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Ураховуючи зазначене, необхідно також констатувати, що 

Голобутовський Р.З., в рамках предмету дослідження обрав доволі складну у 

теоретичному та практичному аспекті тему, пов’язану з висвітленням 

концептуальних основ публічної служби в органах судової влади в Україні, і 

це, на нашу думку не випадково, адже від професіоналізму суддів і 

публічних службовців судоустрою залежать ефективність функціонування 

судів та якість здійснення правосуддя в Україні. Тому, актуальність 

пропонованого на рецензування дослідження Голобутовського Р.З. 

обумовлена необхідністю об’єктивного та всебічного аналізу 

адміністративно-правових основ публічної служби в органах судової влади в 

Україні та формування на цій основі концептуальних пропозицій, 

рекомендацій як теоретичного, так і практичного змісту, спрямованих на їх 

удосконалення.  

Цінність творчого пошуку Голобутовського Р.З. полягає у тому, що 

дисертація виконана з врахуванням науково-теоретичних досліджень різних 

галузей юридичної науки, аналізу як вітчизняного законодавства, яке 

регулює публічну службу в органах судової влади так і міжнародних 

правових актів і  законодавства зарубіжних країн, правозастосовної практики 

суб’єктів адміністрування публічною службою в органах судової влади.  

Водночас слід зауважити, що, незважаючи на підвищену увагу 

науковців до проблем публічної служби в органах судової влади, не всі 

проблематичні питання знайшли належне висвітлення в юридичній 

літературі. Деякі з них залишилися поза увагою вчених  або досліджені 

фрагментарно, інші є застарілими та не відповідають сучасним суспільно-

політичним реаліям. 

З огляду на вищенаведене, можна зробити висновок, що обрана тема 

дисертації є актуальною та своєчасною.  

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

Дисертаційне дослідження виконане в межах планів наукових досліджень 
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Запорізького національного університету на 2015–2019 рр., зокрема 

комплексної науково-дослідної роботи «Дослідження проблем теорії 

адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00710). 

Проблематика дослідження пов’язана з положеннями Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015–2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 20 травня 

2015 р. № 276/2015. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Положення, висновки і рекомендації, наведені у роботі 

Голобутовського Р.З. є достовірними і науково обґрунтованими. Матеріал 

дослідження ґрунтується на працях з питань теорії права, адміністративного 

права, теорії управління, судового права, а також на аналізі положень 

Конституції, законів України, підзаконних правових актів. Крім того, у 

дослідженні використано правові акти Європейського Союзу, а також 

законодавство зарубіжних країн (зокрема, Австрійської Республіки, 

Сполучених Штатів Америки, Португальської Республіки, Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Республіки Болгарія, 

Республіки Польща, Французької Республіки, Італійської Республіки, 

Королівства Нідерландів, Румунії) з питань публічної служи в органах 

судової влади. 

Емпіричну базу дисертації становлять підсумки роботи Вищої ради 

правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної 

судової адміністрації України за останні роки, вимір ефективності роботи 

Національної школи суддів України у сфері професійної підготовки 

публічних службовців за 2015–2019 рр., а також результати соціологічних 

опитувань, довідкові та інші матеріали з питань кадрового забезпечення 

органів судової влади. 
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Достатньо високий рівень обґрунтованості результатів дослідження 

зумовлено раціональною та внутрішньо узгодженою структурою 

дисертаційної роботи. Загальна структура роботи, в цілому, є логічною, 

послідовною, раціональною, обґрунтованою предметом, метою та 

завданнями дослідження. 

У процесі дослідження було використано загальнонаукові та 

спеціальні методи наукового пізнання. Методологічною основою 

дослідження став діалектичний метод, використання якого дозволило 

скласти цілісну систему уявлень про адміністративно-правові засади 

публічної служби в органах судової влади в Україні та перспективи 

удосконалення законодавства у цій сфері.  

