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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. У Конституції України проголошено, що головним 
обов’язком держави є утвердження й забезпечення прав і свобод людини. 
Вирішення цього завдання не можливе без існування ефективного механізму 
судового захисту прав і свобод особи, складовим елементом якого є професійна 
діяльність публічних службовців органів судової влади, а також без ефективної 
діяльності високопрофесійних і кваліфікованих суддів та працівників 
судоустрою. 

В Україні порівняно недавно відбулася судова реформа, яка справила 
суттєвий вплив на інститут публічної служби в органах судової влади. 
Унаслідок реформи суттєво змінився не тільки статус суддів, а й статус інших 
публічних службовців органів судової влади, у тому числі їхні функції, 
посадові обов’язки та права, відповідальність, адміністративні процедури 
проходження публічної служби, що привело до появи нових, більш високих 
вимог до професійних, ділових і морально-етичних якостей як суддів, так і 
публічних службовців органів судової влади. 

Унаслідок судової реформи вітчизняна модель публічної служби в органах 
судової влади була суттєво наближена до європейських стандартів, проте 
сучасний стан адміністративно-правового забезпечення публічної служби в 
органах судової влади характеризується низкою прогалин і недоліків, які 
потребують як наукового осмислення, так і вдосконалення правового 
регулювання. Актуалізуються питання пошуку оптимальних і прозорих 
способів відбору кандидатів для проходження публічної служби на посаді судді 
та в інших органах судової влади, проведення конкурсів на заміщення 
вакантних посад, просування по публічній службі та її припинення, гарантій 
соціального й правового захисту публічних службовців, а також вироблення 
нових підходів стосовно функцій, завдань і повноважень суб’єктів 
адміністрування публічною службою в органах судової влади. З огляду на 
важливість поставлених перед публічними службовцями органів судової влади 
завдань необхідне наукове дослідження та чітке визначення адміністративно-
правового статусу не тільки публічних службовців органів судової влади, а й 
суб’єктів адміністрування публічною службою, а також напрямів 
удосконалення їх діяльності. 

Тому дослідження проблем адміністративно-правових засад публічної 
служби в органах судової влади, особливостей її адміністративно-правового 
регулювання та можливих шляхів удосконалення є актуальним, адже від 
професіоналізму суддів і публічних службовців судоустрою залежать 
ефективність функціонування судів та якість здійснення правосуддя в Україні. 

У вітчизняній правовій доктрині тривають наукові пошуки щодо правового 
статусу судді, особливостей проходження публічної служби на цій посаді, 
місця та значення повноважень Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, Державної судової адміністрації України з окремих 
питань адміністрування публічною службою. Серед монографічних праць, 
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присвячених цій проблематиці, варто назвати дисертації, у яких висвітлювалася 
публічна служба на посаді судді, таких авторів, як Л.М. Москвич 
(«Організаційно-правові проблеми статусу суддів в Україні», 2003 р.), 
С.В. Прилуцький («Формування корпусу професійних суддів України», 
2008 р.), В.С. Єгорова («Конституційно-правовий статус суддів судів загальної 
юрисдикції», 2008 р.), Д.Л. Вітюк («Адміністративно-правові засади 
проходження суддею публічної служби», 2016 р.), В.С. Декаленко 
(«Адміністративно-правове забезпечення формування кадрів для судів 
України», 2017 р.), Р.В. Романюк («Виникнення, зміна та припинення трудових 
правовідносин з суддями», 2018 р.), О.М. Овчаренко («Юридична 
відповідальність суддів: питання теорії та практики», 2018 р.), Д.Ю. Шпенов 
(«Служба суддів в Україні: адміністративно-правові засади», 2017 р.). 

Окремі елементи публічної служби в органах судової влади були предметом 
досліджень П.Ю. Шпенової, А.М. Макаровець, які у своїх дисертаціях розкрили 
питання правового статусу працівників апаратів судів. Напрями реформування 
кадрового забезпечення судів вивчали О.В. Гуцалюк, Н.Д. Квасневська, 
Р.А. Крусян, М.Б. Кравчик, С.Ю. Обрусна. 

З огляду на наукову цінність досліджень, що присвячені питанням публічної 
служби в органах судової влади, варто вказати на їх певну фрагментарність, 
неповне висвітлення всіх елементів публічної служби на посадах не тільки 
судді, а й інших публічних службовців системи судоустрою. Питання статусу 
публічних службовців та адміністративних процедур публічної служби в інших 
органах судової влади, крім судів, взагалі не отримали належного висвітлення в 
науковій літературі. Тому вивчення адміністративно-правових засад публічної 
служби в органах судової влади залишається актуальним з огляду на те, що 
питання її комплексного дослідження не отримали належної уваги в науковій 
літературі. 

Як свідчить аналіз наведених та інших наукових праць, сьогодні є значна 
кількість робіт, присвячених публічній службі в Україні. Найвагоміший 
науковий внесок із проблем становлення й розвитку публічної служби в 
Україні, правового статусу публічних службовців зробили такі видатні 
вітчизняні вчені: В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк, В.Т. Білоус, Н.Б. Болотіна, 
В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, Н.Д. Гетьманцева, Ю.М. Гришина, 
О.Ю. Дрозд, В.В. Жернаков, С.В. Заболотна, М.І. Іншин, М.І. Козюбра, 
А.М. Колодій, А.В. Кірмач, М.М. Клемпарський, В.Я. Малиновський, 
Н.О. Мельничук, О.М. Обушенко, П.Д. Пилипенко, О.В. Петришин, 
В.П. Тимощук, О.В. Тищенко та інші. 

Зауважимо, що в контексті дисертаційного дослідження особливе значення 
мають роботи таких учених-адміністративістів, як В.М. Бевзенко, Л.Р. Біла-
Тіунова, І.П. Голосніченко, Р.В. Ігонін, О.В. Константій, Л.В. Коваль, 
О.В. Кузьменко, В.К. Колпаков, Н.В. Коваленко, Т.Є. Кагановська, 
Т.О. Коломоєць, Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, Т.П. Мінка, Р.В. Миронюк, 
Р.С. Мельник, А.В. Ніколайчук, О.М. Пасенюк, О.П. Рябченко, М.І. Смокович, 
С.Г. Стеценко, М.М. Тищенко, М.І. Цуркан, Х.П. Ярмакі та інші. 
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Незважаючи на наявність ґрунтовної наукової літератури, проблеми 
адміністративно-правових засад публічної служби в органах судової влади в 
Україні комплексно не досліджувалися. Праці багатьох учених, надані ними 
висновки й пропозиції із зазначеної проблематики вимагають перегляду з 
урахуванням сучасних процесів правотворення та тих сучасних реформ, які 
відбуваються в системі судоустрою. 

Викладене вище зумовлює актуальність теми обраного дисертаційного 
дослідження та необхідність глибокого й змістовного розгляду 
адміністративно-правових засад публічної служби в органах судової влади 
України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконане в межах планів наукових досліджень 
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. 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому, 
щоб на основі аналізу законодавства України, міжнародних правових актів і 
проєктів законів, узагальнення наукових праць учених різної галузевої 
належності обґрунтувати концептуальні адміністративно-правові засади 
публічної служби в органах судової влади України та надати науково 
обґрунтовані пропозиції й рекомендації щодо їх удосконалення. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі необхідно послідовно 
вирішити такі основні завдання: 

– здійснити науковий аналіз доктринальних положень адміністративно-
правових засад публічної служби в органах судової влади в Україні; 

– висвітлити ґенезу розвитку публічної служби в органах судової влади 
в Україні; 

– з’ясувати ступінь наукової розробленості проблем публічної служби в 
органах судової влади в Україні; 

– охарактеризувати соціальну роль, функції та принципи публічної 
служби в органах судової влади в Україні; 

– розкрити сутність поняття та види публічної служби в органах судової 
влади в Україні; 

– охарактеризувати стан нормативно-правового забезпечення публічної 
служби в органах судової влади в Україні; 

– розкрити зміст адміністративно-правових відносин у сфері публічної 
служби в органах судової влади в Україні; 



4 
 

– охарактеризувати стан адміністративно-правового регулювання 
проходження публічної служби публічними службовцями органів судової влади 
України; 

– виявити особливості адміністративних процедур проходження 
публічної служби в органах судової влади в Україні; 

– здійснити загальну характеристику проходження публічної служби на 
посадах судді; 

– розкрити особливості юридичної відповідальності суддів та публічних 
службовців органів судової влади України; 

– визначити адміністративно-правові аспекти професійної підготовки 
публічних службовців в органах судової влади України; 

– сформулювати поняття та охарактеризувати елементи 
адміністративно-правового механізму адміністрування публічною службою в 
органах судової влади в Україні; 

– охарактеризувати систему суб’єктів адміністрування публічною 
службою в органах судової влади в Україні; 

– розглянути Вищу раду правосуддя як суб’єкт адміністрування 
публічною службою в органах судової влади в Україні; 

– розкрити повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
в механізмі адміністрування публічною службою в органах судової влади 
України; 

– узагальнити зарубіжний досвід публічної служби в органах системи 
правосуддя та визначити шляхи його запозичення для України; 

– запропонувати напрями вдосконалення адміністративно-правового 
регулювання публічної служби в органах судової влади в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 
формування публічної служби в органах судової влади в Україні. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади публічної 
служби в органах судової влади в Україні. 

