпустки, або з 

виплатою достатньої допомоги по соціальному забезпеченню, або з 

наданням допомоги за рахунок державних коштів (ст. 8) [125].  

Згідно із ст. 2 Закону України «Про ратифікацію Європейської 

соціальної хартії (переглянутої)» від 14.09.2006 № 137-V [126] Україна взяла 

на себе  зобов’язання вважати обов’язковими для України такі статті та 

пункти частини II Хартії: пункти 1, 2, 4, 5, 6, 7 статті 2 (окрім пункту 3 – 

щодо встановлення щорічної оплачуваної відпустки тривалістю не менше 

чотирьох тижнів); пункти 2, 3, 4, 5 статті 4 (окрім п. 1 – визнати право 
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працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм i їхнім сім’ям достатній 

життєвий рівень); пункти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 статті 7; пункти 1, 2, 3, 4, 5 

статті 8. Таким чином, ряд міжнародних стандартів оплати праці, викладених 

в Європейській соціальній хартії (переглянутій у 1996 р.), визнані Україною 

та імплементовані в національне законодавство. Однак міжнародний 

стандарт щодо оплачуваної відпустки та рівня винагороди не визнано 

Україною як обов’язковий для виконання. На наш погляд, вказані міжнародні 

стандарти оплати праці Європейської соціальної хартії (переглянутої) (п. 3 

ст. 2 ч. ІІ, п. 1 ст. 4 ч. ІІ) є важливими, підстав для їх виключення з числа 

взятих зобов’язань немає, а тому вони повинні бути імплементовані в 

національне законодавство шляхом прийняття відповідного закону. 

Щодо міжнародних стандартів у сфері оплати праці саме суддів, то 

розпочнемо з питання диференціації правового регулювання праці 

службовців в цілому. За визначенням М.Д. Бойко, довготривалою тенденцією 

на Заході є зменшення диференціації трудового права, нівелювання його 

стандартів. Це стосується, наприклад, уніфікації норм, що регулюють 

найману працю в промисловості й у сільському господарстві, працівників 

приватних і державних (націоналізованих) підприємств. У більшості країн на 

працівників приватних і державних підприємств поширюються однакові 

норми трудового права. Відбувається зближення правової регламентації 

праці робітників та службовців. У Швейцарії, наприклад, ця тенденція 

призвела до того, що в Зобов’язальному кодексі термін «робітники та 

службовці» в 1971 році був замінений терміном «працівники». У 

Люксембурзі закон про трудовий договір 1989 року зрівняв за юридичним 

статусом робітників та службовців [36, с. 79]. Поширивши у 1918-1922 роках 

Кодекс законів про працю на всіх осіб, які працюють за наймом, як на 

робітників, так і на службовців, багато в чому ліквідувавши грань між ними, 

законодавець спричинив революційні зміни у сфері правового регулювання 

праці [43, c. 56]. Однак таке об’єднання не означає відсутність 
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диференційованого підходу до правового регулювання праці службовців в 

цілому та оплати їх праці зокрема. 

1978 року МОП була прийнята Конвенція про трудові відносини на 

державній службі, що стосується праці державних службовців. У ній мова 

йде про них як про найманих працівників (ст. 1). На даний час вона 

ратифікована 24 державами, у тому числі Англією, Італією, Іспанією, 

Польщею, Швецією, Швейцарією. Це свідчить про те, що вони не тільки 

приймають відповідні міжнародні зобов’язання, що містяться в Конвенції, 

але й погоджуються з концепцією трудового правового статусу державних 

службовців [43, c. 56]. 

Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя  

включає наступне положення: «Строк перебування суддів на посаді, їхня 

незалежність, соціальні гарантії, адекватна оплата і умови праці 

гарантуються законом і не можуть змінюватися в сторону зменшення» [127]. 

 Резолюціями Генеральної Асамблеї ООН від 13.12.1985 № 40/32 та 

40/146 прийнято «Основні принципи незалежності судових органів» [128], 

які рекомендовано виконувати на національному, регіональному та 

міжрегіональному рівнях з урахуванням політичних, економічних, 

соціальних та культурних умов і традицій кожної країни, для чого урядам їх 

брати до уваги і шанувати, а державам-членам довести до відома суддів, 

юристів, співробітників виконавчих і законодавчих органів, а також широкої 

громадськості. Серед вищевказаних основних принципів – гарантування 

законом відповідної винагороди суддям (п. 11). При цьому окремо 

наголошено на принципах гарантування  незалежності судових органів та 

закріплення відповідних положень в конституціях і законах держав, а для 

всіх установ встановлено правило шанування незалежності та її дотримання.  

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № (94) 12 «Незалежність, 

дієвість та роль суддів» від 13.10.1994 у редакції від 17.11.2010  [118] 

визначає загальні принципи, що мають відношення до незалежності суддів. У 

Висновку № 1 (2001) Консультативної ради європейських суддів для 
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Комітету Міністрів Ради Європи про стандарти незалежності судових органів 

та незмінюваність 01.01.2001 № 1 (2001) [106] зазначено, що в Рекомендації 

№ R (94) 12 передбачається, що «грошова винагорода суддів повинна бути 

гарантована законом» і «відповідати гідності їхньої професії та тягарю 

відповідальності» (принципи I (2) (ii) і III (1) (b)). Перший з принципів 

передбачає гарантування незалежності суддів відповідно до положень 

Конвенції та конституційних принципів, наприклад, через закріплення 

відповідних положень у конституціях чи інших законодавчих актах або 

щляхом включення положень цієї Рекомендації до системи внутрішнього 

права. Відповідно до правових традицій кожної із держав ці положення 

можуть  передбачати, наприклад, забезпечення виключно законом оплати 

праці суддів (підп. іі підп. (а) п. 2 принципу I [118]). При цьому у наступних 

положеннях Рекомендації уточнено, що виконавча та законодавча влада 

повинна забезпечити, щоб судді були незалежними і щоб не вживались 

заходи, які можуть поставити під загрозу їх незалежність.  

Конкретизацію описаних стосовно оплати праці суддів міжнародних 

стандартів знаходимо у Європейській хартії про закон «Про статус суддів» 

від 10 липня 1998 року [129]. К.Б. Пусан, аналізуючи положення даного акта, 

доходить висновку, що відповідно до Європейської хартії про закон «Про 

статус суддів» оплата праці судді здійснюється на засадах захисту від тиску 

під час прийняття рішень, незалежності та неупередженості суддів [74, с. 

222]. Тобто перший міжнародний стандарт оплати праці суддів, визначений у 

Європейській хартії «Про закон про статус суддів» від 10 липня 1998 року 

[129],  – це захист від тиску. Цей стандарт встановлено у п. 6.1 вказаного 

документа. Окрім того, у цьому ж пункті визначено порядок встановлення 

рівня оплати, на який судді мають право за виконання своїх професійних 

судових обов’язків. Зокрема йдеться не про певну суму, визначення 

конкретного рівня, а про такий принцип: рівень оплати праці суддів 

«повинен бути таким, щоб захистити їх від тиску, спрямованого на те, щоб 

вплинути на їхні рішення чи судову поведінку взагалі та погіршити їхню 
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незалежність та неупередженість». Аналіз змісту стандарту дозволяє 

стверджувати, що «було віддано перевагу такому формулюванню, де сказано, 

що рівень винагороди (оплати) має бути таким, щоб захищати суддів від 

тиску, замість того, щоб передбачати встановлення цього рівня відповідно 

до оплати тих, хто обіймає конкретні високі посади в законодавчих чи 

виконавчих органах, оскільки такі особи далеко неоднаково 

винагороджуються в різних національних системах» [130, с. 39-40]. І це 

цілком виправдано з огляду на великі відмінності не тільки рівня, але і 

структури оплати праці суддів в окремих країнах. 

Аналіз п. 6.2 розділу 6 Європейській хартії про закон «Про статус 

суддів» від 10 липня 1998 року [129] дозволяє виділити стандарт 

диференціації оплати праці суддів залежно від стажу, характеру обов’язків, 

виконання яких доручається суддям у професійних якостях, і від важливості 

завдань, покладених на них. Також п. 6.2. Хартії включає міжнародну вимогу 

гласності оцінки вказаних факторів, що можуть бут підставами диференціації 

в оплаті праці суддів.  

С.О. Короєд, І.О. Кресіна та С.В. Прилуцький вважають, що 

основоположною засадою самостійності та незалежності судової влади має 

стати рівність професійних суддів незалежно від статусу суду в судовій 

системі, посаду в якій вони обіймають, та процесуальної ролі у механізмі 

судочинства. Заробітна плата суддів усіх судів має бути однаковою, чітко 

встановленою законом. Додаткова заробітна плата може бути лише як 

доплата за вислугу років [98, с. 29]. Щодо законодавчого регулювання оплати 

праці суддів, зауважень не маємо. А от стосовно пропозиції рівності 

заробітної плати всіх суддів та лише однієї надбавки у структурі суддівської 

винагороди, у нас виникають сумніви. Вищевикладений стандарт 

Європейської хартії про закон «Про статус суддів» – аргумент на користь 

диференціації оплати праці суддів залежно від стажу роботи, виконуваних 

обов’язків та завдань.  

П. 6.3 Європейській хартії про закон «Про статус суддів» від 10 липня 
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1998 року [129] передбачено стандарт гарантування професійним суддям 

охорони від соціальних ризиків, пов’язаних із хворобою, вагітністю та 

пологами, інвалідністю, старістю і смертю. В контексті оплати праці це 

означає, що знаходження судді на лікарняному, вагітність і пологи не є 

підставами для припинення трудових правовідносин. Щодо старості, то мова 

може іти про пенсію або довічне грошове утримання суддів. Стосовно 

інвалідності та смерті судді, то гарантією може бути страхування життя чи 

здоров’я суддів від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань. 

О.І. Потильчак підсумовує, що Європейська хартія про закон 

«Про статус суддів»  містить загальні засади та шість положень про статус 

суддів, де наведено спеціальні стандарти. Одним з них є те, що 

обов’язковими є консультації з органами суддівського управління стосовно 

будь-яких змін до закону, а також із питань визначення розміру винагороди 

за працю та соціального забезпечення суддів [119, с. 12]. 

У п. 62 розділу «Оплата праці» Висновку № 1 (2001) Консультативної 

ради європейських суддів для Комітету міністрів Ради Європи про стандарти 

незалежності судових органів та незмінюваність 01.01.2001 № 1 (2001) [106] 

зазначено про доцільність впровадження таких принципів оплати праці 

суддів як захист від скорочення, а також гарантія збільшення оплати праці 

суддів відповідно до зростання вартості життя. У висновку акцентовано 

увагу, що особливо актуальним є вирішення вказаних питань стосовно нових 

демократичних країн, де доцільно передбачити спеціальні правові 

положення, що захищають грошову винагороду суддів від скорочення, а 

також забезпечити положення, що гарантують  збільшення оплати праці 

суддів відповідно до зростання вартості життя. 

Автори базового дослідження із застосування правосуддя перехідного 

періоду в Україні вказують, що належне фінансування судів є одним із 

загальновизнаних міжнародних стандартів організації судової влади. 

Консультативна рада європейських суддів у 2001 році постановила, що 
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питання фінансування судів безпосередньо пов’язане з поняттям 

незалежності судів. Тому ні законодавча, ні виконавча гілки влади не повинні 

здійснювати тиск на судову владу в процесі формування її бюджету. У 

зв’язку з цим під час узгодження проекту бюджету в формуванні бюджету 

судів обов’язково повинна братися до уваги позиція суддів з даного питання. 

Також державам рекомендовано переглянути існуючий порядок 

фінансування судів, зокрема щодо розподілу достатньої кількості коштів між 

судами для надання їм можливості функціонувати відповідно до стандартів, 

викладених у ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод [112, с. 467].  

У Висновку щодо законопроекту про судоустрій та законопроекту про 

статус суддів України, схваленому  Венеціанською Комісією «За демократію 

через право» на її 70-й пленарній сесії (Венеція, 16-17 березня 2007 року), 

визначена вимога заборонити будь-яке зменшення зарплати суддів протягом 

строку перебування на посаді, крім випадків матеріальних санкцій, 

накладених на суддю. 

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що реалізація курсу на 

поглиблення європейської інтеграції з метою набуття Україною членства в 

ЄС вимагає врахування європейських стандартів оплати праці суддів. Однак 

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.  

Сучасні міжнародні стандарти у сфері забезпечення оплати праці 

професійних суддів охоплюють 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. Це 

можливість кожної людини заробляти собі на життя професією, яку вона 

вільно обирає; відсутність дискримінації в оплаті рівної праці; 
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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 виконуються через вільне укладання колективних договорів, 

запровадження встановленого законодавством механізму визначення 

заробітної плати або вжиття інших заходів, що відповідають 

національним умовам. 

Вищевикладені міжнародні стандарти оплати праці деталізовано під 

час правового регулювання оплати праці суддів шляхом закріплення 

стандартів 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 у професійних якостях, і 

від важливості завдань, покладених на них; гарантування професійним 

суддям охорони від соціальних ризиків, пов’язаних з хворобою, вагітністю 
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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. Дані 

стандарти визначено на основі аналізу Конвенції 1978 року про трудові 

відносини на державній службі, Резолюцій Генеральної Асамблеї ООН 

від 13.12.1985                № 40/32 та 40/146, якими прийнято «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 

01.01.2001 № 1 (2001), Європейської хартії про закон «Про статус суддів» 

від 10 липня 1998 року 62 розділу «Оплата праці», 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). 

 

2.3 Особливості правового регулювання оплати праці суддів  у 

європейських країнах 

При виділенні особливостей оплати праці суддів за кордоном ми 

акцентуємо увагу на європейських країнах. По-перше, з огляду на обраний 

Україною курс європейської інтеграції з метою набуття членства в ЄС. У 

Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» 

від 01.07.2010 № 2411-VI чітко визначено такий напрямок зовнішньої 

політики України як «забезпечення інтеграції України в європейський 

політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в 

Європейському Союзі» (абз. 13 ч. 2 ст. 11 [131]). По-друге, тому що саме 

ці країни, як вважає В.А. Ярема, мають правові традиції, що більш 
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наближені до українських на відміну від правового регулювання трудових 

прав суддів у США та Південній Америці [84, с. 230]. По-третє, здійснені 

нещодавно та здійснювані у теперішній час реформи в деяких з 

європейських країн можуть бути прикладом, який Україні доцільно 

проаналізувати для подальшого врегулювання питань оплати праці суддів 

України. Наприклад, реформування судової влади Грузії, Республіки 

Молдови тощо. 