Мета дослідження і сформульовані відповідно до неї завдання, 

дозволили Голобутовському Р.З., на основі аналізу наукових джерел, 

нормативно-правової бази та правозастосовної практики дослідити 

теоретичні та практичні проблеми адміністративно-правових основ 

публічної служби в органах судової влади в Україні, а також сформулювати 

пропозиції щодо розробки і вдосконалення законодавства, що регулює 

досліджувані відносини. 

Об’єкт та предмет дослідження сформульовані вдало і відповідають 

вимогам Міністерства освіти і науки України (стор. 33). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому,  дисертація 

є одним з перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

комплексних наукових досліджень, що присвячені адміністративно-

правовим засадам публічної служби в органах судової влади в Україні. За 

результатами проведеного дослідження обґрунтовано та наведено значну 

кількість нових наукових положень, висновків, до яких можна віднести такі: 

публічну службу в органах судової влади України розглянуто в таких 

смислових значеннях: як соціально-правову систему, яка має внутрішню 

побудову та ієрархію, формувальні мету, завдання, функції, принципи та 
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процедури тощо; як вид діяльності громадян із виконання зовнішніх і 

внутрішніх функцій судової влади; як особливу внутрішньоорганізаційну 

діяльність у сфері забезпечення судової влади корпусом професійних суддів 

та інших публічних службовців; як особливий інститут адміністративного 

права; 

визначено оптимальну модель публічної служби в органах судової 

влади як комплексну юридичну конструкцію, яка зумовлює основні аспекти 

адміністративно-правового статусу судді та інших публічних службовців 

органів судової влади в державі, адміністративні процедури проходження 

ними публічної служби та систему суб’єктів адміністрування публічною 

службою; 

основними напрямами удосконалення проходження публічної служби 

в органах судової влади визначено: оптимізацію окремих процедур 

проходження публічної служби на посаді судді; впровадження нових 

організаційних та управлінських механізмів проходження публічної служби 

на посадах, які віднесені до державної служби в органах та установах 

системи правосуддя; удосконалення системи адміністрування публічною 

службою в органах судової влади шляхом впровадження нових інноваційних 

технологій кадрового забезпечення судів та інших органів судової влади з 

метою підвищення рівня професійних компетентностей суддів та державних 

службовців, забезпечення результативності діяльності останніх; розвиток 

системи безперервного професійного навчання публічних службовців 

органів судової влади; 

розкрито сутність поняття та види публічної служби в органах судової 

влади в Україні. На підставі аналізу законодавства публічну службу в 

органах судової влади поділено за певними критеріями на такі види: 

1) залежно від статусу органа судової влади: а) служба в судах загальної 

юрисдикції; б) служба в державних органах та установах системи 

правосуддя; в) служба в Конституційному Суді України; 2) залежно від 
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статусу публічного службовця: а) служба на посаді судді; б) служба на 

посаді державної служби в органах та установах системи правосуддя; 

в) патронатна служба; г) служба на посаді державної служби в органах 

Конституційного Суду України. Під публічною службою в органах судової 

влади запропоновано розуміти публічну, професійну, політично 

неупереджену діяльність на посаді судді та службу в судах, інших 

державних органах та установах системи правосуддя з метою виконання 

завдань і функцій цих органів, а також організації та забезпечення діяльності 

судів і суддів. 

встановлено особливості адміністративних процедур проходження 

публічної служби в органах судової влади в Україні, які полягають у тому, 

що ними регулюється проходження публічної служби на посаді судді та на 

посадах, віднесених до державної служби в органах системи правосуддя. 

Запропоновано в законодавстві, яке регламентує умови та порядок 

проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби, 

звузити дискреційні повноваження членів конкурсних комісій, чітко 

визначити критерії оцінювання тестування та розв’язання кандидатами 

ситуаційних завдань, порядок оприлюднення їх результатів, а також 

уніфікувати вимоги до всіх категорій посад державної служби в органах 

судової влади. Також запропоновано прийняти нове типове положення про 

апарат суду та затвердити типові положення щодо секретаріатів відповідних 

органів судової влади, у яких необхідно чітко визначити не лише функції 

апарату (секретаріату), а й особливості адміністративно-правового статусу їх 

керівників, керівників структурних підрозділів, інших публічних 

службовців, вимоги до посад, умови й порядок проходження публічної 

служби. 