Методи дослідження були обрані з огляду на мету й завдання дослідження, 
його предмет та об’єкт. Методологічною основою дослідження став метод 
діалектичного матеріалізму, за допомогою якого було з’ясовано сутність 
існуючих суспільних явищ, їх подальший розвиток та зв’язок із публічною 
службою в органах судової влади України. 

Використання історичного методу дало можливість зробити науковий 
аналіз становлення й розвитку публічної служби в органах судової влади 
України (підрозділ 1.2). Порівняльно-правовий метод дав змогу комплексно 
проаналізувати вітчизняне законодавство у сфері публічної служби в органах 
судової влади, міжнародні правові акти в цій сфері, а також законодавство з 
питань публічної служби в інших країнах (підрозділ 5.1). Логіко-семантичний 
метод використано для здійснення побудови понять, що сформульовані 
автором у дисертації та стосуються предмета дослідження (підрозділи 2.2, 2.4, 
3.2, 3.3, 4.1). Формально-догматичний метод дав змогу проаналізувати норми 
вітчизняного законодавства, виявити його недоліки та сформулювати 
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пропозиції щодо вдосконалення норм права, які регулюють публічну службу в 
органах судової влади в Україні (підрозділи 2.3, 3.1, 4.2, 5.2). Системно-
структурний метод та метод функціонального аналізу дали можливість 
виокремити різновиди публічної служби в органах судової влади, здійснити 
класифікацію публічних службовців та суб’єктів адміністрування публічною 
службою в органах судової влади, розглянути особливості реалізації останніми 
своїх повноважень із питань публічної служби (підрозділи 3.3, 3.5, 4.2, 4.3, 4.4). 
Методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, опитування, 
вивчення документів тощо) дали змогу отримати достовірну інформацію про 
стан правового регулювання публічної служби в органах судової влади та 
окреслити подальші шляхи її розвитку (розділи 2 та 5). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, закони 
України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України з питань 
публічної служби в органах судової влади, акти Вищої ради правосуддя, Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації органів 
суддівського самоврядування тощо. 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 дослідження 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. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 
одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних 
наукових досліджень, що присвячені адміністративно-правовим засадам 
публічної служби в органах судової влади в Україні. У результаті проведеного 
дослідження сформульовано нові наукові положення та висновки, 
запропоновані особисто здобувачем, зокрема: 

уперше: 
− розглянуто публічну службу в органах судової влади України в таких 

смислових значеннях: як соціально-правову систему, яка має внутрішню 
побудову та ієрархію, формувальні мету, завдання, функції, принципи та 
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 
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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. 
Доведено 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; задля цього необхідно розробити програму розвитку професії 
судового адміністратора, навчальні програми підготовки та підвищення 
кваліфікації вищенаведеної категорії публічних службовців, затвердити 
положення про підготовку й підвищення кваліфікації публічних службовців 
органів судової влади; 

− обґрунтовано, що адміністрування публічною службою в органах 
судової влади буде успішним, якщо воно буде цілеспрямованим, тобто 
визначатиме напрями та уявлення про очікувані результати її розвитку. У 
зв’язку із цим адміністрування публічною службою в органах судової влади має 
здійснюватися з такою метою: 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; 

− визначено основні напрями вдосконалення проходження публічної 
служби в органах судової влади, якими є: 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 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; 

− досліджено адміністративно-правовий статус Вищої ради правосуддя 
та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України як суб’єктів адміністрування 
публічною службою в органах судової влади. Зокрема, висвітлено мету й 
завдання цих органів, досліджено їхні функції та повноваження у сфері 
публічної служби, а також виявлено недоліки адміністративно-правового 
регулювання статусу цих органів та реалізації ними повноважень із питань 
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публічної служби, що дало змогу сформулювати конкретні пропозиції й 
рекомендації до законодавства; 

− 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); 

удосконалено: 
− положення про ґенезу розвитку публічної служби в органах судової 

влади в Україні. Запропоновано умовно виокремити декілька основних періодів 
розвитку публічної служби в органах судової влади на теренах України, 
зокрема: 1) етап ранніх державних утворень та Київської Русі; 2) етап 
входження українських земель до складу інших держав; 3) радянський період; 
4) етап становлення української державності (з 1991 р. по 2016 р.); 5) сучасний 
етап (з 2016 р. й дотепер); 

− характеристику сучасного стану розвитку вітчизняної доктрини 
публічної служби в органах судової влади та систематизацію основних 
напрямів історичних і юридичних досліджень різних правничих спеціалізацій; 

− зміст понять «судова влада», «органи судової влади», «публічна 
служба в органах судової влади», «функції публічної служби», «принципи 
публічної служби», «публічний службовець», «проходження публічної служби 
в органах судової влади» та інших, які сформульовані в дослідженні; 

− систематизацію законодавства, яке регламентує адміністративні 
процедури проходження публічної служби (поділ на законодавство, яке 
регламентує процедури проходження публічної служби на посаді судді, та 
законодавство, яке регламентує процедури проходження публічної служби на 
посаді державного службовця органу судової влади), а також залежно від рівня 
нормативно-правового акта; 
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− положення щодо адміністративно-правового статусу службовців, які 
обіймають посади державної служби в органах судової влади. Запропоновано 
визначити загальні засади їхнього правового статусу й адміністративні 
процедури у спеціальному законодавстві; 

− критерії класифікації суб’єктів адміністрування публічною службою 
за ступенем владної компетенції, залежно від місця в системі органів державної 
влади, за обсягом компетенції. При цьому суб’єктів адміністрування публічною 
службою в органах судової влади залежно від обсягу їхньої компетенції з 
питань публічної служби поділено на суб’єктів загальної компетенції (Верховна 
Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України), суб’єктів 
безпосередньої компетенції (Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна 
комісія суддів України, Державна судова адміністрація України, Національна 
школа суддів України) та суб’єктів окремої компетенції (збори суддів, з’їзд 
суддів, Рада суддів, конференції суддів, голови судів, їх заступники, керівники 
апарату суду (секретаріатів), їх заступники); 

− наукові положення стосовно функцій Вищої ради правосуддя з питань 
адміністрування публічною службою. Вища рада правосуддя у сфері публічної 
служби здійснює функцію формування суддівського корпусу, функцію 
забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, дисциплінарну, 
організаційно-управлінську, представницьку, правотворчу, правозастосовну, 
установчу, контрольно-наглядову функції. Запропоновано шляхи їх 
удосконалення; 

набули подальшого розвитку: 
− наукові підходи до систематизації принципів і функцій публічної 

служби в органах судової влади та рекомендації щодо вдосконалення 
законодавства, яке регулює адміністративні процедури проходження державної 
служби в органах судової влади; 

− теоретико-правове визначення публічної служби в органах судової 
влади, що ґрунтується на сформульованих у дослідженні положеннях про 
правову природу публічної служби, її різновиди й систему ознак; 

− теоретичні положення стосовно підходів до класифікації публічної 
служби в органах судової влади 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 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; 

− характеристика властивостей публічної служби в органах судової 
влади на посадах, які віднесені до державної служби, а саме такі ознаки: 
1) професійна діяльність (здатність за своїми фахом і досвідом роботи 
виконувати відповідні службові повноваження в органі судової влади); 2) у 
межах посади реалізується компетенція органу судової влади; 3) змістом 
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діяльності публічного службовця є реалізація завдань і повноважень органу 
судової влади; 4) в окремих випадках публічний службовець має державно-
владний характер та можливість застосовувати заходи примусового характеру 
до суддів чи інших публічних службовців; 5) особливості нормативно-
правового регулювання, що виражається в поєднанні норм різних галузей 
права; 6) служба проходить відповідно до встановлених кваліфікаційних вимог 
і кваліфікаційних розрядів; 

− дослідження недоліків наявного механізму притягнення судді до 
юридичної відповідальності, що пов’язані з існуванням низки оціночних 
понять, які визначають істотність і грубість дисциплінарного проступку, а 
також із можливістю судді уникати відповідальності шляхом реалізації права на 
відставку, відсутністю чіткого й прозорого механізму притягнення до 
відповідальності суддів, які обіймають адміністративні посади. 

– Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 
тому, що отримані висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути 
використані в таких напрямах: 

–  науково-дослідній сфері – для подальших наукових досліджень із 
відповідної тематики (довідка Науково-дослідного інституту публічного права 
від 22.05.2019, акти впровадження Науково-дослідного інституту публічного 
права від 18.12.2018, Запорізького національного університету від 28.08.2019); 

– нормотворчій діяльності – для вдосконалення законодавства, що 
визначає адміністративно-правові засади публічної служби в органах судової 
влади в Україні (довідка Науково-дослідного інституту публічного права від 
13.11.2018); 

– 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», а також для 
вдосконалення навчальних програм, підготовки підрозділів підручників і 
навчальних посібників із відповідних навчальних дисциплін (акти 
впровадження Науково-дослідного інституту публічного права від 11.02.2019, 
Запорізького національного університету від 28.08.2019). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 
основні висновки й рекомендації оприлюднені на таких науково-практичних 
конференціях, семінарах і круглих столах: «Правове забезпечення політики 
держави на сучасному етапі її розвитку» (м. Харків, 4–5 березня 2016 р.); 
«Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи» (м. Львів,  
16–17 вересня 2016 р.); «Юридична наука: виклики і сьогодення» (м. Одеса,  
9–10 червня 2017 р.); «Місце юридичних наук у формуванні правової культури 
сучасної людини» (м. Запоріжжя, 21–22 грудня 2018 р.); «Актуальні проблеми 
правових наук в євроінтеграційному вимірі», (м. Харків, 14–15 грудня 2018 р.); 
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«Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування» (м. Дніпро, 
22 лютого 2019 р.); «Сучасні проблеми правової системи та державотворення в 
Україні» (м. Запоріжжя, 22–23 лютого 2019 р.); «Актуальні питання та 
проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Дніпро, 1–2 березня 
2019 р); «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних 
відносин» (м. Одеса, 8–9 березня 2019 р.); «Запорізькі правові читання» 
(м. Запоріжжя, 6 травня 2019 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено у 
35 наукових публікаціях: 1 одноосібній монографії, 24 наукових статтях (з них 
20 статей опубліковані у виданнях України, що визнані як фахові з юридичних 
наук, та 4 статті – у наукових періодичних виданнях інших держав), 10 тезах 
доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах і 
круглих столах. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, що містять 18 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 485 сторінок, у тому числі 
основного тексту – 410 сторінок. Список використаних джерел налічує 
383 найменування і займає 40 сторінок; додатки викладено на 13 сторінках. 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, визначено її зв’язок із 
науковими програмами, планами й темами, мету та завдання, об’єкт і предмет, 
окреслено методологічні, теоретичні та емпіричні основи дослідження, 
розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, 
наведено дані про їх апробацію та публікації, структуру роботи. 

Розділ 1 «Теоретико-правова характеристика засад публічної служби в 
органах судової влади України» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Аналіз доктринальних положень адміністративно-
правових 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. 

Звернено увагу на те, що судова влада має риси, які відрізняють її від інших 
гілок влади (зокрема, за призначенням, сутнісними та функціональними 
ознаками). Однією з особливостей судової влади є те, що вона не 
сконцентрована в одному органі, а покладається на систему органів, які 
безпосередньо здійснюють правосуддя в Україні, – суди. Також судова влада 
включає в себе розгалужену систему державних органів та установ, які 
здійснюють організаційне й функціональне забезпечення діяльності судів та 
суддів. 

Інстанційно судова влада складається із системи судів, які призначені 
здійснювати правосуддя, і державних органів та установ, їх посадових осіб, які 



11 
 

здійснюють організаційне й функціональне забезпечення діяльності судів. 
Сукупність судів і державних органів та установ, які здійснюють правове, 
організаційне й функціональне забезпечення та обслуговування діяльності 
судів, є органами судової влади. 

У підрозділі 1.2 «Генезис розвитку публічної служби в органах судової влади 
в Україні» досліджено історичний аспект становлення й розвитку публічної 
служби в органах судової влади в Україні. Звернено увагу на те, що хоча 
формування інституту публічної служби в органах судової влади в Україні в її 
сучасному вигляді розпочалося тільки після проголошення незалежності нашої 
держави, проте організаційно-правові основи її становлення й розвитку були 
закладені набагато раніше. Потреба у професійному, справедливому та чесному 
суді мала місце в різні часи розвитку нашої держави та є актуальною донині. 
Тому проблеми проходження публічної служби в органах судової влади 
залишаються досить значимими й вагомими. У різні періоди становлення та 
розвитку нашої держави відбувалися постійні зміни, пов’язані з проходженням 
публічної служби як на посаді судді, так і в судах. 

Виокремлено п’ять етапів становлення й розвитку публічної служби в 
органах судової влади в Україні починаючи із часів середньовічної феодальної 
держави Київська Русь. З’ясовано, що становлення інституту публічної служби 
в органах судової влади в Україні триває й дотепер, адже, незважаючи на 
проведені реформи, належного рівня її адміністративно-правового регулювання 
досягти не вдалося. Сучасний етап розвитку публічної служи в органах судової 
влади характеризується якісним оновленням законодавства про публічну 
службу в органах судової влади, формуванням нового суддівського корпусу за 
новими процедурами та здійсненням адміністрування публічною службою за 
новими правилами. 

У підрозділі 1.3 «Стан наукової розробленості проблем публічної служби в 
органах судової влади в Україні» обґрунтовується, що як у галузі 
адміністративного права, так і в інших галузях юридичних наук значну увагу 
приділено проблематиці публічної служби в органах судової влади. 
Результатом проведених досліджень стало пропонування науково 
обґрунтованих шляхів удосконалення системи судоустрою й судочинства та 
проходження публічної служби на посаді судді, зміцнення категоріально-
понятійного апарату, вироблення низки практичних висновків, а також 
внесення пропозицій щодо законодавчого вдосконалення правового статусу 
судових органів і судів. 

Зауважено, що основним недоліком 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. 
Підкреслено фрагментарність, відсутність цілісного й комплексного уявлення 
про зміст і сутність цієї служби в усіх органах, що належать до судової влади, 
на посадах публічних службовців. Підходи більшості дослідників зводяться 
переважно до вивчення проблем проходження публічної служби на посаді судді 
та повноважень уповноважених суб’єктів із її адміністрування без приділення 
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критичної уваги питанням публічної служби в апараті суду, у Державній 
судовій адміністрації України, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, 
Вищій раді правосуддя та інших органах судової влади. Така концептуальна 
помилка не дає змогу повною мірою усвідомити всю сукупність проблем 
правового регулювання публічної служби в органах судової влади, а тому 
більшість практичних аспектів щодо її правового, організаційного, кадрового, 
соціального та іншого забезпечення залишаються не досить дослідженими. 
Унаслідок цього процес реформ у системі судоустрою, зокрема щодо публічної 
служби в органах судової влади, а також її адаптацію до стандартів 
Європейського Союзу не можна вважати ефективними з огляду на ті проблеми, 
які сьогодні стосуються нормативно-правового регулювання публічної служби 
в органах судової влади. 

Розділ 2 «Адміністративно-правова регламентація організації публічної 
служби в органах судової влади в Україні» складається із чотирьох 
підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Соціальна роль, функції та принципи публічної служби в 
органах судової влади в Україні» розглянуто публічну службу в органах судової 
влади як особливий адміністративно-правовий інститут, що пов’язаний з 
організацією та адміністративно-правовим регулюванням професійної 
діяльності суддів та інших публічних службовців у сфері виконання зовнішніх і 
внутрішніх функцій органів судової влади, з безпосередньою організацією та 
проходженням у них публічної служби. З іншого боку, публічна служба в 
органах судової влади є комплексним міжгалузевим правовим інститутом, що 
являє собою сукупність міжгалузевих правових норм, які регулюють суспільні 
відносини, що пов’язані з проходженням публічної служби, у процесі 
діяльності громадян на посадах судді, а також на посадах публічної служби в 
державних органах та установах системи правосуддя. Обґрунтовується, що 
публічна служба в органах судової влади є одним із видів діяльності держави з 
формування як корпусу професійних суддів, так і професійного ядра 
службовців державних органів та установ системи правосуддя. 