Необхідно зауважити, що дві вказані та три інші країни 

(Азербайджан, Вірменія та Білорусь) разом з Україною є учасниками 

спільного проекту ЄС і Ради Європи «Поглиблення судової реформі в 

країнах Східного партнерства», метою якого є підтримка і розвиток 

шляхом інтенсивного обміну інформацією та позитивним досвідом –  

безперервного процесу реформи судової системи в шести країнах-

бенефіціарах: Вірменії, Азербайджані, Грузії, Республіці Молдова, Україні 

і Білорусі –  з метою посилення незалежності, економічної ефективності та 

професіоналізму систем правосуддя в світлі діючих європейських 

стандартів [132]. Необхідно також зазначити, що з числа вказаних шести 

країн можна виділити дві групи на підставі критерію прагнення членства в 

ЄС. Азербайджан, Вірменія та Білорусь не прагнуть набути членства в ЄС. 

А от Україна разом з Грузією та Республікою Молдова складають групу, 

що прагне набуття членства в ЄС, для чого,  з точки зору двостороннього 

виміру східного партнерства, робить ряд кроків. Серед таких кроків – 

підписання Україною Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 

від 27.06.2014 (далі – Угода про асоціацію 2014 року), з чим пов’язано 

набуття Україною статусу асоційованого члена ЄС [133, с. 115]. Хоча, 

зауважимо, політика Східного партнерства не передбачає мети 
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розширення ЄС, а включає заходи щодо зближення з відповідним 

утворенням країн, які беруть участь у її реалізації [134, c. 10-11]. 

Отже, участь України у політиці Східного партнерства, визначення 

одним з напрямків зовнішньої політики забезпечення інтеграції України в 

європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття 

членства в Європейському Союзі, можливість використання досвіду 

окремих країн у питаннях реформування оплати праці суддів дозволяє 

акцентувати увагу при виділенні особливостей правового регулювання 

оплати праці суддів у європейських країнах. 

Однак концентрація на європейських країнах не означає замкненість 

дослідження. Певні питання регулювання та рівня оплати праці Канади чи 

США ми можемо досліджувати, якщо їх аналіз, на наш погляд, може стати 

корисним для виділення перспективних напрямків реформування оплати 

праці суддів в Україні. Наприклад, рівень оплати праці, механізм 

визначення розміру винагороди вважаємо можливим проаналізувати не 

тільки у європейських країнах, що є членами ЄС, беруть участь у політиці 

східного партнерства, а й у США, Канаді. Тим більше, що на сьогодні 

питання розміру і підстав регулювання суддівської винагороди суддів в 

Україні вкрай актуальні [133, с. 115]. 

У США заробітна плата суддів не росла в період з 2009 по 2013 рік. 

Проте 1 січня 2014 року здійснено 14% зростання обсягу компенсації у 

структурі заробітної плати судді, яке повинно було компенсувати 

збільшення вартості життя. До 2014 року поправки блокувалися 

Конгресом США, який скасовував автоматичне збільшення зарплати як 

для себе, так і для суддівського корпусу [136]. Однак питання підвищення 

рівня оплати праці суддів США, як важливе для забезпечення суддівської 

незалежності [135,                c. 721-747], було вирішене шляхом 

колективного звернення суддів до суду для захисту права на підвищення 

окладу відповідно до зростання вартості життя, яке передбачено Законом 



108 

«Про суддівську етику» від 1989 року  (Ethics Reform Act). Зокрема, в 

Законі обмежуються сторонні заробітки суддів в обмін на регулярні 

компенсації. Колективний позов про незаконність відмови в підвищенні 

зарплат подали в суд шестеро суддів в 2009 році і виграли справу. 

Апеляційний суд визнав їх правоту і постановив виплатити заявникам 

компенсацію в розмірі $ 940 000. У 2015 році зарплати суддів в США були 

проіндексовані і глава Верховного Суду США заробляв  $ 258 100, суддя 

ВС – $ 246 800, суддя апеляційного округу – $ 213 300, а суддя судового 

округу – $ 201 100 [136]. Для розуміння рівня оплати праці суддів США 

визначимо аналогічні та інші показники по оплаті праці суддів в Європі. 

Розмір заробітної плати суддів вищих судів Канади визначається 

Парламентом відповідно до 100 розділу Конституційного Акта 1867 року. 

А відповідно до Звернення провінційних суддів 1997 року (Provincial 

Judges Reference) розмір заробітної плати для провінційних суддів 

рекомендується незалежними комісіями та подібною установою, що була 

створена в 1999 році для суддів, яких призначає федеральний Уряд, і має 

назву Комісія заробітної плати та пільг для суддів (Judicial Compensation 

and Benefits Commission) [137, с. 26]. 

Щодо оплати праці суддів в Європі, то в доповідях «Європейські 

судові системи» (на основі даних за 2010 рік) 2012 року та «Європейські 

судові системи» (на основі даних за 2012 рік) 2014 року окремі глави 

(другі за нумерацією) присвячені державним витратам на судову систему і 

також в окремому підрозділі глави щодо статусу та кар’єри суддів 

регламентовано питання виключно заробітної плати. І одразу акцентуємо 

увагу на методології аналізу рівня оплати праці. Він ґрунтується на основі 

двох різних показників. Перший з них – це рівень оплати праці судді на 

початку його кар’єри (таблиця 11.9 Валова і чиста річна заробітна плата 

суддів і прокурорів на початку їх кар’єри в 2012 році (Q4, Q132) [138, с. 

330]). Відповідний показник, як правило, значно відрізняється у різних 
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країнах, виходячи з національних особливостей підстав формування 

суддівського корпусу, вимог, які висунуто до кандидатів на посади суддів. 

Коли мова йде про осіб, які закінчили навчальні заклади, то рівень оплати 

їх праці менший, ніж рівень оплати праці прийнятих на посаду суддів осіб, 

серед вимог до яких була наявність стажу роботи певного виду, в першу 

чергу – адвокатського. Однак є й винятки. Так, наприклад, в Італії рівень 

оплати праці судді нижчої ланки судової системи може не відрізнятися від 

оплати праці судді апеляційного суду. І це пов’язано з тим, що оплата 

праці не залежить від кількості років служби на посаді судді. Адже в Італії 

і, певною мірою, у Швеції статус, функція й винагорода  суддів були 

розділені. Винагорода пов’язана із професійним стажем і, як  правило, не 

змінюється залежно від статусу або функції. Статус залежить від 

просування по службі, але не обов’язково пов’язаний із роботою в якому-

небудь іншому судовому органі. Так, наприклад, суддя, що працює в 

апеляційному суді, може надати перевагу роботі на посаді судді першої 

інстанції. Завдяки цьому система націлена на те, щоб підвищити 

незалежність суддів, ліквідувавши будь-які фінансові стимули,  пов’язані 

із просуванням або здійсненням інших функцій [106].  

Другий показник, який взято за основу аналізу експертами 

Європейської комісії з ефективності правосуддя (далі – ЄКЕП/CEPEJ), – 

це рівень оплати праці суддів вищих ланок судових систем (таблиця 11.13 

Валова і чиста річна заробітна плата суддів і прокурорів у Верховному 

Суді або в останній інстанції в 2012 році (Q132) [138, с. 338]). Відповідні 

показники введено до аналізу якраз для того, щоб об’єктивізувати та 

доповнити дані для визначення і порівняння рівня оплати праці суддів 

різних країн. Як вказують експерти, спільний аналіз таких двох різних 

показників дає можливість хоча б наближено порівнювати реальний стан, 

що існує в державах; дозволяє провести перехресне дослідження, в тому 

числі в кінці кар’єри суддів, коли тип диференційованого відбору більше 
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не відіграє ролі, провести більш значуще дослідження, визначити 

можливості кар’єрного зростання суддів в окремих державах і оцінити 

співвідношення винагороди у зв’язку з соціальною роллю судді [138, с. 

327-328]. Отже, дворівневе дослідження рівня оплати праці суддів, з 

одного боку, відкриває можливості для порівняння рівня оплати праці 

суддів аналогічних посад судових систем різних країн, оскільки вищий 

рівень не містить такої різниці у досвіді праці на посаді судді та у 

функціональних обов’язках, як нижчий, про який ми зазначили вище. З 

іншого боку, саме такі показники є найбільш інформативними з точки зору 

встановлення рівня оплати праці суддів в конкретній країні.  

Також слід звернути увагу на те, що експертами аналізується і 

динаміка заробітної плати суддів на початку кар’єри та у Верховному Суді 

у 2008-2012 роках, і динаміка валової заробітної плати (абсолютне 

значення), і динаміка співвідношення валової заробітної плати суддів та 

національної середньої валової заробітної плати.  

Порівняння між рівнями оплати праці на нижчому і вищому рівнях 

судової системи дозволяє визначити динаміку розвитку оплати праці, 

різницю рівня оплати суддів та рівня оплати праці працівників інших 

галузей. 

Не можна оминути увагою і той факт, що, окрім порівняння вказаних 

показників, важливе значення для розуміння рівня оплати праці суддів має 

порівняння з середньою заробітною платою в різних країнах. Воно дає 

можливість об’єктивно встановити рівень оплати праці судді в окремій 

країні, уникаючи будь-яких викривлень у зв’язку з курсом валют. Адже є 

держави, до них відноситься й Україна, де заробітна плата виплачується не 

в євро. А відтак, порівняння передбачає врахування курсу конвертації 

національної валюти в євро. Коли ж такий курс нестабільний, отримання 

об’єктивних даних ускладнюється. І в цьому випадку саме співвідношення 
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рівня оплати праці суддів з середньою заробітною платою в країні 

ілюструє рівень суддівської винагороди.  

Що стосується аналізу фінансового забезпечення судової системи, то 

він також проводиться не тільки за наведеними даними за досліджуваний 

період, а й за попередніми оцінними циклами (за 2004, 2006 і 2008 роки). В 

цілому щодо фінансування судової влади в доповідях відзначається, що 

коефіцієнти зростання попередніх періодів підтверджуються і в даний час: 

бюджети міністерств юстиції постійно збільшуються. У той же час, 

кількість держав, де витрати на судові системи скоротилися, збільшилася в 

порівнянні з попереднім періодом, що пояснюється фінансово-

економічною кризою. Також досліджуються окремі категорії витрат на 

судову систему. Відзначається, що витрати на такі аспекти 

функціонування судових систем як заробітна плата, розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій, а також професійна підготовка 

суддів постійно зростають [139, с. 55-56]. А от на рівні заробітної плати ми 

зупинимося окремо. 

У 2012 році Україна за рівнем оплати праці суддів за проведеним 

Радою Європи оцінюванням  посіла 45 місце серед 48 країн. Його 

результати викладено у доповіді Ради Європи, присвяченій ефективності 

судових систем за 2012 рік.  

У 2014 році таке оцінювання здійснено знову. Рівень оплати праці 

суддів визначено у підрозділі 11.4 гл. 11 доповіді «Судові системи Європи 

–  видання 2014 року (дані 2012 року): ефективність і якість системи 

правосуддя» [138, с. 327-347]. Зокрема у даному підрозділі наголошено, 

що винагорода суддів є делікатним питанням. Мета полягає в тому, щоб 

надати судді винагороду, яка відповідає його статусу і соціальній ролі, 

приймаючи до уваги труднощі, пов’язані з виконанням цієї функції, і 

захищаючи його від будь-якого тиску, який міг би торкнутися його 

незалежності і неупередженості.  
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Проаналізуємо рівень оплати праці суддів в країнах Європи. Аналіз 

виявив, що на європейському рівні у 2012 році судді на початку своєї 

кар’єри є найбільш високооплачуваними порівняно з середньою 

національною валовою заробітною платою (в середньому у 2,3 рази 

більше). Виняток становить Німеччина, де судді заробляють менше на 

початку кар’єри, ніж середня заробітна плата. Однак при цьому середня 

заробітна плата, порівняно з європейськими країнами, є високою. Перші 

місця по рівню оплати праці як суддів-початківців, так і суддів вищих 

данок судових систем досліджуваних країн посідають Швейцарія, Велика 

Британія та Норвегія (якщо для порівняння беремо показник чистої 

заробітної плати суддів за рік) [138, с. 330-331, 338]. Наприклад, в 

Шотландії середній річний дохід судді дорівнює € 157 312 до 

оподаткування, що в 5,1 рази перевищує середній заробіток у регіоні. 

Високий рівень оплати праці суддів судді Швейцарії (€ 129 946 до і € 110 

454 після оподаткування) та Норвегії (€ 130 737 і € 90 163 відповідно). 

Стабільно високий заробіток і в суддів Ірландії (€ 122 512 до сплати 

податків), що не заважає їм, як і їхнім британським колегам, регулярно 

висловлювати незадоволення рівнем оплати праці. Компенсація на 2015 

рік становить для різних категорій суддів від €138000 до € 276000, а 

річний дохід найбільш високооплачуваного лорда Верховного суду Англії 

і Уельсу на сьогодні складає €338000. Але такі доходи, на їхній погляд, 

дуже незначні порівняно з обсягом роботи, з яким їм доводиться 

стикатися. Тільки 1 з 50 британських суддів вважає свою роботу гідно 

оціненою [136]. 

При інтерпретації, порівнянні вищенаведених показників рівня оплати 

праці слід враховувати застереження експертів щодо обережності 

використання даних, наведених в таблицях Доповіді щодо валового 

розміру річної заробітної плати суддів, чистої заробітної плати суддів та 

порівняння валової річної заробітної плати суддів з показниками середньої 
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заробітної оплати у конкретній країні. Причинами цього є різниця у 

механізмах нарахування, структурі заробітної плати суддів в окремих 

країнах, інших особливостях, які відрізняються залежно від специфіки 

оплати праці судді, визначеної законодавством різних країн. А тому і 

порівняння ускладнюється. Наприклад, у Люксембурзі та Іспанії рівень 

чистої заробітної плати залежить від сімейного стану судді, у Словаччині – 

від кількості дітей і добровільного пенсійного страхування. А от щодо 

Швейцарії, то рівень річної заробітної плати суддів значно відрізняється, 

враховуючи факт належності судді до конкретного кантону. А тому 

наведені у доповіді дані щодо суддів Швейцарії являють собою результат 

узагальнення даних, які надані суддями різних кантонів для аналізу. У 

Великобританії (Англія і Уельс) ж чиста річна заробітна плата буде 

залежати від податків і положення національного страхування особи 

протягом конкретного року. Посади в Лондоні включають Лондонську 

допомогу (допомогу по найму і утриманню співробітників) в розмірі 3 668 

євро (2 991,30 фунтів стерлінгів) на рік [138, с. 328-329]. 