здійснено загальну характеристику проходження публічної служби на 

посадах судді та запропоновано внести до Положення про порядок та 

методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності 
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критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, 

затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 

13 лютого 2018 р. № 20/зп-18, конкретні критерії та показники розподілу 

балів за наслідками тестувань під час оцінки рівня практичних навичок і 

вмінь та оцінки відповідності судді критерію професійної етики й 

доброчесності. 

сформульовано пропозиції щодо вдосконалення адміністративного 

законодавства, яке регулює публічну службу в органах судової влади, що 

може бути здійснено шляхом внесення змін і доповнень до таких чинних 

законів та підзаконних правових актів: 1) Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» (у частині уточнення повноважень голів судів із питань 

публічної служби, щодо підстав звільнення судді з адміністративної посади); 

2) законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду 

правосуддя» (щодо доповнення повним (виключним) переліком посад 

державної служби); 3) Закону України «Про державну службу» (щодо 

доповнення ст. 6 категоріями посад державної служби в органах судової 

влади); 4) Закону України «Про Конституційний Суд України» (у частині 

покращення правового регулювання процедури відбору та призначення осіб 

на посаду судді Конституційного Суду України); 5) Положення про 

проведення конкурсів на призначення на посади державних службовців у 

судах, органах та установах системи правосуддя (щодо доповнення 

критеріями оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби з 

розподілом балів за кожними показниками); 6) Положення про порядок та 

методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності 

критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (щодо 

доповнення конкретними критеріями й показниками розподілу балів за 

наслідками тестувань, під час оцінки рівня практичних навичок і вмінь судді 

та оцінки відповідності судді критерію професійної етики, доброчесності); 
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Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в цій 

дисертації, характеризуються єдністю змісту і свідчать про особистий вклад 

автора в юридичну науку. Вдалий і логічно поєднаний вибір у дослідженні 

питань, їх актуальність, розумне співвідношення теоретичних міркувань та 

прикладів з практики, чіткість викладу матеріалу, аргументованість 

наукових висновків і узагальнень свідчать про значний науковий рівень 

проведеного дослідження та його практичне значення. 

У розділі 1 роботи «Теоретико-правова характеристика засад 

публічної служби в органах судової влади України»  досліджено зміст 

термінів «судова влада», «органи судової влади», їх місце в понятійному 

апараті у сфері правового та організаційного забезпечення публічної служби 

в системі судоустрою. 

Автором звернуто увагу на те, що формування інституту публічної 

служби в органах судової влади в Україні у її сучасному вигляді розпочалося 

після проголошення незалежності нашої держави, проте організаційно-

правові основи її становлення та розвитку були закладені набагато раніше. 

Потреба у професійному, справедливому та чесному судді мала місце в різні 

часи розвитку нашої держави і є актуальною до цього часу. Далі 

Голобутовський Р.З зазначає, що саме тому проблеми проходження 

публічної служби в органах судової влади були і по цей час залишаються 

доволі значимими та доцільними, протягом існування нашої держави у різні 

періоди її як становлення та розвитку відбувалися постійні зміни, пов’язані з 

проходженням публічної служби як на посаді судді, так і у судах. 

У підрозділі 1.2. Голобутовський Р.З. виокремлює п’ять етапів 

становлення та розвитку публічної служби в органах судової влади в 

Україні, починаючи з часів середньовічної феодальної держави Київська 

Русь та робить висновок, що сучасний етап розвитку публічної служи в 

органах судової влади характеризується якісним оновленням законодавства 

про публічну службу в органах судової влади, формуванням нового 
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суддівського корпусу за новими процедурами та здійснення адміністрування 

публічною службою за новими правилами. 