Сформульовано авторське визначення поняття функції публічної служби в 
органах судової влади як сукупності напрямів діяльності відповідних органів і 
посадових осіб щодо організаційно-правового забезпечення публічної служби в 
судах, інших державних органах та установах системи правосуддя, а також 
діяльності публічних службовців на посадах судді та державної служби. Такий 
підхід дає змогу віднести до загальних функцій публічної служби в органах 
судової влади організаційну, правову, забезпечувальну функції, функцію 
планування та прогнозування, функцію контролю та навчання. До спеціальних 
функцій варто віднести організаційно-контрольну, мотиваційну, інформаційно-
аналітичну функції, функцію координації та взаємодії, а також допоміжну 
функцію. Особливості останніх із наведених функцій пов’язані зі специфікою 
завдань, які виконує суб’єкт адміністрування публічною службою в системі 
судоустрою. 
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Сформульовано авторське визначення принципів публічної служби в 
органах судової влади в Україні, запропоновано їх систему, з’ясовано 
особливості. Система принципів публічної служби в органах судової влади не 
лише становить її фундамент, а й має слугувати підґрунтям та враховуватися 
під час прийняття змін і доповнень до законодавства, удосконалення 
адміністративно-правового статусу суддів та інших публічних службовців 
органів судової влади, вирішення всіх професійних службових завдань. 

У підрозділі 2.2 «Поняття та види публічної служби в органах судової 
влади в Україні» досліджено співвідношення понять «публічна служба» та 
«державна служба» на рівні наукових концепцій і законодавства. 
Обґрунтовується, що під публічною службою варто розуміти сферу діяльності 
людини в усіх типах державних, комунальних та громадських інституцій щодо 
практичної реалізації політики держави в різних сферах, виконання її завдань і 
функцій, реалізації тактичних та стратегічних публічних інтересів держави 
тощо. Поняття «публічна служба» є більш широким та включає в себе категорії 
«державна служба», «служба в органах місцевого самоврядування та органах з 
делегованими повноваженнями». Сформульовано авторське визначення 
поняття «публічна служба в органах судової влади» та з’ясовано види такої 
служби. 

Звернено увагу на те, що публічна служба в органі судової влади являє 
собою комплексний правовий інститут, що регулює організацію й діяльність 
усіх публічних службовців органів судової влади та проходження суддями 
публічної служби, а також складається з правових норм різних галузей права. 
Складність інституту публічної служби в органах судової влади полягає в тому, 
що він, по-перше, поєднує в собі правові норми інших галузей права, а по-
друге, складається з окремих підінститутів, які включають у себе проходження 
публічної служби суддями та іншими публічними службовцями органу 
публічної влади. 

У підрозділі 2.3 «Нормативно-правове забезпечення публічної служби в 
органах судової влади в Україні» до переліку нормативно-правових актів, які 
регулюють публічну службу в органах судової влади, віднесено Конституцію 
України, закони України, міжнародні правові акти, постанови Кабінету 
Міністрів України, акти судових органів. Досліджено роль кожної ланки 
системи нормативно-правових актів у врегулюванні відносин, що пов’язані як 
із проходженням публічної служби, так і з її адмініструванням. 

Зауважено, що саме законодавчі акти становлять ядро системи нормативно-
правових актів із питань публічної служби в органах судової влади. Саме ними 
визначаються основні засади проходження служби на посаді судді та на 
посадах державної служби в органах судової влади. Водночас багато положень 
про публічну службу в органах судової влади мають загальний характер і 
потребують подальшої деталізації в підзаконних правових актах, зміст і 
значення яких відіграють значну роль у процесі проходження публічної служби 
в органах судової влади. 



14 
 

Серед основних проблем нормативно-правового забезпечення публічної 
служби в органах судової влади на підзаконному рівні визначено відсутність 
належного регулювання державної служби в апаратах судів усіх рівнів і 
державної служби в інших органах та установах системи судоустрою. 
Основною причиною цього є недосконалість деяких положень Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів», окремі з яких мають загальний, неконкретний 
зміст та потребують деталізації в підзаконному врегулюванні, а також 
фрагментарність підзаконного адміністративно-правового регулювання 
публічної служби. 

У підрозділі 2.4 «Зміст адміністративно-правових відносин у сфері 
публічної служби в органах судової влади в Україні» досліджено правову 
природу відносин публічної служби в органах судової влади. Публічну службу 
в органах судової влади розглянуто як комплексний правовий інститут, який 
регулює організацію й діяльність усіх публічних службовців органів судової 
влади, проходження суддями публічної служби, функціонування суб’єктів 
адміністрування публічною службою та складається з правових норм різних 
галузей права (адміністративного, трудового, конституційного, фінансового). 

Доведено, що відносини у сфері публічної служби в органах судової влади 
належать до фундаментальних категорій адміністративного права. Розглянуто 
особливості адміністративно-правових відносин, що виникають у сфері 
публічної служби в органах судової влади. Зроблено висновок, що публічна 
служба в органах судової влади складається з відносин, які регулюються 
нормами адміністративного права, зокрема: 1) відносин, що виникають у 
процесі її організації (проведення конкурсу на зайняття вакантної посади, 
призначення на посаду, прийняття присяги, переведення на іншу службу, до 
іншого суду, забезпечення управління публічною службою тощо); 2) відносини, 
які виникають під час проходження публічної служби (просування по службі, 
стажування, підвищення рівня професійної компетентності, притягнення до 
юридичної відповідальності, припинення публічної служби тощо). 

Розділ 3 «Адміністративно-правові засади проходження публічної 
служби в органах судової влади України» складається з п’яти підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Стан адміністративно-правового регулювання 
адміністративних процедур проходження публічної служби в органах судової 
влади в Україні» проаналізовано стан адміністративно-правового регулювання 
адміністративних процедур проходження публічної служби працівниками 
апаратів місцевих, апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, апарату 
Верховного Суду, секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, Державної судової адміністрації України, 
Конституційного Суду України. Висвітлено роль Комісії з питань вищого 
корпусу державної служби в системі правосуддя в розгляді питань організації 
проходження публічної служби. 

Аргументовано, що законодавець, визначаючи засади проходження 
публічної служби в органах судової влади на посадах державної служби, 
переважно відсилає до законів України «Про державну службу» чи «Про 
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судоустрій і статус суддів», які повною мірою особливості цієї служби не 
регламентують, а визначають лише загальні вимоги до кандидатів на посаду без 
урахування специфіки їх роботи в тому чи іншому органі судової влади. Також 
у наведених актах відсутній чіткий перелік посад державної служби в органах 
судової влади; адміністративні процедури просування по служб та звільнення з 
посади врегульовані фрагментарно; у загальному вигляді врегульовано 
особливості оцінки професійних якостей службовців та підвищення 
кваліфікації. З’ясовано, що адміністративні процедури проходження публічної 
служби в секретаріаті Конституційного Суду України майже не врегульовані. 
Сформульовано пропозиції щодо прийняття типових положень, якими варто 
деталізувати особливості проходження публічної служби на посадах державних 
службовців усіх рівнів органів судової влади. 

У підрозділі 3.2 «Особливості адміністративних процедур проходження 
публічної служби в органах судової влади в Україні» сформульовано поняття та 
розкрито структуру адміністративних процедур проходження публічної служби 
в органах судової влади на посадах державної служби. З’ясовано, що 
проходження публічної служби в органах судової влади являє собою 
організаційно-управлінський процес, який починається з прийняттям на 
службу, триває під час її здійснення та закінчується з її припиненням. 

Досліджено особливості проведення конкурсів на заміщення вакантних 
посад державної служби всіх категорій, зокрема: а) наявність необмежених 
дискреційних повноважень у членів тих комісій, які проводять конкурс на 
заміщення вакантних посад державної служби; б) у законодавстві чітко не 
визначені критерії оцінки тестування, розв’язання кандидатами ситуаційних 
завдань та оприлюднення їх результатів; в) відсутні уніфіковані чіткі вимоги до 
всіх категорій посад державної служби. 

З’ясовано особливості публічної служби в апаратах судів усіх рівнів, у тому 
числі на посадах керівника. Доведено необхідність прийняття типового 
положення про секретаря судового засідання та врегулювання в актах 
Державної судової адміністрації України всіх процедурних питань 
проходження публічної служби на посадах в апаратах судів із чітким 
визначенням адміністративно-правового статусу кожного публічного 
службовця. 

Розкрито особливості припинення публічної служби та звільнення зі 
служби. З’ясовано проблемні питання, пов’язані з поновленням на посаді. 
Запропоновано доповнити Закон України «Про судоустрій і статус судів» 
статтею «Поновлення судді на посаді». 

У підрозділі 3.3 «Загальна характеристика проходження публічної служби 
на посадах судді» розглянуто особливості адміністративно-правового статусу 
судді та процедури проходження публічної служби на посадах судді, 
досліджено вимоги до кандидатів на посаду судді, умови й порядок добору 
кандидатів на ці посади, проведення конкурсу, призначення на посаду тощо. 
Здійснено науковий аналіз повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України та Вищої ради правосуддя на всіх етапах, пов’язаних із процедурами 
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добору кандидатів на посаду судді, охарактеризовано умови та порядок 
проведення конкурсу й призначення на посаду. 