Щодо України, то згідно з результатами оцінки і порівняння з 

європейськими кранами у 2014 році щодо заробітної плати суддів нижчого 

рівня судової системи (в Україні зафіксовані такі показники: валова річна 

заробітна плата – 8 154 євро; коефіцієнт співвідношення валової заробітної 

плати до національної середньої валової заробітної плати за рік – 2,3; 

чиста річна заробітна плата – 6906 євро) країна знаходилася на рівні 

Албанії (відповідні показники 7 482 євро ; 1,7; 5 747 євро), нижчими бути 

показники в Республіці Молдові (3 393 євро; 1,3; 2 710 євро ), Вірменії (1 

145 євро; 0,4; 918 євро). Якщо взяти показники рівня заробітної плати 

вищого рівня судової системи, то ситуація була аналогічною, окрім того, 

що нижче України (валова річна заробітна плата – 21456 євро; коефіцієнт 

співвідношення валової заробітної плати до національної середньої 

валової заробітної плати за рік – 6,1; чиста річна заробітна плата – 17266 
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євро) знаходиться Албанія (відповідні показники 14956 євро; 3,5; 12030 

євро ), Республіка Молдова (5012 євро; 1,9; 3701 євро), Вірменія (1877 

євро; 0,7; 1485 євро )  [138, c. 330, 338]. 

Необхідно зазначити, що, окрім наведеного дослідження, окремому 

порівнянню піддано країни Східного партнерства. На основі 

вищенаведених показників доповіді «Судові системи Європи»  видання 

2012 року (дані 2010 року) у 2013 році здійснено дослідження судових 

систем п’яти країн (Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови та України) 

щодо порівняння рівня оплати праці суддів в цих країнах та європейських 

державах. Порівняльний аналіз судових систем країн Східного 

партнерства та їх реформування здійснено, зокрема,  експертами 

ЄКЕП/CEPEJ в рамках програми по зміцненню судової реформи в країнах 

Східного партнерства (Enhancing Judicial Reform in the Eastern Partnership 

Countries) та рамкової програми співробітництва Ради Європи. Результати 

аналізу викладені в Доповіді «Ефективні судові системи», де дається 

оцінка судових систем перерахованих країн. Досліджуються питання 

дотримання європейських стандартів у системах правосуддя даних держав 

і формулюються рекомендації щодо їх вдосконалення. Як і при аналізі 

рівня оплати праці суддів у країнах Європи, результати зафіксовано у 

Доповіді 2012 року. У даному дослідженні здійснено співставлення 

статистичних даних п’яти країн, а також порівняння зазначених 

показників з європейськими контрольними параметрами (індикаторами) 

[139, с. 231].  

Якщо говорити більш конкретно, то другий розділ Доповіді має назву 

«Фінансування судової системи». У ньому відображені тенденції і зміни 

державного фінансування судової системи і, зокрема,  наголошується, що 

фінансування судових систем розглянутих держав Східного партнерства 

постійно збільшувалося, до того ж навіть швидше, ніж в країнах Західної 

Європи. Як наслідок, рекомендацій стосовно збільшення бюджетних 
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асигнувань на судову систему практично не було надано (виняток 

становила лише Вірменія) [139, с. 231].  

Щодо питань оплати праці суддів, то окремий підрозділ 3.3 «Оклади 

суддів та прокурорів» глави 3 «Судді, інші працівники суду та оплата 

праці» доповіді «Ефективність систем забезпечення правосуддя» (березень 

2013 року, Страсбург) [140] присвячено саме дослідженню відповідних 

питань. З числа вказаних країн звернемо увагу на Грузію. По-перше, як ми 

зазначали, ця країна має намір набути членство в ЄС. По-друге, Грузія за 

рівнем оплати праці суддів не тільки вище України, але й ряду країн 

Європи. Показники для нижчого рівня судової системи: валова річна 

заробітна плата – 12 634 євро; чиста річна заробітна плата – 10 108 євро ; 

для вищого рівня судової системи – 24 170 євро та 19336 євро відповідно 

[138, с. 330, 338]. При цьому в Грузії відбулося значне зростання окладу 

суддів як в абсолютних показниках, так і з урахуванням змін  середнього 

зростання заробітної плати (на 64% і не більше ніж на 13% відповідно). 

При цьому зниження по відношенню до середнього розміру оплати праці 

при одночасному збільшенні в абсолютних цифрах у 2012 році відзначено 

в Азербайджані (-20% і + 26%), Республіці Молдова             (-12% і + 17%) 

і Україні (0% і 4%). На європейському рівні, незважаючи на абсолютне 

збільшення окладу на 10,6% в 2006-2010 роках, обсяг виплат заробітної 

плати суддям дещо скоротився через загальну динаміку середнього 

розміру оплати праці в державах-членах: коефіцієнт відношення окладу 

судді до середнього розміру оплати праці зменшився на 0,8%. Цю 

тенденцію можна вважати наслідком фінансово-економічної кризи, що 

вплинула на розмір окладів державних службовців [140, с. 114].  

У 2016 році у Грузії, крім діючої Стратегії реформування 

кримінального судочинства і плану заходів на 2016-2020 роки, Вищою 

радою юстиції був заснований комітет, який почав роботу над розробкою 

стратегії реформування судової системи. В його рамках створено чотири 
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робочі групи, що відповідають за опрацювання питань прозорості та 

доступності системи правосуддя, незалежності та неупередженості, 

підзвітності, ефективності та якості правосуддя. Комітет і робочі групи 

складаються з представників урядових органів, Адміністрації Президента, 

судової влади, НУО та міжнародних організацій. Міністерство юстиції 

Грузії відповідає за підготовку законодавчої реформи судової системи, яка 

потім затверджується урядом Грузії та приймається парламентом Грузії. 

Відповідальність за реалізацію реформи ділять між собою відповідні 

зацікавлені сторони, в тому числі Вища рада юстиції, прокуратура, суди 

тощо. Зважаючи на відсутність єдиного стратегічного документа, що 

встановлює основні відповідальні органи і чітко розмежовує їх обов’язки, 

важко виділити конкретну установу і державну посадову особу, яких 

можна було б вважати головним ведучим органом, відповідальним за 

ефективність процесу реформування [117]. Заробітна плата суддів у Грузії 

регулюється спеціальним законом.  

Підсумовуючи розгляд питання рівня оплати праці суддів України у 

порівнянні з оплатою праці суддів в Європі, США та Канаді, можна 

стверджувати, що результати порівняння будуть кардинально 

протилежними, якщо брати дані  до і після реформування структури і 

розміру суддівської винагороди у 2017 році. По рівню оплати праці суддів 

у 2012 році з 45 місця з 48 країн Європи Україна однозначно 

переміщується на більш почесну позицію [133, с. 121]. 

Для України, де середня заробітна плата становить приблизно 7 000 

грн. (серпень, 2017), а заробітна плата судді-початківця згідно з 

положеннями національного законодавства – 30 прожиткових мінімумів 

(виходячи з прожиткового мінімуму 1 684 грн. у серпні 2017 року – це 50,5 

тис. грн.), то співвідношення складає перевищення суддівської винагороди 

у 7,2 рази. Але таке порівняння не коректне, якщо враховувати Перехідні 

положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
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від 02.06.2016 № 1402-VIII [10], адже п. 24 передбачає, що розмір 

посадового окладу судді становить з 01 січня 2017 року для судді 

місцевого суду 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір 

якого встановлено на 01 січня календарного року. Тоді (січень 2017 року) 

середня заробітна плата була приблизно 6 000 грн., а заробітна плата 

судді-початківця на цей час, виходячи з прожиткового мінімуму 1 600 

грн., – 24 тис. грн., то співвідношення складає перевищення суддівської 

винагороди у 4 рази. І це ми взяли виключно посадовий оклад. Але і в 

такому разі європейський індикатор перевищено. 

Ті ж самі обчислення здійснюємо стосовно рівня суддівської 

винагороди для судді Верховного Суду України. Беремо прожитковий 

мінімум на 01 січня 2017 року і 75 прожиткових мінімумів як розмір 

посадового окладу судді Верховного Суду України, хоча такий ще не 

утворено, всупереч вимозі п. 4 Перехідних і Прикінцевих положень Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] 

утворити його протягом шести місяців з дня набрання чинності цим 

Законом. Порівняння середньої заробітної плати по Україні з 

задекларованим посадовим окладом судді Верховного Суду України видає 

перевищення суддівської винагороди (120 тис. грн.) над середньою 

заробітною платою (6 000 грн.) у 20 разів. І це тільки посадовий оклад, 

хоча структура суддівської винагороди, як ми зауважили у попередньому 

розділі, включає і надбавки. Зрозуміло, що і абсолютні показники 

заробітної плати суддів змінюються у бік збільшення. Лише посадовий 

оклад суддів Верховного Суду України складатиме приблизно 3 870 євро 

на місяць і 46 451 євро  на рік без відрахувань, але і без додаткової частки 

структури заробітної плати.  

Таким чином, порівняльний аналіз рівня оплати праці суддів України 

з 01 січня 2017 року  вказує на наближення України до європейських 

індикаторів рівня заробітної плати суддів. Однак щодо критерію 
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співвідношення рівня оплати праці суддів та середньої заробітної плати 

маємо значне перевищення таких індикаторів, що пояснюється низьким 

рівнем середньої заробітної плати в Україні порівняно з країнами Європи. 
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Висновки до розділу 2 

1. Доведено, що розвиток правового регулювання оплати праці 

суддів України у темпоральному вимірі характеризується низьким рівнем 

їх заробітної плати, фінансовою залежністю судової влади від інших її 

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. Ліквідація 

зазначеної проблеми полягає у забезпеченні державою високого рівня 

оплати праці суддів порівняно не тільки з вітчизняними показниками 

заробітної плати, а й європейськими індикаторами рівня оплати праці 

суддів. 

2. 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 в рамках 

курсу на відновлення довіри до судової влади (2014-2016 роки); ґ) 

збільшення рівня оплати праці суддів в Україні (2016 – теперішній час).   

3. Визначено, що сучасні міжнародні стандарти у сфері 

забезпечення оплати праці професійних суддів охоплюють: 

1) загальні стандарти оплати праці: можливість кожної людини 

заробляти собі на життя професією, яку вона вільно обирає; відсутність 
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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 забезпечуються через 

вільне укладання колективних договорів, запровадження встановленого 

законодавством механізму визначення заробітної плати або вжиття 

інших заходів, що відповідають національним умовам; 

2) стандарти оплати праці суддів: регулювання виключно 

законом заробітної плати суддів; забезпечення виконавчою та 

законодавчою гілками влади незалежності суддів і не вжиття заходів, 

які можуть поставити під загрозу незалежність суддів; захист від тиску 

через встановлення рівня оплати праці, 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 
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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. 

4. Обґрунтована доцільність вивчення досвіду та виділення 

особливостей правового регулювання оплати праці суддів у світі на 

країнах Європи такими причинами: 1) обрання Україною курсу 

європейської інтеграції з метою набуття членства в ЄС; 2) правове 

регулювання оплати праці суддів здійснюється на східній основі 

(традиціях) в Україні та європейських країнах порівняно з 

регулюванням трудових прав суддів у США та Канаді; 3) досвід 

реформування оплати праці суддів в 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 суддів.  

5. Порівняння рівня оплати праці суддів України з оплатою праці 

суддів в Європі, США та Канаді дає підстави стверджувати, що результати 

співставлення різних показників будуть кардинально протилежними, якщо 

брати дані до і після реформування структури і розміру суддівської 

винагороди у 2017 році. По рівню оплати праці суддів у 2012 році з 45 

місця з 48 країн Європи Україна однозначно переміщується на більш 

почесне місце. З 01 січня 2017 року Україна наближається до 

європейських індикаторів рівня заробітної плати суддів. 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 
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валової заробітної плати за рік у Європі становить 2,3 порівняно з 7 та 20 в 

Україні, якщо для порівняння брати, відповідно, лише оклади суддів 

місцевого та Верховного Суду України без врахування додаткової частки 

заробітної плати), що пояснюється низьким рівнем середньої заробітної 

плати в Україні порівняно з країнами Європи. 
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РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ УДОСОКОНАЛЕННЯ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ СУДДІВ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

3.1 Проблеми правового регулювання оплати праці суддів України в 

умовах євроінтеграції 

Реалізація євроінтеграційного курсу України включає ряд реформ. 

Серед реформ, які проводяться, як ми вже зазначили у попередніх 

підрозділах, – судова. У 2017 році закінчено перший етап судової реформи 

в Україні створенням Верховного Суду України, зміною складів Вищої 

ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, збільшенням ставок 

та скасуванням граничного розміру судового збору. Щодо інших 

результатів, то оцінка їх можлива тільки по завершенню заходів 

(наприклад, проходження суддями кваліфікаційного оцінювання).  

Незважаючи на ряд незавершених заходів, у 2018 році починається 

другий етап судової реформи, про що заявляє Президент України. 

Організаційна і фінансова оптимізація, заплановані для проведення на 

другому етапі судової реформи в Україні задля втілення міжнародних і 

європейських стандартів правосуддя, включають вирішення питань 

належного фінансування судової системи. І питання оплати праці суддів в 

нашій державі є однією з тих сфер, що піддається реформуванню. Ми вже 

зазначали, що ряд реформ стосовно рівня оплати праці, структури 

заробітної плати суддів проведено. Однак в цілому реформа 

продовжується. І для того щоб реформи були ефективними, необхідним є 

теоретичне виділення та осмислення проблеми правового регулювання 

оплати праці суддів України в умовах євроінтеграції та розробка шляхів їх 

вирішення. 