Заслуговують на увагу висновки Голобутовського Р.З., що  основним 

недоліком переважної більшості досліджень публічної служби в органах 

судової влади є те, що особливості її проходження на посадах публічної 

служби в усіх органах судової влади комплексно не вивчалися. Автор цілком 

слушно обґрунтовує, що підходи більшості дослідників зводяться переважно 

до вивчення проблем проходження публічної служби на посаді судді та 

повноважень уповноважених суб’єктів з її адміністрування, без приділення 

уваги питанням публічної служби в апараті суду, в Державній судовій 

адміністрації України, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Вищій 

раді правосуддя та інших органах судової влади.  

Розділ 2 «Адміністративно-правова регламентація організації 

публічної служби в органах судової влади» складається з чотирьох 

підрозділів і присвячений дослідженню сутності та особливостям публічної 

служби в органах судової влади.  

Автор цілком слушно зазначає, що проходження публічної служби в 

органах судової влади представляє собою особливий різновид суспільно 

корисної діяльності, під час якої як судді, так і інші публічні службовці цих 

органів вступають у відносини, зміст яких визначається конституційним 

призначенням судової гілки влади, відповідно до положень Конституції 

України та прийнятими на її виконання законами України «Про судоустрій і 

статус суддів», «Про державну службу» «Про Вищу Раду правосуддя» та 

іншими законодавчими і підзаконними правовими актами.  

Цікавими є висновки що публічна служба в органах судової влади є 

самостійним інститутом галузі адміністративного права, адже за своїм 

змістом та суттю її проходження формується в особливій сфері суспільного 

життя (публічному управлінні) і пов’язане з діяльністю спеціально 

уповноважених суб’єктів, які, у межах своїх повноважень, здійснюють 
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реалізацію завдань та функцій держави та реалізують публічно-владні 

повноваження.  

Заслуговують на увагу підходи до систематизації публічної служби в 

органах судової влади. Так, автором на підставі аналізу законодавства 

публічну службу в органах судової влади її поділено на види: а) служба в 

судах загальної юрисдикції; б) служба в державних органах та установах 

системи правосуддя; в) служба в Конституційному Суді України; 2) залежно 

від статусу публічного службовця: а) служба на посаді судді; б) служба на 

посаді державної служби в органах та установах системи правосуддя; в) 

патронатна служба; г) служба на посаді державної служби в органах 

Конституційного Суду України. 

Розділ 3 «Адміністративно-правові засади проходження публічної 

служби в органах судової влади в Україні» складається з чотирьох 

підрозділів, які стосуються висвітленню змісту та особливостей 

адміністративних процедур проходження публічної служби в органах 

судової влади. У розділі також  розглянуто стан адміністративно-правового 

регулювання адміністративних процедур проходження публічної служби в 

органах судової влади.  

Варто підтримати автора, що актуальною є проблема комплексного 

регулювання адміністративно-правового статусу державного службовця усіх 

рівнів того чи іншого органу судової влади. У Закон України «Про державну 

службу» слід внести доповнення до ст. 6, якими врегулювати приналежність 

інших працівників апаратів (секретаріату) судів всіх рівнів, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації 

України, Вищої ради правосуддя до певних категорій державної служби. 

Крім того, у контексті вдосконалення адміністративного законодавства 

про державну службу в органах судової влади слід прийняти типові 

Положення, якими деталізувати особливості проходження публічної служби 

на посадах державних службовців усіх рівнів органів судової влади, вимоги 
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до кандидатів на посаду, з урахуванням особливостей функцій органу 

судової влади, умови проведення конкурсу, просування по службі, 

присвоєння відповідних рангів державної служби, підстави відповідальності, 

порядку припинення служби. Такі типові положення повинні бути 

узгодженими з законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про 

державну службу», Кодексом законів про працю України, Бюджетним 

кодексом України та іншими нормативно-правовими актам. На сьогодні 

чинні нормативно-правові акти, які регламентують проходження державної 

служби в органах судової влади, характеризуються фрагментарністю. 

Питання державної служби в органах судової влади комплексно та цілісно не 

регламентують. 

