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вирішення проблеми  адміністративно-правового забезпечення належного 

функціонування публічної служби в органах судової влади Україні, що 

обумовило актуальність теми дисертації, її наукове значення для розвитку 

адміністративного права і процесу.  

Належним необхідно визнати методологічний підхід щодо 

дослідження, що свідчить про достатній рівень володіння дисертантом 

загальними та спеціальними методами наукового пізнання та вмінням 

використовувати їх для вирішення завдань, поставлених у роботі. Достатній 

рівень наукових узагальнень базується на системному підході. Були також 

використані інші методи, характерні для наукових робіт з юридичних наук: 

формально-юридичного аналізу, класифікації, юридичної компаративістики 

та побудови правової моделі. Методи наукового дослідження обрані із 

врахуванням його мети та предмету наукового аналізу - правової природи 

відносин щодо забезпечення реалізації засад діяльності публічної служби в 

системі судової гілки влади в Україні. Методи і прийоми доречно 

використані для формулювання авторських понять, висновків та 

рекомендацій, в тому числі – щодо внесення змін до чинного законодавства з 

метою забезпечення його адаптації до міжнародних стандартів діяльності 

публічної служби в системі судової гілки влади. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. 

Наукові положення, рекомендації та висновки представленого 

дисертаційного дослідження є належним чином обґрунтованими та 

достовірними, оскільки обумовлені використанням судової практики 

адміністративних судів з питань захисту прав, свобод, законних інтересів у 

публічно-правових відносинах, практики притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності; базуються на останніх наукових 

дослідження у галузі адміністративного права, теорії права; враховують 

європейський досвід у даному напрямку та судову практику. Привертає увагу 

використання правових позицій Конституційного Суду України, 
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опрацювання рішень Європейського суду з прав людини, міжнародних 

стандартів у сфері судочинства, використання проектів законів щодо 

вдосконалення судоустрою і статус суддів та їх критичний аналіз. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні правових 

закономірностей розвитку адміністративно-правових засад публічної служби 

в органах судової влади, що здійснено уперше в науці адміністративного 

права. В основу виявлення закономірностей розвитку покладено  сучасні 

принципи у сфері захисту прав та свобод громадян, теоретико-правові 

підходи щодо уніфікації та упорядкування принципів формування та 

функціонування публічної служби в органах судової влади права, 

спираючись на Стратегію реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, затвердженої Указом 

Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015. 

З урахуванням сучасних підходів, наявних у юридичній науці, 

дисертантом сформульовано основні параметри проблеми, яка вирішується у 

дисертаційній праці, та концептуальні засади їх розв’язання, а також 

спрямовує одержані результати на виявлення і формулювання сучасних 

обґрунтованих пропозицій і рекомендацій організаційного та правового 

змісту щодо вдосконалення адміністративно-правових засад публічної 

служби в органах судової влади. 

Загальне позитивне враження від представленого дослідження 

підкріплюється результатами, які характеризують його наукову новизну.  

Зокрема, автором уперше запропоновано 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 . Запропоновано авторське розуміння 

системи професійного навчання працівників, які обіймають посади державної 

служби в органах судової влади, зокрема доведено доцільність покладення на 
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Національну школу суддів України повноважень щодо організації та 

проведення підготовки й підвищення кваліфікації працівників, які обіймають 

посади державної служби в органах судової влади, розробки програми 

розвитку професії судового адміністратора, навчальних програм підготовки 

та підвищення кваліфікації вищенаведеної категорії публічних службовців, 

затвердження положення про підготовку й підвищення кваліфікації 

публічних службовців органів судової влади. 

Привертає увагу положення відповідно до якого автором 

запропоновано критерії успішності адміністрування публічною службою в 

органах судової влади до яких віднесено: а) створення професійної, 

незалежної, політично нейтральної та авторитетної публічної служби в 

органах судової влади; б) забезпечення єдиної й системної державної 

кадрової політики в органах судової влади; в) створення професійного 

кадрового корпусу суддів та публічних службовців органів судової влади, 

здатного забезпечувати реалізацію завдань і функцій системи правосуддя; г) 

створення нормальних умов для ефективного функціонування публічних 

службовців органів судової влади. 

До наукових здобутків роботи слід віднести визначення балансу 

розмежування компетенції безпосередніх суб’єктів публічного 

адміністрування  публічною службою в органах судової влади, зокрема: 

Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

Державної судової адміністрації України, Національної школи суддів 

України. 

Конструктивними та обґрунтованими є запропоновані автором напрями 

вдосконалення проходження публічної служби в органах судової влади, 

зокрема: 1) оптимізація окремих процедур проходження публічної служби на 

посаді судді; 2) упровадження нових організаційних та управлінських 

механізмів проходження публічної служби на посадах, що віднесені до 

державної служби в органах та установах системи правосуддя; 3) 

удосконалення системи адміністрування публічною службою в органах 
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судової влади шляхом упровадження інноваційних технологій кадрового 

забезпечення судів та інших органів судової влади з метою підвищення рівня 

професійних компетентностей суддів і державних службовців, забезпечення 

результативності їх діяльності; 4) розвиток системи безперервного 

професійного навчання публічних службовців органів судової влади. 

Свідченням формування в роботі цілісного уявлення щодо 

удосконалення адміністративно-правових засад публічної служби в органах 

судової влади є формулювання автором пропозиції щодо вдосконалення 

адміністративного законодавства, а саме 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. 