Першою з проблем правового регулювання оплати праці суддів 

України в умовах євроінтеграції вважаємо питання дискримінації суддів за 
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ознакою проходження кваліфікаційного оцінювання. Згідно з Положенням 

про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники 

відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх 

встановлення кваліфікаційне оцінювання являє собою встановлену 

законом та цим Положенням процедуру визначення Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України здатності судді (кандидата на 

посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді або оцінювання 

відповідності судді займаній посаді за визначеними законом критеріями. 

Аналіз відповідної процедури вказує на відсутність ознак дискримінації 

суддів при її проведенні. Однак вказана проблема з’явилася у зв’язку 

прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у 2016 році, 

у перехідних положеннях якого встановлено правило залежності розміру 

суддівської винагороди суддів від проходження ними кваліфікаційного 

оцінювання.  

Таким чином, маємо ситуацію, коли визначений в законі розмір 

заробітної плати суддів відрізняється за ознакою: пройшов суддя 

кваліфікаційне оцінювання, чи не проходив такого [141, с. 57]. Для тих 

суддів, що його пройшли, розмір визначається на підставі ст. 135 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10]. 

До проходження кваліфікаційного оцінювання суддя отримує суддівську 

винагороду на підставі ст. 133 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 07 липня 2010 року № 2453-VI у редакції Закону України «Про 

забезпечення права на справедливий суд» від 12 лютого 2015 року № 192-

VIІ [79]. Фактично це означає, що розмір суддівської винагороди, 

наприклад судді місцевого суду, відрізняється від 10 мінімальних 

заробітних плат при непройденому оцінюванні порівняно з 15 

прожитковими мінімумами у 2017 році і 20 прожитковими мінімумами у 

2018 року для тих суддів, які пройшли кваліфікаційне оцінювання. Як 

бачимо, різниця очевидна. 
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Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово 

трактував поняття «дискримінація». Він розглядає дискримінацію як будь-

яке відмінне ставлення (різне поводження) з особами, що перебувають в 

однаковій ситуації, коли таке поводження ґрунтується на певній ознаці 

людини та не має об’єктивного розумного виправдання (справа «Stummer 

v. Austria»). Принцип заборони дискримінації може ототожнюватися з 

принципом рівного поводження (справа «D.H. v. Czech Republic»). 

Принцип недискримінації гарантує дотримання прав людини і 

громадянина та розглядається Європейським судом як «рівний захист 

законом без будь-якої дискримінації» [142, с. 41]. Порівнюючи стан справ 

із залежністю оплати праці суддів України від результатів проходження 

кваліфікаційного оцінювання з вищенаведеним тлумаченням принципу 

недискримінації у трактуванні Європейського суду з прав людини 

доходимо висновку, що є підстави вважати закріплену в законодавстві 

України залежність дискримінацією. 

Хоча принцип недискримінації є однією з основоположних засад 

права Європейського Союзу. Він закріплений як у первинних, так і 

вторинних актах законодавства ЄС. Загальна заборона дискримінації 

містилася в Амстердамському договорі 1997 р. (статті 5а, 6а), Лісабонській 

угоді 2002 року (статті 1a та 5b) та Хартії основоположних прав 

Європейського Союзу, що набрала чинності разом із Лісабонською угодою 

2009 року. Для України проблема протидії дискримінації набула 

підвищеної актуальності у зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію з 

ЄС і, як результат, необхідністю пристосування національного 

законодавства до acquis communautaire ЄС. Підписання угоди стало 

знаковою подією та символом того, що наша країна підтримує і прагне до 

європейських цінностей, невід’ємною складовою яких є заборона 

дискримінації, закріплена de jure ще за часів утворення ЄС [142,   с. 57]. 

Отже, не можна заперечувати, що принципи рівності та недискримінації є 
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одними з найважливіших для забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина [142, с. 39]. Наразі, доходить висновку                           О.М. 

Бачинська, конституційний принцип недискримінації в системі принципів 

прав і свобод людини і громадянина займає особливе місце, оскільки діє у 

зв’язці з досить дослідженим у науці принципом рівності осіб [143, с. 165]. 

На недолік у вигляді порушення принципу рівності суддівської 

винагороди звертала увага ще до прийняття вищевказаного Закону Рада 

суддів України при аналізі проекту Закону «Про судоустрій і статус 

суддів» від 30.05.2016 № 4734 [144]. І в своєму зверненні до народних 

депутатів України та міжнародних організацій Рада суддів України 

закликала виважено підійти до прийняття проекту Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», дотримуючись усіх принципів Конституції 

України, міжнародних стандартів та процедури прийняття законів 

України. А також здійснити експертне вивчення законопроекту на предмет 

його відповідності міжнародним стандартам у сфері судочинства [145]. На 

проблеми забезпечення незалежності і рівності статусу суддів в контексті 

оплати їх праці звертав увагу і Верховний Суд України під час аналізу 

норм вищевказаного проекту. У висновку на законопроект «Про 

судоустрій і статус суддів» від 30.05.2016 № 4734 було запропоновано 

пункти 22, 23 і 25 Прикінцевих та перехідних положень виключити задля 

дотримання державою гарантій незалежності суддів в частині єдності 

статусу суддів, оскільки в цих положеннях право на отримання суддівської 

винагороди, щомісячного довічного грошового утримання поставлено в 

залежність від факту прийняття законопроекту [146].  

Незважаючи на зауваження, прийнятий Закон включає неоднозначні 

положення щодо рівності статусу суддів в аспекті рівня заробітної плати 

суддів та підстав її визначення. На практиці існування таких положень 

спричинило звернення суддів до Вищої ради правосуддя задля вирішення 

питання щодо посягання Державної судової адміністрації України на їх 
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незалежність через те, що їм виплачується суддівська винагорода у 

розмірі, що є нижчим від того, який встановлено Законом України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10]. Наприклад, у 

березні 2017 року суддя Кіровоградського окружного адміністративного 

суду звернувся до Вищої ради правосуддя для вирішення вищеописаної 

проблеми. Суддя наголошує, що «оскільки суддівська винагорода не може 

визначатися іншими законами, тому розмір посадового окладу судді 

місцевого суду, який ще не пройшов оцінювання, з 01 січня 2017 року 

повинен становити 32 000 грн. Адміністрація зробила інший висновок. На 

її думку, посадовий оклад судді місцевого суду, який ще не проходив 

оцінювання, становить 16 000 грн. (10 прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб), а судді, котрий пройшов оцінювання, – 24 000 грн. (15 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб)» [147]. Як бачимо, по-

перше, здійснено перехід на прожитковий мінімум як розрахункову 

одиницю заробітної плати суддів,           по-друге, є різниця у підставах 

визначення суддівської винагороди. На практиці це означало те, що 

«частина суддів місцевих судів (ті, що пройшли оцінювання) отримала за 

січень 2017 року більшу заробітну плату по відношенню до іншої частини 

(ті, що ще його не проходили), виконуючи за обсягом однакову з ними 

роботу [147]. Однак описані зміни викликають зауваження з точки зору 

обґрунтованості їх застосування до обчислення розміру заробітної плати 

суддів.  

Так, у 2016 році здійснено підвищення мінімальної заробітної плати з 

одночасною відмовою від використання цієї категорії як розрахункової 

при визначення рівня оплати праці. Відбувається заміна на прожитковий 

мінімум. Однак при застосуванні положення щодо суддів, не можна не 

зважати на принцип визначення структури і розміру заробітної плати 

виключно законом, при цьому профільним, а не будь-яким. Як 

констатовано у вищенаведеному зверненні, зміна на прожитковий мінімум 



128 

як розрахункову одиницю розміру заробітної плати суддів відбулася на 

основі приписів Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» від 06 грудня 2016 року. Зокрема, в Законі 

установлено, що мінімальна заробітна плата після набрання ним чинності 

не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових 

окладів та заробітної плати працівників та інших виплат. Але суддя, який 

звернувся до Вищої ради правосуддя, звертає особливу увагу, що «цим 

законом не вносились зміни до статті 133 Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» (від 2010 року), а тому вони не можуть братись до уваги 

при нарахуванні суддям винагороди. Такий закон може поширювати дію 

на певну категорію працівників за умови, що в законах, в яких 

встановлено порядок виплати їм заробітної плати, відсутня заборона 

визначати останню іншими законами, окрім закону про внесення змін до 

профільного закону» [147]. Таким чином, лише зміни у профільному 

законі є обґрунтуванням для обчислення розміру заробітної плати судів на 

основі такої одиниці як «прожитковий мінімум». Однак її використання в 

умовах поглиблення євроінтеграції з метою набуття Україною членства в 

ЄС не є безсумнівним (про це докладніше у підрозділі 3.2). 

Що ж стосується обчислення суддям заробітної плати на основі різних 

законів, виходячи з факту проходження чи непроходження 

кваліфікаційного оцінювання, то дане явище є підставою вважати 

дискримінацією суддів за відповідною ознакою. У зверненні судді 

Кіровоградського окружного адміністративного суду до Вищої ради 

правосуддя з цього приводу зазначено, що «судді в Україні мають єдиний 

статус незалежно від місця суду в системі судоустрою чи адміністративної 

посади, яку суддя обіймає в суді. Статус визначається правами і 

обов’язками. Виплативши суддям місцевих суддів різну винагороду за 

однаковий обсяг роботи, у нас з’явилися судді першої інстанції з різними 

статусами. Суддя, що пройшов оцінювання, і той, хто ще не проходив 
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його. Це ж є порушення такого конституційного принципу як рівності 

(рівність в межах певної групи).У всьому світі назва такого порушення – 

дискримінація… Не допустити дискримінацію можна шляхом визначення 

у штатних розписах місцевих судів усім суддям однакового посадового 

окладу» [147]. Отже, проблему дискримінації суддів за ознакою 

проходження кваліфікаційного оцінювання слід вирішувати шляхом 

визначення у штатних розписах судів того самого рівня усім суддям 

однакового посадового окладу.  

Наприклад, до Конституційного Суду ФРН звернулися судді, яких не 

влаштовувала невідповідність оплати їх праці в різних регіонах 

Німеччини. Зокрема,  на півдні країни винагорода суддів майже на 20% 

вища, ніж в інших місцях. Конституційний Суд вирішив зрівняти суддям 

заробітна плати шляхом збільшення їх тим, що отримували менше [148]. 

Наступною проблемою, на якій зупиняємося при визначенні 

напрямків вдосконалення правового регулювання оплати праці суддів 

України в умовах євроінтеграції, є неналежне фінансування судової влади. 

Це питання декілька разів ставало предметом розгляду Конституційного 

Суду України (справа про фінансування судів від 24.06.1999  № 6-рп/99 і 

справа про відшкодування шкоди державою від 03.10.2001 № 12-рп/2001). 

У першому Рішенні Суд звернув увагу на неконституційне надання 

повноважень Кабінету Міністрів України обмежувати видатки з 

Державного бюджету України на утримання судових органів України. У 

другому Рішенні Суд визнав неконституційними деякі положення 

Державного бюджету України на 2000 і 2001 роки, згідно з якими за 

рахунок коштів на утримання судів відшкодовувалася шкода, завдана 

громадянам незаконними діями органів дізнання, попереднього 

(досудового) слідства, прокуратури і суду. На розв’язання проблеми 

фінансування судової влади значною мірою спрямовано новий Закон 

України «Про судовий збір», який набрав чинності з 01 листопада 2011 
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року [149,              c. 43-44]. Зокрема, з 01 січня 2017 року розмір судового 

збору було збільшено і скасовано граничний розмір.  

На наш погляд, такий шлях вирішення проблеми належного 

фінансування породжує проблему фінансової доступності правосуддя. З 

одного боку, скасування граничного розміру судового збору разом з 

підвищенням ставки є причиною зменшення звернень до судів України. 

Але таке зменшення пов’язане, серед інших причин, з обмеженням 

доступу до правосуддя. Так, розмір збору за подання позову майнового 

характеру фізичною особою або фізичною особою-підприємцем коливався 

у 2016 році від мінімальних 551,20 грн. до 6 890,00  максимальних грн. 

Позов немайнового характеру для цієї ж категорії осіб коштував 551,20 

грн., а для юридичних осіб – 1 378,00 грн. Помітно дорожче вартувала для 

звичайних громадян апеляційна (303,16 – 1 515,80 грн.)  й касаційна судові 

інстанції (661,44 – 1 653,60 грн.), а також звернення до Верховного Суду 

України (716,56 – 1 791,4 грн.). При цьому максимальний розмір судового 

збору при оскарженні рішення суду законом не обмежений. Враховуючи 

встановлений на 2016 розмір заробітної плати в сумі 1 600 грн. та 

загальний низький рівень життя українців на фоні економічної кризи, 

проведення антитерористичної операції, високі ставки судового збору, як 

впевнений О.М. Овчаренко, не сприяли покращенню рівня доступності 

правосуддя [150], у той час, коли вільний доступ до правосуддя є 

принципом судочинства в Україні і міжнародним стандартом відправлення 

правосуддя. При цьому цей принцип захищається Європейським судом з 

прав людини. 

Зокрема, у ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, 

яка була підписана урядами держав-членів Ради Європи 04 листопада 1950 

року [121], представлено «право на суд». Як констатують І. Звягіна та                 

К. Звягіна,  Конвенція про захист прав і основних свобод людини займає 

центральне місце в системі правових актів, прийнятих Радою Європи і 
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передбачає низку юридичних гарантій, серед яких і право на справедливий 

судовий розгляд (ст. 6) [151, с. 67-68]. Це право включає захист доступу до 

суду першої інстанції (щодо прав і обов’язків «цивільного характеру») як 

права звернення до суду за захистом та дотримання процесуальних строків 

стосовно питання доступу до суду. Таким чином, право на звернення до 

суду, одним із аспектів якого є право доступу, тобто право розпочати 

провадження у судах з цивільних питань (див. справу «Ґолдер проти 

Сполученого Королівства», рішення від 21 лютого 1975 року, серія А № 

18, п. 28-36), – це  частина права на справедливий суд [152, с. 46]. Отже, 

доступність правосуддя є частиною права на справедливий судовий 

розгляд, яке може бути захищене у Європейському суді з прав людини. 