Звернено увагу на проблемні моменти, пов’язані з недоліками 
адміністративно-правового регулювання проведення кваліфікаційного 
оцінювання суддів. З’ясовано, що Закон України «Про судоустрій і статус 
суддів» лише в загальному вигляді регламентує процедуру проведення 
кваліфікаційного оцінювання, а деталізацію цього порядку здійснено саме в 
рішеннях Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Однак такі рішення 
містять дуже багато прогалин і загальних положень, які в підсумку надають 
значні дискреційні повноваження для осіб, які проводять це кваліфікаційне 
оцінювання, і роблять загалом процедуру кваліфікаційного оцінювання 
непрозорою. Запропоновано внести зміни до законодавства щодо 
вдосконалення адміністративних процедур проходження публічної служби на 
посадах судді. 

У підрозділі 3.4 «Особливості юридичної відповідальності суддів та 
публічних службовців органів судової влади України» розглянуто особливості 
дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності судді, 
підстави й порядок дисциплінарної відповідальності службовців, які обіймають 
посади державної служби в органах судової влади. 

Під дисциплінарним проступком судді, що тягне дисциплінарне стягнення, 
варто розуміти не лише порушення норм Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» та положень Кодексу суддівської етики, а й порушення 
загальноприйнятих норм моралі, стандартів та обов’язків судді під час 
здійснення правосуддя, правил поведінки в разі виконання інших професійних 
обов’язків у службовій і позаслужбовій діяльності. Визначено недоліки 
існуючого механізму притягнення судді до юридичної відповідальності, одним 
із яких є можливість суддів уникати звільнення шляхом реалізації права на 
відставку в разі вчинення дисциплінарного проступку. Також розкрито 
особливості існування оціночних понять «істотність та грубість 
дисциплінарного проступку», «триваюче незадовільне виконання обов’язків 
голови суду, заступника голови суду відповідно, систематичне або грубе 
одноразове порушення закону при їх виконанні». 

Досліджено особливості дисциплінарної відповідальності осіб, які 
обіймають адміністративні посади в судах, та звільнення судді з 
адміністративної посади в разі невиконання ним рішення Вищої ради 
правосуддя. Зауважено, що в законодавстві підстави та процедури звільнення 
судді з адміністративної посади врегульовані неналежним чином. 

Розкрито особливості дисциплінарної відповідальності інших публічних 
службовців органів судової влади та її підстави, а також повноваження 
суб’єктів застосування дисциплінарних стягнень (керівників і дисциплінарних 
комісій). 

У підрозділі 3.5 «Адміністративно-правові аспекти професійної підготовки 
публічних службовців в органах судової влади України» досліджено 
законодавство та особливості організації професійної підготовки публічних 
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службовців в органах судової влади. З’ясовано, що професійна підготовка в 
органах судової влади відбувається під час добору кандидатів на посаду судді, 
під час підвищення кваліфікації суддів, під час підвищення кваліфікації 
працівників апаратів судів та інших органів судової влади. Досліджено роль і 
повноваження Національної школи суддів України в цій сфері. 

Розкрито особливості здійснення професійної підготовки кандидатів на 
посаду судді, охарактеризовано форми підвищення кваліфікації діючих суддів. 
Звернено увагу на те, що одним із способів забезпечення якості й 
результативності діяльності органу судової влади є стале зростання 
професійного рівня її працівників. Тому вкрай важливим є професійне навчання 
голів та працівників секретаріатів Конституційного Суду України, Вищої ради 
правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також інспекторів 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Зауважено, що в законодавстві 
не закріплюється обов’язок цих категорій працівників органів судової влади 
підвищувати кваліфікацію. 

Запропоновано напрями вдосконалення професійної підготовки 
працівників, які обіймають посади державної служби в органах судової влади. 

Розділ 4 «Адміністративно-правовий механізм адміністрування 
публічною службою в органах судової влади України» складається із 
чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Поняття та характеристика елементів 
адміністративно-правового механізму адміністрування публічною службою в 
органах судової влади України» з’ясовано, що особливістю адміністративно-
правового механізму адміністрування публічною службою в органах судової 
влади є цілеспрямована й організаційна роль держави, завдяки чому 
забезпечується ефективність функціонування системи органів і посадових осіб 
щодо забезпечення судової системи кадровим потенціалом. 

Аналіз публічної служби в органах судової влади як публічно-правового, 
організаційного та соціального інституту, а також вивчення чинного 
законодавства про публічну службу в органах судової влади дають змогу 
виокремити такі основні завдання адміністрування публічною службою: 
1) забезпечення якісного функціонування публічної служби в органах судової 
влади (формування якісного законодавства з питань публічної служби, 
використання сучасних управлінських та інформаційних технологій, 
забезпечення прозорості процедур проходження публічної служби, відкритість 
публічної служби тощо); 2) проведення єдиної кадрової політики як щодо 
суддів, так і щодо державної служби в органах судової влади (визначення засад 
розвитку публічної служби в органах судової влади, професійний розвиток 
публічної служби тощо); 3) забезпечення цілісності публічної служби в органах 
судової влади (взаємодія, координація дій між суб’єктами адміністрування 
публічною службою в органах судової влади з усіх питань її проходження); 
4) забезпечення незалежності та самостійності публічної служби (забезпечення 
принципу незалежності й самостійності суддів, реалізація принципу політичної 
нейтральності тощо). 
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У підрозділі 4.2 «Система суб’єктів адміністрування публічною службою в 
органах судової влади в Україні» проаналізовано наукові позиції та нормативне 
регулювання суб’єктів адміністрування публічною службою в органах судової 
влади з метою визначення їхнього статусу та повноважень із питань 
адміністрування публічною службою. 

Обґрунтовано доцільність поділу суб’єктів адміністрування публічною 
службою в органах судової влади на такі три групи: 1) суб’єкти загальної 
компетенції (здійснюють переважно загальні заходи правового регулювання 
щодо всієї публічної служби); 2) суб’єкти безпосередньої компетенції 
(здійснюють заходи щодо формування суддівського корпусу; вирішують 
питання, пов’язані з проходженням публічної служби на посаді судді та 
забезпечення їх незалежності; реалізують дисциплінарні повноваження щодо 
суддів; вирішують загальні питання кадрового забезпечення; виконують 
контрольні функції щодо публічної служби; виконують розпорядчі, 
організаційно-управлінські функції); 3) суб’єкти окремої компетенції 
(здійснюють адміністрування публічною службою в органах судової влади 
щодо осіб, які не перебувають на посаді судді; здійснюють організацію й 
управління кадровим забезпеченням судів та інших органів судової влади; 
виконують контрольні та дисциплінарні функції стосовно публічних 
службовців). Охарактеризовано особливості діяльності кожного суб’єкта щодо 
адміністрування публічною службою в органах судової влади та основні 
напрями їх взаємодії із цих питань. 

У підрозділі 4.3 «Вища рада правосуддя як суб’єкт адміністрування 
публічною службою в органах судової влади в Україні» досліджено 
повноваження Вищої ради правосуддя з питань адміністрування публічною 
службою в органах судової влади, а також висвітлено особливості публічної 
служби на посадах у Вищій раді правосуддя. 

Зауважено, що у сфері адміністрування публічною службою в судовій 
системі Вища рада правосуддя є основним суб’єктом, який має широкий і 
виключний обсяг державно-владних повноважень щодо суддів та управління 
суддівською кар’єрою. Вища рада правосуддя відіграє головну роль у 
забезпеченні повного та своєчасного комплектування судів різних рівнів 
корпусом професійних суддів, дотримання суддями дисципліни й законності, 
вимог антикорупційного законодавства. 

Виокремлено та досліджено такі функції Вищої ради правосуддя з питань 
адміністрування публічною службою: функцію формування суддівського 
корпусу, функцію забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя, 
дисциплінарну, організаційно-управлінську, представницьку, правотворчу, 
правозастосовну, установчу, контрольно-наглядову функції. Запропоновано 
шляхи їх удосконалення. 

З огляду на важливість статусу та повноважень, які має Вища рада 
правосуддя з питань публічної служби в органах судової влади, аргументовано, 
що вона повинна комплектуватися високопрофесійним і доброчесним корпусом 
публічних службовців, адже не лише від кількісного, а й від якісного складу 
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Вищої ради правосуддя залежать законність, об’єктивність, неупередженість та 
обґрунтованість рішень, які приймаються нею. Запропоновано шляхи 
вдосконалення законодавства, яке регламентує процедури обрання членів 
Вищої ради правосуддя. 