Вказані положення наукової новизни можуть бути використані для 

проведення наукових досліджень, удосконалення чинного законодавства, 

особливо тієї його частини, яка стосується засад якісного формування 

публічної служби в органах судової влади, що набуває особливого значення в 

умовах євроінтеграційних процесів, що відбуваються в Україні, і 
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актуалізують формування ефективних і дієвих заходів і засобів дотримання 

прав людини та гарантій їх захисту. 

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових 

фахових виданнях. Основні теоретичні висновки та практичні рекомендації, 

що містяться у дисертації, викладені у тридцяти публікаціях, серед яких: 

одна монографія, двадцять чотири наукових статей у фахових наукових 

виданнях України, чотири статті, опубліковані у зарубіжних наукових 

юридичних виданнях, а також дев’яти тез доповідей на науково-практичних 

конференціях і круглих столах.  

Усі основні висновки і рекомендації, отримані в процесі здійснення 

дослідження, знайшли відображення у наукових публікаціях.  

Дисертаційне дослідження виконане автором самостійно з 

використанням останніх досягнень теорії адміністративного права. Усі 

сформульовані в ньому положення, висновки та пропозиції обґрунтовані на 

основі особистих досліджень автора. Автор для аргументації власних 

положень і висновків використовував напрацювання інших учених, на які 

обов’язково робилися посилання.  

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. 

Дисертацію та автореферат оформлено відповідно до вимог, встановлених 

МОН України.  

Встановлюючи значущість для науки і практики результатів 

дослідження, проведеного Голобутовского Р.З. варто вказати, що воно 

вирішує наукову проблему, яка виявляється у визначенні адміністративно-

правових засад належного функціонування публічної служби в органах 

судової влади Україні й можуть бути основою для подальших наукових 

досліджень з відповідної проблематики, а також містить висновки та 

пропозиції, що можуть бути використані для вдосконалення чинного 

адміністративного законодавства.  

Також слід відмітити стан та можливості впровадження результатів 

означеного дослідження, зокрема в: науково-дослідній сфері – для 
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подальших наукових досліджень із відповідної тематики, нормотворчій 

діяльності – для вдосконалення законодавства, що визначає адміністративно-

правові засади публічної служби в органах судової влади в Україні; 

практичній діяльності – як рекомендації, спрямовані на вдосконалення та 

оптимізацію застосування законодавства про публічну службу в органах 

судової влади, освітній діяльності – під час викладання студентам закладів 

вищої освіти дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративна 

відповідальність», «Адміністративний процес», «Адміністративне 

судочинство», «Судове адміністрування», «Судове право», що підтверджено 

відповідними актами впровадження. 

Дискусійні положення дисертаційного дослідження. У цілому 

позитивно оцінюючи дисертацію Голобутовского Р.З., необхідно висловити 

ряд зауважень, звернути увагу на твердження, що викликають сумніви та 

можуть слугувати підґрунтям для дискусії під час її захисту:  

1.  На с.8 автореферату автор помилково зазначає про доцільність 

покладення на Національну школу суддів України повноважень щодо 

організації та проведення підготовки й підвищення кваліфікації працівників, 

які обіймають посади державної служби в органах судової влади. Адже ст. 

105 Закону «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що Національна 

школа суддів України здійснює спеціальну підготовку кандидатів на посаду 

судді, підготовку суддів, у тому числі обраних на адміністративні посади в 

судах, періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої 

кваліфікації, підготовку працівників апаратів судів та підвищення рівня 

їхньої кваліфікації та ін., тобто такими повноваженнями наділена, однак слід 

погодитись, що вони мають бути закріплені в інших НПА, зокрема в Законі 

«Про освіту» та підзаконних НПА. 

2. Не переконливою є пропозиція автора щодо систематизації 

законодавства, яке регламентує адміністративні процедури проходження 

публічної служби шляхом поділу його на законодавство, яке регламентує 

процедури проходження публічної служби на посаді судді, та законодавство, 
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яке регламентує процедури проходження публічної служби на посаді 

державного службовця органу судової влади тим більше на рівні підзаконних 

нормативно-правових актів, що суперечить загальнодержавній концепції 

систематизації законодавства, а не його розпорошення, тим більше, що 

розмежувати повноваження державного службовця та патронатного 

службовця в межах одного органу можливо і доцільніше, з моєї точки зору,  в  

одному НПА. 

3. Слід відмітити чітку позицію автора щодо необхідності усунення 

недоліків адміністративно-правового регулювання проведення 

кваліфікаційного оцінювання суддів, та розроблення ним змін до Положення 

про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники 

відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх 

встановлення, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, особливо тих, які стосуються критеріїв оцінювання професійної 

етики та доброчесності (с.244-248 роботи). В той же час слід непогодитись з 

таким критерієм як «оцінювання наявності фактів притягнення судді до 

відповідальності за вчинення правопорушень, які свідчать про 

недоброчесність судді», особливо коли мова йде про адміністративну 

відповідальність за не грубе порушення ПДР. 

4. У підрозділі 3.4 «Особливості юридичної відповідальності суддів та 

публічних службовців органів судової влади України» доцільно було більше 

уваги приділити відповідальності суддів (першої та апеляційної інстанцій) у 

випадку неодноразового винесення ними рішення щодо схожих фактів та 

обставин справи, які були відмінені судами вищої інстанції на підставі 

недотримання законності. Адже така практика властива судочинству країн 

Європейського Союзу, при якій суддю може бути відсторонено від 

здійснення судочинства на певний термін від шести місяців до 2 років.      

 5. В роботі автор значної увагу приділяє аналізу порядку проходження 

публічної служби на посадах судді, зокрема і відбору на посаду судді. У 

зв’язку з тим, що робота присв’ячена розробці сучасної концепції 

формування кадрового потенціалу судів, а сам автор є досвідченим суддею, 