У цьому контексті зауважимо, що у 2016 році Україна опинилася на 

другому місці після Італії за кількістю поданих заяв і скарг. Протягом 2016 

року Євросуд виніс 70 рішень, у яких Україна визнається винною у 

порушенні принаймні однієї зі статей конвенції, що не є найвищим 

показником (щодо Росії винесено 222 таких рішення, щодо Туреччини –

 77, Румунії – 71). У частині цих рішень об’єднані справи кількох 

заявників. Натомість у значно більшій кількості випадків Україна визнала 

свою вину і виплатила запитану заявником суму відповідно до механізму 

односторонньої декларації. За рік таким чином вирішено 482 скарги, що є 

вкрай високим показником. Також Україна активно  використовувала 

механізм дружнього вирішення суперечки, в рамках якого Київ узгоджує із 

заявником іншу суму компенсації, а заявник знімає претензії до держави. 

Цей механізм також застосовується лише у випадках, коли держава знає, 

що порушила конвенцію і точно програє справу, однак юридично не 

визнає порушення. Виплати від України за скаргами, поданими раніше до 

ЄСПЛ, у 2016 році мають отримати більше 1000 українських заявників 

[150]. Як бачимо, показники звернення українців за захистом своїх прав 

вкрай великі. Якщо більш точно, то Україні посіла друге місце після Італії. 
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Відтак одним з напрямків удосконалення правового регулювання 

судочинства в Україні є прийняття заходів, спрямованих на зменшення 

кількості використання українцями наднаціональних засобів захисту. В 

контексті даного дослідження одним з заходів є вирішення питання 

належного фінансування судової системи з урахуванням усунення та 

запобігання проблеми фінансової доступності правосуддя.  

Деякі кроки на цьому шляху зроблені. З прийняттям Закону України 

«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 № 2147-

VIII [153] змінюються не тільки вказані кодекси, але і правила сплати 

судового збору. До зміни правил належить: визначення максимального 

розміру збору; ліквідація пільг при сплаті судового збору для Пенсійного 

фонду України, його органів, Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України, місцевих державних адміністрацій, 

Державної служби України з питань праці; збільшення ставки  судового 

збору у разі апеляційного провадження до 150% (порівняно з попередніми 

110%),  касаційного – до 200% (в минулому – 120%) ставки, що підлягала 

сплаті за подання позовної заяви в розмірі оспорюваної суми. Зазначені та 

інші зміни спрямовані  на вирішення проблем належного фінансування 

судової системи, але враховують лише необхідність вирішення питання 

фінансової доступності правосуддя. 

Потребує дослідженні і вирішення питання правового та соціального 

захисту суддів Донецької та Луганської області, АРК, які займають штатні 

одиниці в судах, робота яких припинена. 

По-перше, це питання звільнення суддів, які не виїхали із зони 

проведення антитерористичної операції разом з установами суду. 

Наприклад, у Луганському окружному адміністративному суді з 28 суддів 

фактичної чисельності 10 суддів з 17.11.2014 не перемістились до міста 



133 

Сєвєродонецька з установою, на роботу не виходять, письмової згоди на 

переведення в іншу місцевість разом з установою не надали, з власної 

ініціативи не виконують повноваження, визначені законом [81].  

По-друге, це питання оплати праці суддів, які не здійснюють 

правосуддя, у зв’язку з особливостями структури суддівської 

винагороди прикріплених суддів місцевих загальних судів Донецької та 

Луганської областей, що припинили свою роботу, а також суддів судів 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до інших судів того ж 

рівня й спеціалізації в іншій місцевості відповідно до Рішення Ради 

суддів України № 11 від 04 лютого 2016 року. 30 вересня 2016 року 

набув чинності Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 

02.06.2016  №1402-УІІІ. Мається на увазі обставина, що строк 

прикріплення сплинув 30 березня 2017 року. Але, по-перше, 

незважаючи на закінчення строку прикріплення судді до відповідного 

суду, судді не втратили право на отримання посадового окладу за період 

з дня закінчення строку такого прикріплення. Це підтверджується в абз. 

2 п. 34 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» вказаного 

Закону: «Суддя, який був прикріплений до іншого суду за рішенням 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, має право на отримання 

посадового окладу за період з дня закінчення строку такого 

прикріплення до дня прийняття Вищою кваліфікаційною комісією 

суддів України рішення про його відрядження» [154]. Однак, по-друге, 

виникає питання щодо підстав зміни структури заробітної плати 

вказаних суддів в аспекті доплат.  

Ми вже визначилися, що для деяких суддів, які не здійснюють 

правосуддя, є потреба у перегляді питання наявності доплат у структурі 

суддівської винагороди. Адже структура суддівської винагороди не 

повинна змінюватися при продовженні трудових правовідносин, коли 

мова не іде про відповідальність судді за неякісне, несвоєчасне 
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виконання трудової функції чи інше порушення. Це означає, що 

доплати за вислугу років, за перебування на адміністративний посаді, за 

науковий ступінь повинні залишатися у структурі суддівської 

винагороди у випадках правового регулювання праці прикріплених 

суддів у зв’язку з припиненням роботи судів, розташованих 1) в зоні 

проведення антитерористичної операції – прикріплені до Рубіжанського 

міського суду Луганської області та Слов’янського міського суду 

Донецької області з виплатою суддівської винагороди; 2) на окупованій 

території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя – прикріплені 

до Господарського суду Київської області та Господарського суду м. 

Києва з виплатою суддівської винагороди. 

У цьому контексті не можна оминути увагою питання, що 

законодавство не визначає механізму та джерел виплати навіть посадового 

окладу таким суддям, а це безпосередньо пов’язано з питаннями правового 

та соціального захисту суддів Донецької та Луганської області, АРК, які 

займають штатні одиниці в судах, робота яких припинена [154]. Такий 

механізм повинен бути визначений і затверджений. При цьому необхідно 

заповнити правову невизначеність статусу суддів, які займають штатну 

одиницю в структурі суду, розташованого на непідконтрольній території 

України, після спливу шестимісячного строку з дня набрання чинності 

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

VIII [10]. Зокрема, вирішити питання щодо працевлаштування суддів, 

прикріплених до інших судів шляхом призначення, переведення чи 

відрядження таких суддів до іншого суду [154]. Вдосконалення правового 

регулювання оплати праці суддів України в умовах євроінтеграції повинно 

супроводжуватися практичними діями щодо 1)  якнайшвидшого 

приведення до присяги суддів, які призначені на посади; 2) вжиття заходів 

до якнайшвидшого заповнення вакантних посад суддів у судах України, 3) 
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обрання безстроково тих суддів, у яких закінчився 5-річний строк 

призначення на посаду [81]. 

Наступною проблемою правового регулювання оплати праці суддів 

України, яку, на наш погляд, слід вирішувати, є те, що розмір оплати праці 

практично відірваний від кінцевих результатів праці суддів та судів. І це в 

той час, коли не вирішеним в повному обсязі залишається питання 

рівномірного поділу справ між суддями.  

Одразу заважимо, що проблема відсутності прямого зв’язку між 

результатами праці та розміром заробітної плати стосується не тільки 

судової системи. Як зауважує Н.Б. Болотіна, діюча система нарахування 

основної оплати праці ніяк не пов’язана з конкретними результатами 

роботи. Адже за відрядної системи оплати праці підставою для виплати 

зарплати є наряд про кількість виготовленої продукції, за погодинної для 

службовців – всього лише табель виходу на роботу. Високоякісна робота 

фахівця може бути врахована лише в додатковій частині зарплати, у 

преміальній системі. Добре, якщо така передбачена системою оплати 

праці. А якщо ні? У державному секторі кваліфікованому фахівцю, який 

показує високоефективні результати праці, все ж не можна встановити 

подвійний оклад [4, с. 396-397]. Отже, питання відірваності оплати праці 

від кінцевих результатів праці є загальною проблемою трудового права, 

що пов’язується із функціонуванням погодинної та відрядної системи 

оплати праці.  

О.О. Тертичний вказує, що на більшості успішних приватних 

підприємств спостерігається відхід від класичних погодинних і відрядних 

систем оплати праці, а відбувається перехід до принципово інших систем 

оплати праці. Використання інноваційних форм оплати праці дозволяє 

ефективно розвиватися підприємству, досягати високих економічних 

результатів. На сучасному етапі основним засобом формування такої 

зацікавленості виступає оплата праці, яка відображає кількість і якість 
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витраченої працівником праці. Розширення самостійності підприємств у 

визначенні розмірів заробітної плати, а також коштів, що спрямовуються 

на споживання, в тому числі на оплату праці, створює додаткові реальні 

можливості та умови для підвищення стимулюючої ролі безтарифної 

організації праці  у зростанні результативності виробництва і 

максимальної реалізації здібностей працівників [155, с. 62-63]. 

Результативність роботи має бути покладена в основу оплати праці всієї 

кадрової політики в умовах ринку [156, с. 311-328]. Н.Б. Болотіна 

впевнена, що «необхідно впровадити у законодавство і правозастосовну 

практику таке важливе положення, як забезпечення залежності розмірів 

оплати праці від особистого внеску працівника в кінцеві результати праці. 

Це питання тісно пов’язане із вдосконаленням нормування праці, з ринком 

праці (рівнем безробіття) і соціальною психологією... Звісно, в цій 

проблемі не все так просто, як може здатися на перший погляд. Вплив 

різних працівників, служб на кінцеві результати праці різноманітний. 

Результати праці залежать від багатьох чинників, а відокремити 

результати праці конкретного працівника від результату цілого колективу 

не просто. Проте ці проблеми – проблеми державних підприємств. 

Приватний власник сам оцінить результати праці конкретних працівників і 

відповідно реально відобразить їх в оплаті праці, хоч формально правовий 

статус найманих працівників однаковий на підприємствах усіх форм 

власності» [4, с. 378, 397-398]. Що стосується оплати праці суддів, то це не 

тільки державний сектор, бюджеті гроші, але й інші труднощі втілення 

принципу індивідуалізації рівня оплати праці. 

У судовій системі питання зв’язку рівня суддівської винагороди з 

результатами роботи стикається з принципами об’єктивності, 

неупередженості, незалежності суддів. На наш погляд, проблеми 

відсутності залежності розміру оплати праці від кінцевих результатів праці 

суддів та судів доцільно вирішувати через зрівняння навантаження на 
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суддів. Для цього необхідним є внесення корективів у роботу 

автоматичної системи розподілу справ між суддями. На сьогодні ж на 

практиці виходить, що навантаження на суддів того самого суду може 

значно відрізнятися, але розмір заробітної плати від цього не змінюється. 

Проблема рівномірного розподілу виникає через недоліки розробленої ДП 

«Інформаційні судові системи» програми «Документообіг загальних 

судів». Так, у судах дуже часто трапляються випадки, коли один суддя 

отримує дві справи на тиждень, а інший – двадцять. Різниця у річному 

навантаженні суддів доходить до 100 справ. На жаль, в оперативному 

режимі роботи суду ці недоліки не можуть бути усунені, їх має усувати 

розробник програми під час поглибленої роботи над нею [149, c. 109-110]. 

Отже, вирішення проблеми рівномірного розподілу справ між суддями є 

одним з шляхів розв’язання питання зв’язку розміру оплати праці з 

кінцевими результатами праці суддів. 

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що вирішення 

проблем правового регулювання оплати праці суддів України – частина 

судової реформи, що, в свою чергу, є заходом реалізації курсу на набуття 

Україною членства в ЄС та сприятиме поглибленню європейської 

інтеграції. Незважаючи на ряд реформ щодо рівня, структури заробітної 

плати суддів України в умовах європейської інтеграції, першочерговими 

для вирішення залишаються завдання: 1) дотримання принципів рівності 

та недискримінації при правому регулювання 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) розмір оплати праці суддів повинен враховувати 

результати роботи судів та суддів на основі  вирішення питання 

рівномірного розподілу справ між суддями.  
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3.2 Використання міжнародного досвіду правового регулювання 

оплати праці суддів в Україні 

Ми вже визначилися, що Україна поглиблює європейську інтеграцію, 

має намір набуття членства в ЄС, для чого робить ряд кроків. А тепер 

зауважимо, що обрання векторів розвитку реформ задля наближення до 

ЄС, вдосконалення законодавства у цьому аспекті повинні враховувати 

міжнародний досвід вирішення тих питань, що на сьогодні актуальні для 

розгляду в Україні. Одним з них є питання правового регулювання оплати 

праці суддів. Як констатує І.В. Юревич, пріоритетний напрямок руху 

України в зовнішній політиці (інтеграція до ЄС) вимагає дотримання 

міжнародних договорів, які встановлюють вимоги до суддівського 

корпусу, тому обговорення реформ у судовій системі та суддівському 

корпусі неможливе без звернення до міжнародних та європейських 

стандартів з цих питань [157, с. 79]. Яким же чином міжнародні стандарти 

оплати праці суддів втілені в Україні та який досвід їх реалізації в інших 

країнах доцільно враховувати та визначати в якості орієнтирів для 

вдосконалення правового регулювання означеного питання в Україні? 

Загальна декларація прав людини [120] в аспекті оплати праці, як ми 

вже знаємо, передбачає аж чотири стандарти: 1) відсутність дискримінації 

в оплаті рівної праці; 2) справедливість і задовільність винагороди, яка 

повинна забезпечувати гідне людини існування, її самої та її сім’ї; 3) 

доповнення винагороди іншими засобами соціального забезпечення у разі 

необхідності; 4) оплачуваність періодичної відпустки. У той же час, як 

справедливо вказує О.М. Ярошенко, всі закріплені в Декларації 

загальновизнані трудові права поки що не одержали повного адекватного 

втілення в українському законодавстві, хоча це не значить, що існуючі у 

ньому трудові права прямо суперечать тим, що зафіксовані в Декларації. 

Конституція України 1996 року містить широкий перелік трудових прав, 
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що включає право на своєчасне одержання заробітної плати, не нижчої від 

визначеної законом [158, с. 85]. Також у ст. 24 Конституції України [159] 

визначена засада рівності прав жінки і чоловіка, що, серед іншого, 

забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у праці 

та винагороді за неї. Щодо суддів конкретно, маємо й інші правила, 

закріплені у ст.ст. 130, 148-1 Основного Закону України. Зокрема згідно із 

ст. 130 розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій, 

ст. 148-1 розмір винагороди судді Конституційного Суду України 

встановлюється законом про Конституційний Суд України. 