У підрозділі 4.4 «Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України в механізмі адміністрування публічною службою в органах судової 
влади України» визначено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України 
виконує основну роль щодо організації та здійснення кадрового добору суддів. 
Водночас вона наділена повноваженнями з ухвалення проміжних рішень, 
пов’язаних із процесом призначення та проходження служби на посаді судді. 
Досліджено повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо 
організації та здійснення кадрового добору суддів, забезпечення прозорості 
відбіркового і кваліфікаційного іспитів (оцінювання) та їх проведення. 

Сформульовано поняття адміністративно-правового статусу Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України, під яким запропоновано розуміти 
сукупність її ознак як органу судової влади та повноважень, наданих для 
адміністрування публічної служби на посаді судді, що постають із засад її 
організації й діяльності. 

З метою покращення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України запропоновано впровадити новий порядок формування членів цієї 
комісії, урегулювати процедури проходження державної служби на посадах у 
Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, розмежувати повноваження з 
організаційних питань між Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та 
Вищою радою правосуддя, ввести вимоги щодо доброчесності членів Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України та процедури перевірки їх дотримання. 

Розділ 5 «Шляхи вдосконалення адміністративно-правового 
забезпечення публічної служби в органах судової влади в Україні» 
складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Зарубіжний досвід публічної служби в органах системи 
правосуддя та шляхи його запозичення для України» проаналізовано правові 
акти Європейського Союзу, а також законодавство зарубіжних країн 
(наприклад, Австрійської Республіки, Португальської Республіки, Сполученого 
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Республіки Болгарія, 
Республіки Польща, Французької Республіки, Італійської Республіки, 
Королівства Нідерландів, Румунії) з питань організації публічної служби в 
органах системи правосуддя та її проходження. Зауважено, що публічна служба 
в органах судової влади України загалом відповідає європейським стандартам. 
У нашій державі створена й функціонує система органів адміністрування 
публічною службою в органах судової влади європейського зразка, 
міжнародним стандартам відповідають також адміністративні процедури 
проходження публічної служби на посаді судді. 

З’ясовано, що в інших країнах створені та функціонують спеціальні 
незалежні органи, які здійснюють адміністрування публічною службою в 
органах судової влади. Залежно від особливостей і традицій тієї чи іншої країни 
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склад та порядок утворення цих органів відрізняється, однак їх призначення – 
забезпечувати незалежність судової гілки влади та організовувати всі аспекти 
проходження публічної служби на посаді судді – є однаковими. Аналіз 
зарубіжного досвіду свідчить про те, що структура, склад і функції органів 
адміністрування публічною службою, адміністративні процедури проходження 
публічної служби в різних країнах відрізняються, у зв’язку із чим створення 
певної ідеальної, зразкової моделі неможливе. Обґрунтовано, що необхідно 
враховувати досвід зарубіжних країн, проте не варто його повністю копіювати. 
Більш доцільним та ефективним буде запозичення позитивних норм права 
інших країн у вітчизняне законодавство у сфері професійної підготовки суддів і 
добору кандидатів на ці посади. 

У підрозділі 5.2 «Напрями вдосконалення адміністративно-правового 
регулювання публічною службою в органах судової влади України» висвітлено 
прогалини правового регулювання організації проведення конкурсу на посаду 
судді Конституційного Суду України. З’ясовано, що в законі не досить 
врегульовані вимоги стосовно складу конкурсної комісії та рівня компетенції її 
членів для проведення конкурсу на посаду судді Конституційного Суду 
України. Не досить врегульованими є також вимоги та критерії щодо 
професіоналізму, психологічних і моральних якостей кандидатів на посаду 
судді Конституційного Суду України, за якими члени комісії мають визначити 
відповідність того чи іншого кандидата на цю посаду. Стверджується, що 
процедура призначення на посаду судді Конституційного Суду України є 
непрозорою та політизованою, а тому потребує належної правової 
регламентації. 

Виокремлено повноваження голови суду з питань публічної служби, 
зокрема: 1) видання наказів із кадрових питань; 2) взаємодія з Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України та Державною судовою 
адміністрацією України в питаннях заміщення вакантних посад у суді; 
3) розпорядчі функції щодо повноважень заступника голови суду та керівника 
апарату; 4) управління етапами просування по службі в суді публічних 
службовців та навчання персоналу; 5) організаційно-штатна робота; 
6) контроль за виконанням апаратом суду, його керівником, заступником 
голови суду своїх функціональних обов’язків; 7) юрисдикційні повноваження 
щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно публічних 
службовців, а також керівника апарату суду та заступника голови суду. 
Запропоновано шляхи їх удосконалення. 

Розкрито недоліки адміністративно-правового регулювання статусу судді, 
який обіймає адміністративну посаду, та запропоновано шляхи їх вирішення. 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено розв’язання актуальної наукової проблеми, яка 
полягає в розробленні теоретичних основ і практичних рекомендацій та в 
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обґрунтуванні основних напрямів покращення адміністративно-правових засад 
публічної служби в органах судової влади України. За результатами 
проведеного дослідження сформульовано такі висновки та пропозиції: 

1. Здійснено науковий аналіз доктринальних положень адміністративно-
правових засад публічної служби в органах судової влади в Україні в кореляції 
з процесами розвитку судової системи в контексті євроінтеграційних процесів, 
що відбуваються в державі. Запропоновано авторське визначення теоретичної 
правової конструкції «органи судової влади» як структурних одиниць у системі 
цієї гілки влади, що включають у себе суди, органи суддівського врядування, 
інші державні органи та установи. 

2. Розкрито ґенезу розвитку публічної служби в органах судової влади в 
Україні, що дало змогу виокремити п’ять етапів її становлення й 
функціонування та з’ясувати, що становлення інституту публічної служби в 
органах судової влади в Україні триває дотепер, адже, незважаючи на проведені 
реформи, належного рівня її адміністративно-правового регулювання досягти 
не вдалося. Основні тенденції подальшого розвитку публічної служби в органах 
судової влади є такими: а) перевірка на ефективність нової моделі формування 
суддівського корпусу, коли на посаду судді призначаються на конкурсній 
позаполітичній основі із залученням громадськості, а також адміністрування 
публічною службою в органах судової влади; б) оновлення суддівського 
корпусу шляхом проведення перевірки кваліфікації діючих суддів за 
критеріями компетентності, доброчесності, професійної етики; в) забезпечення 
гарантій незалежності суддів; в) підвищення професійних, етичних і моральних 
вимог до суддів відповідно до міжнародних стандартів. 

3. З’ясовано ступінь наукової розробленості проблем публічної служби в 
органах судової влади в Україні та зроблено висновок, що, незважаючи на 
суттєвий науковий доробок у цій сфері, необхідність подальшого поглиблення 
теоретичних досліджень публічної служби в органах судової влади не втрачає 
своєї актуальності. Це пояснюється трьома особливостями: по-перше, за 
останні роки законодавство про публічну службу в органах судової влади 
декілька разів кардинально оновлювалося, а більшість наукових праць 
ґрунтуються на дослідженнях законодавства про публічну службу, яке на 
сьогодні вже змінене; по-друге, у процесі застосування новітнього 
законодавства про публічну службу в органах судової влади виявилася низка 
недоліків і проблемних питань, що пов’язані з проходженням публічної служби 
в органах судової влади; по-третє, сьогодні потребують переоцінювання та 
наукового переосмислення першооснови, підґрунтя й ідеологія інституту 
публічної служби в органах судової влади. При цьому перегляду потребують 
насамперед питання сутності та змісту публічної служби в усіх органах судової 
влади, процедури її проходження й адміністрування тощо. 

4. Охарактеризовано соціальну роль, функції та принципи публічної 
служби в органах судової влади в Україні, що дало змогу розглянути публічну 
службу в органах судової влади як особливий адміністративно-правовий 
інститут, що пов’язаний з організацією та адміністративно-правовим 
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регулюванням професійної діяльності суддів та інших публічних службовців у 
сфері виконання зовнішніх і внутрішніх функцій органів судової влади, 
безпосередньою організацією та проходженням у них публічної служби. З 
іншого боку, публічна служба в органах судової влади є комплексним 
міжгалузевим правовим інститутом, являє собою сукупність міжгалузевих 
правових норм, які регулюють суспільні відносини, що пов’язані з 
проходженням публічної служби у процесі діяльності громадян на посадах 
судді, а також на посадах публічної служби в державних органах та установах 
системи правосуддя. Публічна служба в органах судової влади є одним із видів 
діяльності держави з формування корпусу професійних суддів, а також 
професійного ядра службовців державних органів та установ системи 
правосуддя. Публічна служба в органах судової влади є соціально-правовою 
системою, яка має внутрішню побудову й ієрархію, формувальні мету, 
завдання, функції, принципи та процедури тощо. При цьому функції публічної 
служби являють собою напрями діяльності відповідних органів і посадових осіб 
щодо організаційно-правового забезпечення публічної служби в судах, інших 
державних органах та установах системи правосуддя, діяльності публічних 
службовців на посадах судді та державної служби. Система принципів 
публічної служби в органах судової влади не лише становить її фундамент, а й 
повинна слугувати підґрунтям та враховуватися під час прийняття змін і 
доповнень до законодавства, удосконалення адміністративно-правового статусу 
суддів та інших публічних службовців органів судової влади, а також 
вирішення всіх професійних службових завдань. 