Досліджуючи стан професійної підготовки публічних службовців 

органів судової влади Голобутовський Р.З. цілком слушно зазначає, що по-

перше, покласти на Національну школу суддів України обов’язок здійснення 

навчання та підвищення кваліфікації працівників секретаріатів 

Конституційного суду України, Вищої ради правосуддя, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, інспекторів Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України. По-друге, слід розробити програму підготовки та 

структуру календарного плану навчання вищенаведеної категорії 

працівників органів судової влади, сформувати групи розробки проектів 

навчальних програм з урахуванням особливостей статусу та професійних 

обов’язків працівників секретаріатів Конституційного суду України, Вищої 

ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, інспекторів 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У підрозділі 3.3. звертається 

увага на те, що сьогодні окремі напрями взаємодії між публічною 

адміністрацією стосовно як формування, так і реалізації державної 

антикорупційної політики, потребують покращення: слід налагодити 

конструктивну співпрацю між профільними комітетами Верховної Ради 

України та Національним агентством запобігання корупції під час 
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розроблення проекту державної антикорупційної політики, при внесенні до 

неї змін та доповнень та розробки і перегляду іншого антикорупційного 

законодавства.   

Заслуговує на увагу сформульоване визначення автора, що  публічна 

служба в органі судової влади на посадах державної служби представляє 

собою врегульовану нормами адміністративного права професійну 

діяльність публічних службовців щодо виконання завдань та функцій органу 

судової влади шляхом реалізації своїх посадових повноважень на оплатній 

основі.  

Розділ 4 «Адміністративно-правовий механізм адміністрування 

публічною службою в органах судової влади України» складається з 

чотирьох підрозділів, в яких висвітлюється адміністративно-правовий статус 

та повноваження суб’єктів адміністрування публічною службою в органах 

судової влади. 

У підрозділі 4.1. зазначається, що Адміністрування публічною 

службою в органах судової влади є функцією уповноваженої на це системи 

органів державної та судової влади, діяльність яких спрямована на 

задоволення інтересу держави та суспільства у якісній системі правосуддя, 

яка реалізується у визначених організаційно-правових формах спеціально 

створеними органами судової влади та уповноваженими посадовими 

особами з метою забезпечення ефективного функціонування системи 

правосуддя в Україні. 

Погоджуємося з висновками Голобутовського Р.З., що система 

суб’єктів адміністрування публічної служби в органах судової влади для 

виконання покладених на неї завдань на всіх рівнях управління виробляє 

ефективні заходи щодо реалізації державної кадрової політики в структурі 

судових органів, здійснює розробку та виконання програм кадрового 

забезпечення судових органів, організацію підбору, розстановки, підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, роботу з виховання та 
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морально-психологічної підготовки, захисту прав і законних інтересів 

представників суддівського корпусу. Крім того, здійснює планування і 

прогнозування потреби в кадрах, інформаційно-аналітичну діяльність, 

підвищення професіоналізму співробітників, і на цій основі сприяє 

вдосконаленню їх службової діяльності. 

Заслуговують на увагу пропозиціє дисертанта, що для формування 

високопрофесійного та доброчесного корпусу членів Вищої ради правосуддя 

останні перед призначенням на посаду мають пройти кваліфікаційне 

оцінювання для того, щоб ефективно виконувати обов’язки, визначені у 

Законі України «Про вищу раду правосуддя». Оскільки для того, щоб 

вимагати певних знань в оцінюванні інших, необхідно цими знаннями 

досконало володіти. 

Цікавими є розроблені напрями удосконалення діяльності Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України. Так, Голобутовський Р.З. пропонує, 

що з метою покращення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

необхідно: впровадити новий порядок формування членів Комісії; 

врегулювати процедури проходження державної служби на посадах у Вищій 

кваліфікаційній комісії суддів України; розмежувати повноваження з 

організаційних питань між Комісією та Вищою радою правосуддя; 

впровадити вимоги щодо доброчесності членів Комісії та процедури 

перевірки їх дотримання. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження. 