Якщо порівняти засади оплати праці, закріплені в Конституції 

України, з міжнародними стандартами, викладеними в Загальній 

декларації прав людини, то можна побачити невідповідність. Перелік 

наведених міжнародних стандартів ширший, ніж засади оплати праці, 

закріплені в Конституції України.  

Як ми звертали увагу у попередньому підрозділі, конкретизація 

міжнародних стандартів оплати праці, встановлених у Загальній декларації 

прав людини[120], здійснена у Міжнародному пакті про економічні, 

соціальні і культурні права від 16.12.1966 [123]. У цьому документі 

стандарти оплати праці подаються як елементи складного стандарту 

«справедливі і сприятливі умови праці», в Декларації ж вони закріплені як 

два окремі поняття.  

У ч. 4 ст. 43 Конституції України [159] зазначено: «Кожен має право 

на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу 

від визначеної законом». Конструкція статті, якою закріплено відповідні 

засади оплати праці в Україні, вказує на те, що вони становлять окремі 

групи, на відміну від Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права від 16.12.1966 [123], в якому  одна засада є 

конкретизацією іншої. 
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Тому є підстави стверджувати, що в Конституції України не в повній 

мірі викладені засади оплати праці, визначені Загальною декларацією прав 

людини, прийнятою і проголошеною резолюцією 217 A (III) Генеральної 

Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року [120]. Отже, виявляється, що 

жоден з міжнародних стандартів оплати праці, визначених Декларацією, 

не відображено в Конституції України в повній мірі, у тому числі й засади 

оплати праці суддів. Даний висновок, по-перше, повинен стати приводом 

для аналізу і перегляду конституційних положень, що стосуються оплати 

праці в аспекті повноти врахування міжнародних стандартів праці, 

закріплених Загальною декларацією прав людини [120]. По-друге, вказує 

на доцільність перегляду засади оплати праці суддів, в яких слід закріпити 

всі правила оплати праці, передбачені  Загальною декларацією прав 

людини. 

У контексті вивчення міжнародного досвіду правового регулювання 

оплати праці суддів України та втілення в національному законодавстві 

міжнародних та європейських стандартів статусу професійного судді на 

увагу заслуговує питання встановлення такої базової одиниці обчислення 

розміру суддівської винагороди як прожитковий мінімум.  

У чинному Законі 2016 року врегульовано посадовий оклад судді, 

базовий розмір якого згідно з ч. 3 ст. 135 Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] визначається через 

встановлену кількість прожиткових мінімумів. До прийняття вказаного 

Закону базовою одиницею обчислення посадового окладу судді була 

мінімальна заробітна плата. У зв’язку з цим виділена проблема в системі 

організації заробітної плати у вигляді не визначеної ролі мінімальної 

зарплати [4, с. 378] набуває актуальності. 

Перехід на прожитковий мінімум в якості одиниці для визначення 

розміру суддівської винагороди, на наш погляд, потребує оцінки в аспекті 

зміни одиниці розрахунку. До числа аргументів на користь зміни 
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мінімальної заробітної плати як одиниці розрахунку базового розміру 

суддівської винагороди на прожитковий мінімум відносилось питання 

штучного утримування зростання розміру мінімальної заробітної плати у 

випадку прив’язки до неї розміру посадового окладу судді та інших 

категорій працівників. Цей аргумент є вагомим. Але, на наш погляд, 

заміну слід оцінювати комплексно, враховуючи досвід врегулювання 

відповідного питання як в Україні за попередні роки, так і за кордоном. 

Насамперед слід проаналізувати: чи не суперечить вказана зміна 

принципам трудового права щодо оплати праці? 

Відповідаючи на це питання, пропонуємо виходити з того, що ст. 22 

Конституції України передбачає наступне правило: «Конституційні права і 

свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових 

законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження 

змісту та обсягу існуючих прав і свобод». Аналізуючи положення вказаної 

статті щодо прав у сфері праці, Н.М. Хуторян доходить висновку, що 

«принцип недопустимості зниження рівня трудових гарантій випливає з 

частини другої ст. 22 Конституції України. Тому при проведенні 

кодифікації необхідно зберегти всі основні гарантії трудових прав 

працівників. Відмова від раніше встановлених трудових гарантій та пільг 

працівників розцінюється у всьому світі як наступ на права трудящих, а 

таке законодавство кваліфікується як реакційне. Повинні бути збережені, а 

з окремих питань і збільшені соціальні гарантії для найвразливіших 

категорій працівників – молоді, жінок, пенсіонерів, інвалідів» [160, с. 272-

278]. Отже, до числа принципів кодифікації трудового законодавства 

 Н.М. Хуторян відносить недопущення зниження рівня трудових гарантій 

[161, с. 7-9]. Аналізуючи завдання реформування трудового законодавства, 

О.С. Матвієнко стверджує, що «реформування трудового законодавства 

потребує не удосконалення чи уточнення окремих норм, а розробки нових 

концептуальних підходів щодо правового регулювання трудових відносин. 
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Сучасність вимагає іншого підходу до їх правового регулювання, 

створення законодавства, яке регулювало б усі суспільно-трудові 

відносини. При цьому слід врахувати, що чинне законодавство про працю 

значно застаріло, не завжди відображає потреби ринкової економіки і 

вимагає істотного оновлення. Адже воно було прийняте в умовах 

неподільного панування однієї форми власності – державної, планового 

ведення господарства і жорсткої централізованої державної регламентації 

трудових відносин. За таких умов законодавство потребує не часткових 

змін, а кодифікації. Результатом цій кодифікації має бути новий Трудовий 

кодекс України… керуючись принципами наукової обґрунтованості, 

визнання пріоритету прав і свобод людини та громадянина у правовому 

регулюванні трудових відносин,  гармонізації національних норм з 

міжнародно-правовими нормами та законодавством Європейського 

Союзу, недопущення зниження рівня трудових гарантій, новий 

кодифікований акт – Трудовий кодекс України – має ввібрати кращі риси 

міжнародного, європейського та національного трудового права, 

зорієнтованого на соціально спрямовану ринкову економіку» [162, с. 273, 

275]. Хоча наведені позиції стосуються законодавства про працю, його 

систематизації, ми вважаємо, є підстави стверджувати про недопустимість 

звуження, зменшення та скасування гарантій, які встановлені для суддів 

України в аспекті оплати їх праці при проведенні судової реформи. 

Про недопустимість звуження, зменшення та скасування гарантій, які 

встановлені для суддів України, неодноразово наголошувалося у рішеннях 

Конституційного Суду України. Наприклад, у Рішенні  Конституційного 

Суду України від 11 жовтня 2005 року № 8-рп/2005 [101] визначено 

наступне: «Особливий статус судді, гарантії його незалежності 

визначаються Конституцією України і законами, що виключає в процесі 

конкретизації та розвитку законів обмеження законодавчо встановлених 

гарантій статусу судді або зниження їх рівня. Будь-яке зниження рівня 
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гарантій незалежності суддів суперечить конституційній вимозі 

неухильного забезпечення незалежного правосуддя і права громадян на 

захист прав і свобод незалежним судом. Гарантується досягнутий рівень 

незалежності суддів і забороняється при прийнятті нових законів та інших 

нормативних актів, внесенні змін до них скасовувати чи звужувати 

існуючі гарантії незалежності суддів, у тому числі заходи їх правового 

захисту та матеріального і соціального забезпечення». Аналогічну позицію 

Конституційний Суд України демонструє і в інших випадках аналізу норм 

законодавства України щодо матеріального забезпечення суддів. Це 

підтверджується такими рішеннями: Рішенням від 20.03.2002 № 5-рп/2002 

(справа про пільги, компенсації та гарантії) [163], Рішенням від 01.12.2004 

№ 19-рп/2004 (справа про незалежність суддів як складову їхнього 

статусу) [164], Рішенням від 18.06.2007 № 4-рп/2007 (справа про гарантії 

незалежності суддів) [165]; Рішенням від 22.05.2008 № 10-рп/2008 [166]; 

Рішенням від 14.12.2011 № 18-рп/2011 щодо офіційного тлумачення 

поняття «щомісячне довічне грошове утримання» [167], Рішенням від 

03.06.2013 № 3-рп/2013 [168]. Таким чином, зменшення раніше 

встановлених рівня, гарантій матеріального забезпечення суддів України, 

пов’язане із змінами законодавства, не відповідає ані принципам 

трудового права, ані Конституції України, про що неодноразово зауважено 

Конституційним Судом України та Верховним Судом України.  

Закріплення у ч. 3 ст. 135 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII [10] положення щодо обчислення 

базового посадового окладу судді через прожитковий мінімум, на наш 

погляд, може бути розцінене як зменшення встановлених раніше гарантій 

його матеріального забезпечення.  

Методика обчислення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної 

заробітної плати різні. При цьому на сьогодні,  за визначенням 

А.Г. Костирко та С.О. Меженого, найгострішою соціальною проблемою в 
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Україні є велика різниця між високою вартістю життя і низькою ціною 

праці [24, с. 185]. До цього додамо, що різниця існує і між високою 

вартістю життя та рівнем мінімальної заробітної плати, між встановленим 

рівнем прожиткового мінімуму та «фактичним». Враховуючи досвід 

зарубіжних країн, О.В. Шляга та Л.О. Пархоменко вважають, що 

мінімальна заробітна плата в Україні має становити 60-70% номінальної 

заробітної плати, щоб бути реальним регулятором соціально-економічної 

політики держави, що позитивно вплине на інші соціально-економічні 

процеси в суспільстві та економіці [59, с. 71].  

Розмір мінімальної заробітної плати визначається кожного року 

законом про державний бюджет [169]. Встановлення розміру мінімальної 

заробітної плати, стверджують О.В. Шляга, Л.О. Пархоменко, займає 

особливе місце у загальному механізмі регулювання заробітної плати і 

передбачає одночасне вирішення кількох важливих завдань, а саме: 

боротьба з бідністю через встановлення державних соціальних гарантій 

щодо грошового забезпечення мінімально необхідного рівня відтворення 

робочої сили; підвищення загального рівня оплати праці, виходячи з 

потреб зростання якості життя найманих працівників; протидія тенденції 

зниження величини реальної зарплати; узгодження соціально-економічної 

політики із динамікою економічного розвитку країни [59, с. 71]. 

Вперше мінімальна заробітна плата запроваджена в Новій Зеландії 

1894 pоку, після чого вона поширилася світом (наприкінці XX ст. 

відповідні закони були прийняті у понад 90% країн світу ), зазнавши 

певних змін не лише у своїх параметрах (це стосується не лише 

абсолютних значень цієї державної соціальної гарантії, а й кола осіб, на 

яких поширювалась її дія: від захисту домашньої прислуги до охоплення 

майже всіх працюючих), а й у способах фіксації [170]. О.В. Шляга та Л.О. 

Пархоменко зазначають, що розмір мінімальної заробітної плати 

визначають з урахуванням таких факторів: вартісної величини 
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мінімального споживчого бюджету з поступовим зближенням рівнів цих 

показників з огляду на стабілізацію та розвиток економіки країни; 

загального рівня середньої заробітної плати; продуктивності праці, рівня 

зайнятості та інших економічних умов. Мінімальну заробітну плату 

встановлюють у розмірі, не нижчому за вартісну величину межі 

малозабезпеченості в розрахунку на працездатну особу. Розмір 

мінімальної заробітної плати може переглядатися під час внесення змін до 

закону про Державний бюджет України залежно від зростання індексу цін 

на споживчі товари і тарифів на послуги за угодою сторін колективних 

переговорів [59, с. 71]. Останніми роками, погодимось із 

О.А. Мельниченком, величина мінімальної заробітної плати має загалом 

позитивну тенденцію[170]. З 01 січня 2017 року мінімальну заробітну 

плату збільшено до 3 200 грн., що на 1 600 грн. більше, ніж у 

попередньому році. 

Уряд України звітує, що з 01 січня 2017 року у зв’язку з підвищенням 

мінімальної зарплати з 1 600 грн. (станом на грудень 2016 р) до 3 200 грн. 

«вперше за роки незалежності розмір мінімальної зарплати зрівняється з 

прожитковим мінімумом для працездатних осіб. Наприклад, у вересні 2015 

року після чергового підвищення соціальних стандартів мінімальна 

зарплата складала лише 47,3% прожиткового мінімуму, у травні 2016 року 

– 47,7%. Якщо у січні 2014 року співвідношення мінімальної та середньої 

заробітних плат становило 38,5%, то у травні 2016 року – 29,1% (за 

рекомендаціями Міжнародної організації праці таке співвідношення має 

становити не менше 50%, в країнах ЄС воно складає 60%)» [171]. Якщо 

бути точнішими, то розмір мінімальної заробітної плати перевищив розмір 

прожиткового мінімуму приблизно на 50%. І динаміка змін у 2017-2018 

роках свідчить, що зазначений відсоток збільшується. Названі зміни 

можна вважати позитивними, якби не враховувати той факт, що вони ж 

призвели до зменшення раніше встановлених гарантій для працівників, в 
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тому числі і суддів. Іншими словами, описані позитивні тенденції у 

вигляді збільшення розміру мінімальної заробітної плати в числі тих 

чинників, на основі яких приймалося рішення про перехід з такої базової 

одиниці як мінімальна заробітна плата при обрахуванні суддівської 

винагороди на прожитковий мінімум.  

Міжнародний досвід регулювання питання визначення рівня 

заробітної плати свідчить, що не у всіх європейських країнах існує поняття 

мінімальної заробітної плати. В деяких з них (Італії, Австрії, 

Скандинавських країнах) взагалі не існує такого поняття. Поряд з цим, в 

ряді країн, навпаки, поняття мінімальної заробітної плати 

використовується. Мова йде, перш за все, про держави, що ратифікували 

Конвенцію Міжнародної організації праці про встановлення мінімальної 

заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються від 

22.06.1970 № 131 [172]. До них відносяться Іспанія, Нідерланди, 

Португалія, Франція та інші країни [173]. Щодо України, то вказана 

Конвенція МОП № 131 була ратифікована у 2005 році [174] і у нашій 

державі використовується як поняття «мінімальна заробітна плата», так і 

поняття «прожитковий мінімум», які значно відрізняються. Хоча в 

європейських країнах, США про різницю в 2 і більше разів не йдеться. На 

основі компаративного аналізу мінімальної заробітної плати в Україні та 

країнах-членах ЄС установлено, що розмір цієї соціальної гарантії в 

Україні залишається одним із найнижчих. Це стало однією з причин 

різкого підвищення у 2017 році мінімальної заробітної плати в Україні. 