5. 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 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. 

6. Охарактеризовано стан нормативно-правового забезпечення публічної 
служби в органах судової влади в Україні та обґрунтовано, що з метою 
підвищення його якості й ефективності необхідно, по-перше, оптимізувати 
систему підзаконного правового регулювання проходження публічної служби в 
апаратах судів усіх рівнів і державної служби в інших органах та установах 
системи правосуддя; по-друге, уніфікувати нормативно-правове регулювання 
державної служби в органах судової влади з метою подолання розрізненості та 
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фрагментарності підзаконних правових актів, що регламентують її 
проходження; по-третє, вилучити із законодавства з питань публічної служби в 
органах судової влади бланкетні та дублюючі норми. 

7. Розкрито зміст адміністративно-правових відносин у сфері публічної 
служби в органах судової влади в Україні та обґрунтовано, що публічна служба 
в органах судової влади є самостійним інститутом галузі адміністративного 
права, адже за своїм змістом і суттю її проходження формується в особливій 
сфері суспільного життя (публічному управлінні), вона пов’язана з діяльністю 
спеціально уповноважених суб’єктів, які в межах своїх повноважень 
здійснюють реалізацію завдань і функцій судової влади та реалізують публічно-
владні повноваження. Залежно від сфери адміністративно-правового 
регулювання відносини публічної служби в органах судової влади поділено на 
такі види: 1) відносини, що виникають у процесі її організації (проведення 
конкурсу на зайняття вакантної посади, призначення на посаду, прийняття 
присяги, переведення на іншу службу, до іншого суду, забезпечення управління 
публічною службою тощо); 2) відносини, які виникають під час проходження 
публічної служби (просування по службі, стажування, підвищення рівня 
професійної компетентності, притягнення до юридичної відповідальності, 
припинення публічної служби тощо). 

8. Охарактеризовано стан адміністративно-правового регулювання 
адміністративних процедур проходження публічної служби в органах судової 
влади України, що дало змогу констатувати, що сьогодні перед судоустроєм 
стоїть серйозна проблема – забезпечити його не лише професійними суддями, а 
й професійним корпусом державних службовців. Високий професіоналізм не 
тільки суддів, але й кожного публічного службовця органу судової влади є 
умовою ефективної роботи всієї системи правосуддя в Україні. Досягти цього, а 
також сформувати та утримувати корпус професійних публічних службовців 
можна завдяки забезпеченню їм належних умов проходження публічної 
служби, просування по ній, гарантій соціального та правового захисту. 

9. 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 
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структурних підрозділів, інших публічних службовців, вимоги до посад, умови 
й порядок проходження публічної служби. 

10. Здійснено загальну характеристику проходження публічної служби на 
посадах судді та запропоновано внести до Положення про порядок та 
методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності 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. 

11. Розкрито особливості юридичної відповідальності суддів та публічних 
службовців органів судової влади України. З’ясовано, що юридична 
відповідальність судді може бути зумовлена насамперед його статусом як носія 
владних повноважень, що перебуває на посаді судді, так і очільника судової 
установи чи структурного підрозділу (якщо суддя займає адміністративну 
посаду). Застосування до судді заходів дисциплінарної відповідальності варто 
розглядати як адміністративну процедуру, змістом якої є пред’явлення судді 
звинувачення у вчиненні дисциплінарного проступку, а також як діяльність 
Вищої ради правосуддя у з’ясуванні всіх обставин справи. Дисциплінарне 
провадження щодо судді має ґрунтуватися на принципах презумпції 
невинуватості, змагальності, офіційності, гласності. З метою вдосконалення 
правового регулювання юридичної відповідальності судді запропоновано 
внести зміни до ч. 5 ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та 
доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення ст. 15-1, яка 
матиме назву «Відповідальність суддів». 

12. Визначено адміністративно-правові аспекти професійної підготовки 
публічних службовців в органах судової влади України та надано такі 
пропозиції: а) 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; б) розробити програму підготовки та структуру календарного плану 
навчання вищенаведеної категорії працівників органів судової влади, 
сформувати групи з розроблення проєктів 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; в) визначити в новій Стратегії розвитку Національної школи суддів 
України окремий розділ та чітку програму розвитку професії судового 
адміністратора, а також перелік заходів, за допомогою яких планується 
здійснювати підвищення рівня кваліфікації державних службовців органів 
судової влади; г) прийняти Положення про підготовку працівників органів 
судової влади та підвищення їхньої кваліфікації в Національній школі суддів 
України, яке має містити права й обов’язки слухачів, порядок проходження 
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підготовки, визначати фінансове та матеріально-технічне забезпечення, а також 
вимоги до компетенцій і знань, які повинні отримати працівники. 

13. Сформульовано поняття та охарактеризовано елементи 
адміністративно-правового механізму адміністрування публічною службою в 
органах судової влади в Україні. Під адміністративно-правовим механізмом 
адміністрування публічною службою в органах судової влади запропоновано 
розуміти врегульовану нормами адміністративного права сукупність засобів і 
заходів організуючого, цілеспрямованого впливу уповноважених суб’єктів, 
(системи органів адміністрування публічною службою), що здійснюється в 
межах їхніх повноважень із метою забезпечення незалежності та самостійності 
суддів, забезпечення цілісного і якісного функціонування публічної служби в 
органах судової влади. До структурних елементів цього механізму віднесено 
адміністративно-правове регулювання публічної служби в органах судової 
влади, мету, завдання та функції адміністрування публічною службою в 
органах судової влади, суб’єктів адміністрування публічною службою в 
органах судової влади, організаційне забезпечення публічної служби в органах 
судової влади. 

14. Охарактеризовано систему суб’єктів адміністрування публічною 
службою в органах судової влади в Україні, яка складається із сукупності 
пов’язаних між собою та із зовнішнім середовищем органів, установ і 
посадових осіб, які мають повноваження та здійснюють функції щодо 
правового, організаційно-управлінського, кадрового, дисциплінарного та 
іншого забезпечення публічної служби в органах судової влади. Закріплена в 
законодавстві модель суб’єктів адміністрування публічною службою в органах 
судової влади поєднує в собі елементи публічного управління та 
самоуправління; окремі суб’єкти цієї системи не належать до судової влади 
(Вища Рада правосуддя) або до системи органів державної влади (суддівське 
самоврядування). Ефективність публічної служби в органах судової влади 
прямо залежить від злагодженої й дієвої роботи суб’єктів її адміністрування, 
адже вони мають забезпечувати незалежність і самостійність суддів, єдність 
публічної служби, ефективну взаємодію між собою та з інститутами 
громадянського суспільства, координацію діяльності уповноважених органів 
судової влади з питань прийняття на публічну службу, етапів її проходження та 
професійного розвитку суддів та інших публічних службовців. 

15. Встановлено Вищу раду правосуддя як суб’єкта адміністрування 
публічною службою в органах судової влади в Україні та обґрунтовано, що у 
сфері адміністрування публічною службою в судовій системі вона є основним 
суб’єктом, який має широкий і виключний обсяг державно-владних 
повноважень щодо суддів та управління суддівською кар’єрою. Вища рада 
правосуддя відіграє головну роль у забезпеченні повного й своєчасного 
комплектування судів різних рівнів корпусом професійних суддів, дотримання 
суддями дисципліни та законності, вимог антикорупційного законодавства. З 
метою формування високопрофесійного складу публічних службовців Вищій 
раді правосуддя запропоновано вжити таких заходів: а) усі процедури 
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висунення та обрання членів Вищої ради правосуддя мають бути врегульовані 
законом; б) необхідно конкретизувати та підвищити вимоги до професійних 
якостей члена Вищої ради правосуддя; в) варто підвищити вимоги щодо 
безсторонності члена Вищої ради правосуддя та запобігання конфлікту 
інтересів під час виконання ним обов’язків; г) необхідно врегулювати та 
деталізувати процедури проходження державної служби посадовими особами 
Вищої ради правосуддя. 