Отримані результати можуть бути використані (і вже 

використовуються, що підтверджується актами впровадження) у науково-

дослідній сфері, законотворчому процесі, правозастосовній діяльності, 

навчальному процесі. 

Повнота висвітлення результатів дослідження. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в 

дисертації, досить повно викладено у тридцяти п’яти наукових публікаціях, 
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серед яких монографія, двадцять п’ять наукових статей (чотири з них у 

наукових періодичних виданнях інших держав), опублікованих у наукових 

(електронних) фахових виданнях України, та десяти тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях, семінарах. Зміст роботи висвітлений 

достатньо повно, виклад запропонованих в роботі положень базується на 

ґрунтовному опрацюванні літературних джерел із проблематики 

дослідження. Автор сформулював свої висновки, які здатні стати значним 

внеском у розвитку вітчизняного адміністративного права.  

Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату. 

Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображає 

основні положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат 

оформлено відповідно до встановлених Міністерством освіти і науки 

України вимог.  

Оцінюючи позитивно рецензовану роботу, необхідно вказати на 

наявність певних недостатньо аргументованих положень, дискусійних 

моментів до яких можна віднести такі. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. 

1. Під час дослідження становлення та розвитку публічної служби в 

органах судової влади (стор. 59-85) автором висвітлено її розвиток за часів 

Київської Русі та Російської Імперії, але поза увагою залишилися аналогічні 

питання в інших державних утвореннях часів, коли Україна перебувала під 

владою Австро-Угорщини, Польщі та Великої Румунії, часів Центральної 

Ради, Гетьманату П. Скоропадського, Директорії. На нашу думку, будь-яке 

наукове дослідження в сенсі становлення того чи іншого правового 

інституту має бути підкріплене ґрунтовним та комплексним вивченням 

конкретного питання. 

2. Погоджуючись з автором з необхідністю дослідження в окремому 

розділі питань, пов’язаних з вивченням статусу та повноважень суб’єктів 

адміністрування публічною службою в органах судової влади слід зазначити, 
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що недостатньо було вивчено повноваження у цій сфері Державної судової 

адміністрації України, органів суддівського самоврядування. На нашу думку, 

варто було б присвятити цим питанням окремий підрозділ дослідження. 

3. Не дивлячись на відповідальний та системний підхід до визначення 

необхідної (в контексті опрацьованої тематики дослідження) термінології, 

автор зовсім випускає з кола зору такі ключові для його роботи 

термінологічні конструкції як «публічний службовець органу судової влади» 

та «державний службовець органу судової влади». Можливо, як би це було 

зроблено і визначено, наприклад через дослідження особливостей їх 

правового становища, обсягу прав та обов’язків, то дисертант зміг би 

здійснити систематизацію публічних службовців органів судової влади, 

дослідити властивості їх адміністративно-правового статусу, що в решті 

решт дозолило б отримати цікаві дослідницькі висновки та запропонувати 

зміни до законодавства.  

4. Не з усіх питань, що піднімаються у роботі, автором сформульовано 

цілісну і завершену думку. Наприклад, автор пропонує, що слід запровадити 

принципи наукового забезпечення публічної служби в органах судової влади 

(стор. 130), але механізм такого запровадження відсутній. Досліджуючи 

види публічної служби в органах судової влади, автор до неї відносить 

патронатну службу (стор. 153), але аргументація віднесення цієї служби до 

публічної непереконлива. Крім того, в подальших розділах дослідження 

автор приходить висновку, що публічна служба включає в себе службу на 

посаді судді та державну службу.  

5. Потребує більшої аргументації пропозиція автора щодо доповнення 

законодавства стосовно кваліфікаційних вимог на посаду голови суду та 

процедури дострокового припинення повноважень головою суду (стор. 425). 

6. На нашу думку, недостатньо критично автором було досліджено у 

підрозділі 3.2 «Особливості адміністративних процедур проходження 

публічної служби в органах судової влади в Україні» особливості публічної 