Дослідження європейської практики визначення розміру мінімальної 

заробітної плати дало змогу виділити три підходи до цього процесу: на 

основі мінімальних потреб працівника, на основі розміру, який у 2-2,5 рази 

перевищує прожитковий мінімум, та на основі встановлення 

співвідношення мінімальної і середньомісячної заробітної плати. В 

Україні визначення розміру мінімальної заробітної плати як однієї з 
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основних соціальних гарантій здійснюється частково на основі 

об’єктивних показників соціально-економічного розвитку, не повною 

мірою враховуючи реальні потреби середньостатистичної української сім’ї 

[175, с. 141-142].  

Щодо прожиткового мінімуму, то у країнах ЄС він нормативно не 

визначається. Норми споживання замінені середньою заробітною платою, 

від якої прожитковий мінімум складає майже 60%. На основі цього 

вираховується межа бідності й кількість тих, хто має право на соціальну 

допомогу від держави. У Великобританії та Німеччині прожитковий 

мінімум встановлюється на рівні 40% медіанного доходу (за відносним 

методом); у Фінляндії, Італії, Греції, Іспанії – 50%, у Португалії та Ірландії 

– 60%. Таким чином, країни ЄС не визначають рівень бідності, а 

розраховують нормальний рівень життя. Основою формування 

прожиткового мінімуму є так званий «споживчий кошик», тобто набір 

товарів і послуг, розрахований за нормами та нормативами споживання, 

необхідний для забезпеченості людини життєвими засобами [176, с. 148]. 

Прожитковий мінімум в Україні закріплений законодавчо і він 

залишається одним із найнижчих серед європейських країн.  

Однією з причин цього є методика розрахунку «споживчого кошика». 

В Україні згідно з п. 2 Методики визначення прожиткового мінімуму [177] 

прожитковий мінімум на одну особу та для осіб, які відносяться до 

основних соціальних і демографічних груп населення, складається з таких 

вартісних величин: набору продуктів харчування, достатнього для 

забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження 

його здоров’я; мінімального набору непродовольчих товарів, необхідного 

для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості; 

мінімального набору послуг, необхідного для задоволення основних 

соціальних і культурних потреб особистості. Набори продуктів 

харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних соціальних і 
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демографічних груп населення затверджуються окремо [178]. Як бачимо з 

наведеного, а також і з самої назви, прожитковий мінімум охоплює 

витрати, які необхідні для забезпечення життя людини, до речі, далеко не 

гідного життя. Адже «споживчий кошик» українців складається з 

мінімального набору продуктів і передбачає фізіологічний мінімум для 

людини. Його розраховували за методикою Ленінградського інституту 

гігієни праці, розробленою у 1990 році. Вона передбачала розрахунок 

норм за продуктовими картками на випадок війни [179, c. 132].  

На відміну від України, вартість «споживчого кошика» в країнах 

Євросоюзу та Америки визначається не в абсолютних, а у відносних 

показниках. Суть полягає в тому, що «споживчий кошик» визначається як 

фіксований набір продуктів та послуг, які споживає типовий покупець. 

Кількість позицій у «споживчому кошику» ЄС та Америки значно 

відрізняється від українського, в якому знаходиться трохи більше 150 

одиниць: в Німеччині – це 700 одиниць, у США та Франції – біля 305, у 

Швейцарії – 1 046 [180, с. 111]. У польському кошику – 2 000 продуктів, і 

він змінюється щороку залежно від структури споживання сімей. У 

Великій Британії до «споживчого кошика» нещодавно додали електронні 

книжки, цифровий пристрій для запису телепрограм, чорниці, запаковані 

овочі для смаження та гарячий шоколад. Також у його складі є витрати на 

підключення Інтернету, mp3-програвачі, телевізори з плоским екраном, 

м’ясні закуски. Німці включили до свого «споживчого кошика» цифровий 

фотоапарат, відеокамеру, сканер, лазерний принтер, прилад для 

вимірювання кров’яного тиску. За інформацією німецького бюро 

статистики їхній кошик містить всі товари і послуги, які найчастіше 

купуються, а його склад оновлюється кожні п’ять років. Так само мало б 

відбуватися і в нашій державі. У французький «споживчий кошик» 

включено витрати на відвідування перукарні, придбання лаків для волосся, 

гелів для душу, інших косметичних засобів, а також апаратів для 
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виправлення зубів, оренду автомобіля, проїзд в таксі, їжу для котів і собак. 

Американський кошик передбачає витрати не тільки на тютюн та 

алкоголь, а й на освіту, мобільний і комп’ютерний зв’язок. 

Загальноєвропейські стандарти вимагають включати до «споживчого 

кошика» такі послуги соціальної сфери:  щомісячну вартість утримання в 

дитячих яслах, амбулаторний догляд за хворими, утримання в будинках 

престарілих, доставку продуктів харчування додому. Вітчизняний 

прожитковий мінімум не передбачає оплати послуг ні медицини, ні освіти, 

адже відповідно до законодавства вони безкоштовні [176, с. 148-149].  

Науково-громадська експертиза чи публічні обговорення [181, с. 499], 

що могли б висвітлити проблему невідповідності «споживчого кошика» в 

Україні реальним потребам, не проведені. У сучасному світі 

середньостатистична сім’я майже половину своїх доходів витрачає на 

непродовольчі товари (меблі, одяг тощо), приблизно третину – на послуги, 

а решту – на харчування. Український «споживчий кошик» має таку 

структуру: харчування – близько 65%, послуги – 20%, непродовольчі 

товари – лише  15%.  При порівнянні складу вітчизняного та зарубіжних 

«споживчих кошиків» спостерігається кардинальна різниця [176, с. 148].  

Отже, доки в Україні мінімальна заробітна плата вища за 

прожитковий мінімум, її розмір систематично переглядається, в той час, 

коли реальний прожитковий мінімум відрізняється від закріпленого в 

законодавстві, експертиза «споживчого кошику» не проведена, 65% 

вартості «споживчого кошика» займають продукти харчування, вважаємо, 

саме мінімальну заробітну плату доцільно використовувати в якості 

одиниці обчислення розміру заробітної плати.  

О.В. Шляга та Л.О. Пархоменко констатують, що досвід зарубіжних 

країн свідчить про наявність певних заходів, зокрема таких: деполітизація 

прийняття рішень щодо розміру і терміну перегляду мінімального розміру 

оплати праці; урахування регіональної диференціації оплати праці для 
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збереження рівномірного потенціалу між найбільш розвинутими й 

депресивними регіонами; підвищення мінімального розміру оплати праці 

паралельно з реформуванням усього бюджетного сектору економіки, 

головним елементом якого є оптимізація чисельності працівників 

бюджетної сфери, які, з одного боку, допомогли б з’ясувати переваги 

інституту мінімальної заробітної плати, а з іншого – пом’якшити його 

негативні наслідки [59, с. 71].  

Збільшенню розміру заробітної плати суддів передував перегляд 

питання пільг, додаткових виплат для суддів України. Зокрема в Законі 

1989 року була передбачена норма про забезпечення судді благоустроєним 

жилим приміщенням у вигляді окремої квартири або будинку не пізніше 

ніж через 6 місяців після обрання його на посаду (ч. 2 ст. 20) [95]. Ч. 2 

розділу VI Концепції судово-правової реформи в Україні 

від 28.04.1992 № 2296-XII [97] включає положення щодо забезпечення 

суддів упорядкованим жилим приміщенням у вигляді окремої квартири 

або будинку не пізніше шести місяців після призначення на посаду, права 

на додаткову жилу площу у вигляді окремої кімнати; відпустку тривалістю 

45 днів і додаткову за стажем роботи; права на обов’язкове страхування 

життя  і здоров’я. Ч. 7 ст. 44 Закону України «Про статус суддів» 

від 15.12.1992 № 2862-XII [71] знову ж таки закріплює вимогу щодо 

забезпечення суддів житлом або службовим житлом за 

місцезнаходженням суду, право судді на додаткову жилу площу, на 

позачергове влаштування дітей у дошкільні заклади і позачергове 

встановлення квартирного телефону,   безплатне користування на 

території України всіма видами  транспорту, а також встановлення 

квартирної охоронної сигналізації і користування нею за  рахунок 

Державного бюджету; право на придбання на пільгових умовах  жилих 

приміщень комунального фонду та приміщень, наданих їм у користування; 

право на безплатне медичне обслуговування в державних закладах 
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охорони  здоров’я. Суддям надається 50-відсоткова знижка плати за 

займане ними та  членами  їх  сімей  житло, комунальні послуги. 

Наслідками проведення судової реформи для професійних суддів в 

галузі оплати праці, починаючи з 2010 року, стало позбавлення їх права на 

премію, відсутність положень в Законі України «Про судоустрій і статус 

суддів» прав на житлове приміщення, на відсоткову знижку на комунальні 

послуги, на безоплатне користування всіма видами транспорту міського, 

приміського і місцевого сполучення, а також встановлення квартирної 

охоронної сигналізації і користування нею за рахунок Державного 

бюджету. І.М. Логвиненко вважає, що описані зміни негативно вплинули 

на матеріальний стан суддів, оскільки йдеться про додаткові витрати із 

заробітної плати суддів [103, с. 192-193]. На сьогодні за рахунок значного 

збільшення заробітної плати суддів описані зміни навряд чи можна 

розцінювати як  негативні у повному обсязі. Хоча деякі із них потребують 

додаткового аналізу.   

Для суддів серед пільг і додаткових витрат залишається обов’язкове 

державне страхування життя і здоров’я за рахунок коштів Фонду 

соціального страхування (ч. 1 ст. 141), забезпечення службовим житлом за 

місцем знаходження суду (ст. 138), забезпечення засобами захисту, які 

йому надаються Службою судової охорони (ст. 139), суддя та члени його 

сім’ї мають право на безоплатне медичне обслуговування у державних 

закладах охорони здоров’я (ст. 144), видатки на поховання та увічнення 

пам’яті суддів, у тому числі суддів у відставці (ч. 7 ст. 150) [10]. Як 

бачимо, згідно з чинним законодавством України перелік пільг, привілеїв, 

додаткових виплат для цієї категорії працівників досить обмежений. Тим 

більше, якщо порівнювати з попередніми положеннями законодавства. 

Однак в європейських стандартах високий рівень оплати праці при 

невеликій кількості чи відсутності пільг, компенсаційних, заохочувальних 

виплат тощо зустрічається.  
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Зокрема у більшості країн або суб’єктів права (у 28 з 47) суддям 

можуть бути надані певні привілеї як додаток до основної винагороди. У 

19 системах такі привілеї не надаються [138, с. 347]. У тих країнах, де 

встановлені привілеї, пільги та додаткові виплати, вони можуть 

стосуватися окремих судів чи суддів (Верховного Суду, голів судів) чи 

мати форму бонусів, премій, надбавок, компенсаційних виплат, 

страхування, допомоги, підтримки при переїзді, надання житла, 

автомобіля. 

Якщо порівняти міжнародний досвід надання пільг та додаткових 

виплат, найбільш привілейованими виявилися судді Росії та Румунії. Вони 

отримують як додаткові виплати, так і житло та пенсію [136]. В інших 

країнах суддям надаються окремі пільги та додаткові виплати: бонуси до 

заробітної плати (Албанія, Вірменія, Естонія, Італія); додаткові виплати за 

роботу в судах з нестачею персоналу (Мальта, Монако, Чорногорія, 

Російська Федерація); премії або надбавки за конкретні обов’язки 

(Албанія, Хорватія, Чорногорія, Португалія, Україна) або в залежності від 

навантаження і умов роботи (Хорватія для суддів, переведених до іншого 

суду); кошти для покриття операційних або представницьких витрат 

(Хорватія, Чеська Республіка, Чорногорія, Португалія, Словаччина, 

Туреччина); компенсація за втрату посади (Латвія); особливе медичне 

страхування та/або страхування життя (Албанія, Хорватія, Естонія, 

Угорщина, Латвія, Чорногорія, Румунія, Російська Федерація); надання 

житла (Чеська Республіка, Франція, Угорщина, Чорногорія, Португалія, 

Російська Федерація); витрати на відрядження (Хорватія, Мальта, Румунія, 

Російська Федерація); допомога для покриття медичних витрат 

(Німеччина, Латвія, Румунія, Російська Федерація); надання автомобіля і 

водія (Мальта);  пільги щодо відпустки (Словаччина). Угорщина також 

надає підтримку при переїзді, соціальну та освітню підтримку, сімейну 

допомогу. У Хорватії і Угорщині є привілеї щодо професійної і 
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спеціальної підготовки, в той час як в Чеській Республіці існує допомога 

на дослідні і юридичні публікації [138,                с. 349]. Тільки п’ять 

держав використовують додатковий фінансовий бонус на досягнення 

конкретних кількісних або якісних показників: Франція, Грузія, Італія, 

Російська Федерація й Іспанія. Наприклад, у Франції бонус за досягнення 

показників може сягати до 16,5% окладу до оподаткування. В Грузії суддя, 

крім окладу, може отримати щомісячний бонус залежно від результатів 

роботи за місяць. В Італії бонус може отримати як суд, так і окремий суддя 

у випадку, якщо кількість справ, котрі чекають розгляду, скоротилася на 

10% за рік. Іспанський суддя може розраховувати на бонуси у двох 

випадках: за досягнення кількісних показників (ураховується чисельність 

винесених ухвал за певний період часу) і при додатковому навантаженні 

через заміщення колег [136].  Таким чином, на наш погляд, відповідає 

європейським стандартам і не суперечить принципам трудового права 

позбавлення суддів права на премії (лише Франція, Грузія, Італія, 

Російська Федерація і Іспанія користуються додатковими фінансовими 

бонусами за досягнення конкретних кількісних або якісних показників), на 

встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею за 

рахунок Державного бюджету (змінено порядок охорони та забезпечення 

засобами захисту суддів, які їм надаються Службою судової охорони ). 