16. Розкрито повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
в механізмі адміністрування публічною службою в органах судової влади 
України, а саме повноваження щодо формування суддівського корпусу, 
забезпечення незалежності суддів та організаційно-управлінські функції. 
Обґрунтовано, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України виконує 
основну роль щодо організації та здійснення кадрового добору суддів, однак 
вона наділена повноваженнями ухвалювати проміжні рішення, пов’язані з 
процесом призначення та проходження служби на посаді судді. З метою 
покращення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
запропоновано впровадити новий порядок формування її членів, урегулювати 
процедури проходження державної служби на посадах у Вищій кваліфікаційній 
комісії суддів України, розмежувати повноваження з організаційних питань між 
Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Вищою радою правосуддя, 
запровадити вимоги щодо доброчесності членів Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України та процедури перевірки їх дотримання. 

17. За результатами вивчення зарубіжного досвіду здійснення публічної 
служби на посаді судді надано такі пропозиції стосовно його запозичення: 
а) щоб судді могли за своїми професійними й моральними якостями 
відповідати тим вимогам, які висуваються до кандидатур у Європейські судові 
органи, вони повинні володіти знаннями щодо права Європейського Союзу; 
б) застосування медичного обстеження суддів має відбуватися у спеціально 
визначених медичних закладах; в) під час професійної підготовки суддів 
необхідно ввести спеціалізовані курси щодо права Європейського Союзу; 
г) необхідно впровадити спеціалізовану підготовку та підвищення кваліфікації 
для осіб, які займають посади державної служби в усіх органах судової влади. 

18. Запропоновано такі напрями вдосконалення адміністративно-
правового регулювання публічної служби в органах судової влади в Україні: 
а) з метою покращення правового регулювання процедури відбору та 
призначення осіб на посаду судді Конституційного Суду України 
запропоновано доповнити Закон України «Про Конституційний Суд України» 
ст. 12-1, що матиме назву «Порядок формування конкурсної комісії з відбору 
кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України», та ст. 12-2, яка 
матиме назву «Порядок кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду 
судді Конституційного Суду України»; б) з метою підвищення ефективності 
адміністрування публічною службою в апараті суду необхідно посилити роль 
голови суду щодо окремих функцій стосовно керівника апарату суду та 
публічних службовців суду; в) доповнити законодавство про судоустрій і 
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статус суддів положеннями, які врегульовуватимуть питання щодо 
кваліфікаційних вимог на посаду голови суду та процедури дострокового 
припинення повноважень головою суду. 
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АНОТАЦІЇ 
 

Голобутовський Р.З. Адміністративно-правові засади публічної служби 
в органах судової влади в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 

У дисертації на основі комплексного дослідження науково-теоретичних 
підходів, а також аналізу чинного законодавства й практики його реалізації 
запропоновано нове вирішення наукової проблеми щодо розроблення 
теоретичних засад, практичних рекомендацій та обґрунтування основних 
напрямів покращення адміністративно-правових засад публічної служби в 
органах судової влади України. 

Здійснено науковий аналіз доктринальних положень адміністративно-
правових засад публічної служби в органах судової влади в Україні в кореляції 
з процесами розвитку судової системи в контексті євроінтеграційних змін, що 
відбуваються в державі. Охарактеризовано соціальну роль, функції та 
принципи публічної служби в органах судової влади в Україні, що дало змогу 
розглянути публічну службу в органах судової влади як особливий 
адміністративно-правовий інститут, пов’язаний з організацією та 
адміністративно-правовим регулюванням професійної діяльності суддів та 
інших публічних службовців у сфері виконання зовнішніх і внутрішніх функцій 
органів судової влади, з безпосередньою організацією та проходженням у них 
публічної служби. 

Розкрито зміст адміністративно-правових відносин у сфері публічної 
служби в органах судової влади в Україні та з’ясовано, що публічна служба в 
органах судової влади є самостійним інститутом галузі адміністративного 
права, адже за своїм змістом і суттю проходження вона формується в особливій 
сфері суспільного життя (публічному управлінні) та пов’язана з діяльністю 
спеціально уповноважених суб’єктів, які в межах своїх повноважень 
здійснюють реалізацію завдань і функцій держави та реалізують публічно-
владні повноваження. 
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Запропоновано напрями вдосконалення адміністративно-правового 
регулювання публічної служби в органах судової влади в Україні. 
Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства в цій сфері. 

Ключові слова: адміністративно-правові засади, органи судової влади, 
публічна служба, публічний службовець, суд, суддя, судова влада. 

 
 
Голобутовский Р.З. Административно-правовые основы публичной 

службы в органах судебной власти в Украине. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 
Запорожье, 2020. 

В диссертации на основе комплексного исследования научно-теоретических 
подходов, а также анализа действующего законодательства и практики его 
реализации предложено новое решение научной проблемы по разработке 
теоретических основ, практических рекомендаций и обоснованию основных 
направлений улучшения административно-правовых основ публичной службы 
в органах судебной власти Украины. 

Осуществлен научный анализ доктринальных положений административно-
правовых основ публичной службы в органах судебной власти в Украине в 
корреляции с процессами развития судебной системы в контексте 
евроинтеграционных изменений, происходящих в государстве. 
Охарактеризована социальная роль, функции и принципы публичной службы в 
органах судебной власти в Украине, что позволило рассмотреть публичную 
службу в органах судебной власти как особый административно-правовой 
институт, связанный с организацией и административно-правовым 
регулированием профессиональной деятельности судей и других публичных 
служащих в сфере исполнения внешних и внутренних функций органов 
судебной власти, с непосредственной организацией и прохождением в них 
публичной службы. 

Раскрыто содержание административно-правовых отношений в сфере 
публичной службы в органах судебной власти в Украине и выяснено, что 
публичная служба в органах судебной власти является самостоятельным 
институтом отрасли административного права, поскольку по своему 
содержанию и сути прохождения она формируется в особой сфере 
общественной жизни (публичном управлении) и связана с деятельностью 
специально уполномоченных субъектов, которые в пределах своих полномочий 
осуществляют реализацию задач и функций государства и реализуют 
публично-властные полномочия. 

Исследовано состояние административно-правового регулирования 
административных процедур прохождения публичной службы в органах 
судебной власти Украины, что позволило обратить внимание на то, что сегодня 
серьезной является проблема обеспечения системы органов правосудия нашего 
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государства не только профессиональными судьями, но и профессиональным 
корпусом государственных служащих. 

Выявлены особенности административных процедур прохождения 
публичной службы в органах судебной власти в Украине, которые заключаются 
в том, что ими регулируется прохождение публичной службы в должности 
судьи и на должностях, отнесенных к категориям государственной службы в 
органах судебной власти. 

Предложены пути совершенствования административно-правового 
регулирования публичной службы в органах судебной власти в Украине. 
Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства в этой 
сфере. 

Ключевые слова: административно-правовые основы, органы судебной 
власти, публичная служба, публичный служащий, суд, судебная власть, судья. 

 
Holobutovskyi R.Z. Administrative and legal principles of public service in 

the judiciary in Ukraine. – Manuscript. 
Thesis for the doctor's degree in legal science with a specialization in 12.00.07 – 

administrative law and process; financial law; informational law. – Zaporizhzhia 
National University, Zaporizhzhia, 2020. 

In the dissertation on the basis of complex research of scientific-theoretical 
approaches, as well as analysis of current legislation and practice of its 
implementation, a new solution of the scientific problem is proposed for the 
development of theoretical bases, practical recommendations and substantiation of 
the basic directions of improvement of administrative and legal bases of public 
service in the judicial authorities of Ukraine. 

The scientific analysis of the doctrinal provisions of the administrative and legal 
principles of public service in the judiciary in Ukraine correlates with the processes 
of judicial system development in the context of the European integration changes 
taking place in the country. The social role, functions and principles of public service 
in the judiciary in Ukraine have been characterized, which made it possible to 
consider the public service in the judiciary as a special administrative and legal 
institute connected with the organization and administrative and legal regulation of 
professional activity of judges and other public officials in the field of the external 
and internal functions of the judiciary, with the direct organization and passage of 
public service in them. 

The content of administrative and legal relations in the sphere of public service in 
the judicial authorities in Ukraine is revealed and it is found out that the public 
service in the judicial authorities is an independent institution of the field of 
administrative law, because in its content and essence of passage it is formed in a 
special sphere of public life (public administration) and is associated with the 
activities of specially authorized entities, which, within the limits of their powers, 
carry out the tasks and functions of the state and exercise public-power powers. 
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The directions of improvement of administrative and legal regulation of public 
service in judicial bodies in Ukraine are suggested. Suggestions for improvement of 
legislation in this field have been formulated. 

Key words: administrative and legal principles, court, judge, judicial authorities, 
judicial power, public servant, public service.
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