Однак, враховуючи національний досвід щодо врегулювання питання 

пільг, додаткових виплат суддям України, а також міжнародний досвід у 

цьому питанні, вважаємо за доцільне переглянути питання позбавлення 

суддів України права на пільгове житло, на відсоткову знижку на 

комунальні послуги, на безоплатне користування всіма видами транспорту 

міського, приміського і місцевого сполучення, виплату компенсації у 

зв’язку з переведенням до суду в іншу місцевість.  

На практиці вирішення вказаних питань є проблемним. Так, у 2016 

році до Ради суддів України з проханням вирішити питання виплати 
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компенсації витрат, пов’язаних з переїздом в іншу місцевість, звернулись 

судді Ковпаківського районного суду м. Суми, судді апеляційного суду 

Сумської області, які в порядку, встановленому Законом України «Про 

забезпечення права на справедливий суд», у зв’язку з припиненням роботи 

суду переведені на роботу до інших судів того самого рівня, розташованих 

в інших регіонах України. У спеціальному законодавстві, як ми зазначили, 

дану компенсаційну виплату відмінено. Однак у Рішенні Ради суддів 

України № 42 від 09.06.2016 «Про виплату суддям компенсації, пов’язаної 

з переїздом в іншу місцевість» визначено, що «на теперішній час 

причиною припинення роботи судів, розташованих на певних територіях 

Донецької та Луганської областей, є проведення на цих територіях 

антитерористичної операції, а тому переведення суддів з таких судів до 

інших судів пов’язано з переїздом в іншу місцевість (інший населений 

пункт)… судді, з урахуванням певних обмежень і особливостей, 

притаманних їх статусу, є суб’єктами трудових прав та обов’язків, а тому в 

разі відсутності у спеціальному законі норм, що регулюють порядок 

компенсації витрат при переїзді на роботу в іншу місцевість, мають 

застосовуватися норми загального закону, який регулює трудові 

правовідносини, оскільки Кодекс законів про працю України не містить 

обмежень щодо поширення його положень на суддів… компенсації, 

передбаченій статтею 120 Кодексу законів про працю України, підлягають 

матеріальні витрати, пов’язані з переїздом суддів на роботу в іншу 

місцевість, лише у разі переведення суддів до іншого суду у випадках 

реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, оскільки настання 

таких обставин не залежать від волі судді, на противагу переведенню 

суддів в порядку конкурсу. Рада суддів України акцентує увагу на тому, 

що звуження матеріальних гарантій для суддів в цілому призводить до 

порушення права особи на справедливий судовий розгляд» [182]. 

Повертаючись до висновків першого підрозділу, знову ж таки звертаємо 
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увагу на відсутність у законодавстві з питань правового регулювання 

статусу суддів України вказівки на розповсюдження на них трудового 

законодавства, про що прямо вказує Рада суддів України у своєму рішенні. 

Дану прогалину слід заповнити разом з врегулюванням питання щодо 

виплати суддям компенсації, пов’язаної з переїздом в іншу місцевість. На 

наш погляд, такий вид компенсаційної виплати повинен бути закріплений 

у спеціальному законі, що відповідає такому принципу трудового права як 

збереження гарантій, раніше встановлених для працівників. 

Щодо права на житло для суддів, то, виходячи з вищевказаного 

принципу, його скасування також слід поставити під сумнів. У Рішенні 

Ради суддів України № 86 від 02.12.2016 «Щодо змін до Закону України 

(про скасування пільг на забезпечення житлом суддів та державних 

службовців)» вказано про недопустимість звуження права суддів на 

забезпечення житлом. Матеріальне та соціальне забезпечення судді є 

складовою його правового статусу, що гарантує незалежність, воно не 

було необґрунтованою преференцією. Інша річ, що механізм реалізації 

права судді на забезпечення службовим житлом повинен бути законодавчо 

закріплений [183]. Ті ж аргументи стосуються і скасування права суддів на 

відсоткову знижку на комунальні послуги, на безоплатне користування 

всіма видами транспорту міського, приміського і місцевого сполучення. 

Значне збільшення розміру суддівської винагороди дозволяє суддям 

сплачувати комунальні, транспортні послуги в повному обсязі. Однак це 

не може бути підставою для порушення принципів трудового права. 

Продовжуючи розгляд питання зміни рівня оплати праці суддів, 

зауважимо, що його підвищення є одним із заходів вирішення проблем 

корупції у судовій системі України. Одна з умов вступу до ЄС – подолання 

цього негативного явища. У Плані дій Ради Європи щодо посилення 

незалежності та неупередженості судової влади вказано, що Рада Європи 

підтримає всі зусилля своїх держав-членів задля захисту незалежності 
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окремих суддів і забезпечення їхньої неупередженості. У Плані чітко 

визначено, що «необхідно вжити заходів із попередження і подолання 

корупції, гарантуючи при цьому, що за всіма звинуваченнями в корупції 

буде проведено ретельне розслідування, стосовно ймовірних порушників 

ініційовано провадження і, у випадку встановлення їхньої вини, до них 

буде застосовано відповідне кримінальне покарання. Щодо будь-якого 

судді, причетного до корупційного правопорушення, повинно бути 

прийняте рішення незалежним органом, зокрема стосовно відсторонення 

судді від справ на час розслідування та судового розгляду і, в разі 

визнання його винним, звільнення з посади. Для того, щоб захистити 

суддів від дії корупційних стимулів, держави-члени повинні гарантувати, 

щоб оплата та умови праці суддів були відповідними, а стандарти 

професійної поведінки і норми судової етики – чітко визначеними та 

відомими суспільству» [184, с. 10, 23]. 

Болючою проблемою судової системи незалежної України є 

непоодинокі факти корупції в суддівському корпусі. Але слід зауважити, 

що часто корупційні дії у судочинстві провокують не суб’єктивні, а 

об’єктивні фактори: велика перевантаженість кількістю справ та низька 

заробітна плата, особливо у перші п’ять років [185, с. 226]. А тому 

нещодавні реформи рівня оплати праці суддів покликані, серед інших 

завдань, сприяти вирішенню цієї проблеми. І про це прямо зазначено у 

Плані дій Ради Європи щодо посилення незалежності та неупередженості 

судової влади у контексті запобігання й боротьби з корупцією в межах 

судової системи та захисту суддів від схиляння до корупції: «Держави-

члени повинні гарантувати, що оплата й умови праці суддів є 

відповідними і що стандарти професійної поведінки та норми судової 

етики у зв’язку з цим належним чином посилено» [184, с. 23]. 

Наголосимо, що підвищення рівня оплати праці є не єдиним заходом, 

який впроваджено для запобігання корупції. Для вирішення цієї проблеми 
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застосовується системний підхід. І здійснюється не тільки з метою 

усунення даного явища, а й для виконання відповідної умови 

євроінтеграції. Як вказує А.В. Волошенко, «успішне проведення 

євроінтеграційних процесів неможливе без подолання корупції, боротьба з 

якою повинна стати державним імперативом в Україні. Ідеологічна 

корупція спотворює державне управління і є загрозою національним 

інтересам» [186, с. 114].  

У розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану 

пріоритетних дій Уряду на 2017 рік» від 03 квітня 2017 року № 275-р [66] 

зазначено наступне: «У 2016 році Україна зайняла 131 місце серед 176 

країн у світовому рейтингу Індексу сприйняття корупції, що свідчить про 

збереження «ендемічної корупції» в державному секторі. Проте деякі 

реформи, зокрема запровадження електронної системи закупівель 

«ProZorro», створення Національного антикорупційного бюро, інших 

спеціалізованих установ по боротьбі з корупцією, запровадження 

електронного декларування особами, уповноваженими на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, сприяють зниженню 

рівня корупції. Це потребує співпраці політичного, адміністративного, 

судового та приватного секторів і громадян, а також більш рішучих дій у 

проведенні боротьби з корупцією». Не можна заперечувати, що 

«здійснення бажаних антикорупційних звершень повинно відбуватися за 

активної взаємодії державної влади і громадянського суспільства» [186, с. 

114]. Лише зовнішнього контролю та фінансування певних заходів з боку 

ЄС недостатньо аби подолати проблему корупції. Хоча ці заходи 

беззаперечно є результативними. 

ЄС має можливості здійснювати антикорупційний контроль за 

діяльністю державних органів нещодавно приєднаних до ЄС країн. 

Наприклад, у 2008 році на підставі документально підтверджених фактів 
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корупції ЄС заморозив надходження до Болгарії 800 млн. євро 

різноцільової допомоги, з яких близько 220 млн. євро болгари втратили 

назавжди.  Історичним прецедентом стало й те, що болгарське суспільство 

підтримало це рішення Брюсселя, яке по суті блокувало чимало важливих 

антикризових проектів та сповільнювало розвиток національної 

економіки. Аналізуючи досвід приєднання Болгарії до ЄС, спеціалісти 

наголошують на тому, що: 1) контроль з боку органів ЄС не гарантує 

значного зниження проявів корупції в органах державної влади без 

адекватних дій з боку суспільства та влади; 2) корупція суттєво знижує 

ефект від фінансової допомоги з боку ЄС; 3) проблема корупції в країні не 

може бути вирішена лише шляхом зовнішнього тиску і залишатиметься 

основним викликом для ефективної реалізації національних інтересів 

країни без дієвої внутрішньої політики протидії корупції [187]. Це означає, 

що лише поєднання зовнішніх зусиль та внутрішніх заходів щодо 

запобігання корупції може забезпечити позитивний результат.  

На шляху поглиблення європейської інтеграції задля досягнення мети 

набуття членства України в ЄС для подолання корупції застосовується 

комплексний підхід, який включає різні заходи. Запроваджене електронне 

декларування доходів осіб, які виконують функції держави та місцевого 

самоврядування, утворено Національне антикорупційне бюро, 

здійснюються заходи для запровадження автоматизованої системи 

моніторингу відповідності витрат фізичних осіб отриманим доходам, для 

чого до Верховної Ради України подано відповідний законопроект [66]. 

Адже зарубіжні економісти давно визнали, що саме витрати свідчать про 

розміри доходів, зокрема про заробітну плату, і поклали цю тезу в основу 

податкової політики [4, с. 377]. Активізовано зусилля щодо створення 

аналітичної бази боротьби з корупцією, заплановано проведення 

широкомасштабних досліджень і опитувань, спрямованих на виявлення 

масштабів і моделей корупції в окремих інституціях, галузях і сферах 
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національного господарства, а також збір, аналіз і оприлюднення 

статистичних даних про діяльність органів із боротьби з корупцією [186, с. 

114]. 

Якщо вести мову про суддів, то слід звернути увагу на рекомендацію 

Венеціанської комісії ще на етапі співбесіди чи на інших етапах процедури 

кваліфікаційного оцінювання «з’ясувати, чи суддя має належні знання та 

розуміння законодавства у сфері запобігання корупції». У той же час, 

Комісія наголошує, що важливо не висувати нові чи не зачіпати поточні 

звинувачення щодо порушення вимог законодавства у сфері запобігання 

корупції під час проведення кваліфікаційного оцінювання. Такі 

звинувачення повинні розглядатися в рамках кримінальних проваджень 

та/або дисциплінарних проваджень, а не під час процедури оцінювання 

[188]. Ці та інші заходи повинні стати підґрунтям для виконання умов 

вступу до ЄС. У даному контексті звернемо увагу на досвід Болгарії.     

У січні 2007 року Європейський парламент проголосував за вступ 

Болгарії до ЄС, незважаючи на сумніви деяких європарламентарів з 

приводу наявності проблем реформування системи судочинства та низької 

ефективності боротьби з корупцією в країні [187]. Вступ України до ЄС 

дозволить піднятися українському суспільству на наступний щабель у 

напрямі до утвердження європейських цінностей функціонування 

громадянського суспільства, до яких належать наступні: формування та 

розвиток правової держави можливий за рахунок реструктуризації 

законодавства, виконання якого має бути обов’язковим для всіх; захист 

порушених прав та свобод людини і громадянина; подолання корупційних 

процесів відповідно до міжнародно визнаних норм [189, с. 166]. Але щоб 

здійснити цей історичний крок, Україні слід виконати ряд вимог.  

Незважаючи на рекомендації Венеціанської комісії, не всі необхідні 

зміни внесені до Положення про порядок те методологію кваліфікаційного 

оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного 
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оцінювання та засоби їх встановлення в аспекті оцінки даних про 

відповідність судді антикорупційним критеріям. Мова йде про те, 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 [188]. 

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що використання 

міжнародного досвіду правового регулювання оплати праці суддів для 

вирішення актуальних питань судової реформи доцільне 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.  Зокрема, 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, виправданим видається 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 
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плати суддів не категорії прожиткового мінімуму, а категорії мінімальної 

заробітної плати та, відповідно, її величини.  

Необхідним для врахування в Україні визначено міжнародний досвід 

правового регулювання рівня оплати праці суддів, включаючи питання 

боротьби з корупцією. 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. 
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Висновки до розділу 3 

1. Проблемами правового регулювання оплати праці суддів 

України в умовах євроінтеграції визначені є: 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 причино збільшення звернень до Європейського 

суду з прав людини за захистом права на справедливий суд; 3) правовий та 

соціальний захист суддів Донецької та Луганської області, АРК, які 

займають штатні одиниці в судах, робота яких припинена через: а) 

незвільнення суддів, які не виїхали із зони проведення антитерористичної 

операції разом з установами суду; б) зміни у структурі, недостатню 

урегульованість 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. 

2. Використання міжнародного досвіду правового регулювання 

оплати праці суддів для вирішення актуальних питань судової реформи 

доцільне 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, доцільним визнається 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 прав суддів на забезпечення 

житлом, відсоткову знижку на комунальні послуги, безоплатне 
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користування всіма видами транспорту, виплату компенсації у зв’язку з 

переведенням до суду в іншу місцевість; 

3) для вирішення питання доцільності використання в якості 

одиниці для обчислення заробітної плати суддів України категорії 

прожиткового мінімуму;  

4) врахування в Україні міжнародного досвіду правового 

регулювання рівня оплати праці суддів, включаючи питання боротьби з 

корупцією. 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. 
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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 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 
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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 
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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 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) 



167 

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. 

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 



168 

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 
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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: 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; 
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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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