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АНОТАЦІЯ 

Іванищук А. А. Адміністративно-правове забезпечення судової влади в 

Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право». – Науково-дослідний інститут публічного права, 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, 2017. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукової проблеми адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади, що втілилось у відповідну теорію, яка розв’язує важливу науково-

прикладну проблему в галузі адміністративного права й може бути 

використана з метою забезпечення гуманного та справедливого судочинства 

в процесі правотворчості, правозастосовної та правоохоронної діяльності 

суб’єктів владних повноважень.  

У дисертації виявлено філософсько-правову природу адміністративно-

правового забезпечення судової влади в умовах проведення новітньої судової 

реформи, коли довіра до судової влади є низькою, на основі з’ясування 

філософської категорії буття, що включає в себе якісне й кількісне 

забезпечення судової влади публічною адміністрацією; тезою такого 

забезпечення є створення належних умов для здійснення правосуддя суддями 

та комфортних умов фізичним і юридичним особам для звернення до суду; 

антитезою є збереження деякого впливу публічної адміністрації на 

суддівський корпус виключно з метою очищення від суддів, які зрадили 

Вітчизні чи порушили присягу судді. 

Розкрито методологію адміністративно-правового забезпечення судової 

влади як вчення про наукові методи пізнання (система підходів та способів і 

засобів наукового дослідження) щодо перетворення відомих ідей, теорій, 

принципів, форм і засобів адміністративної діяльності публічної 

адміністрації та адміністративних процедур на новітню теорію 

адміністративно-правового забезпечення судової влади. 
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Здійснено комплексний доктринальний аналіз положень 

адміністративно-правового забезпечення судової влади, у процесі чого 

зроблено висновок, що об’єктивно, за кількістю та якістю проведених 

досліджень вітчизняними вченими, система судової влади потребує 

адміністративно-правового забезпечення, яке в умовах сьогодення 

здійснюється безсистемно в міру виникнення кожної наступної проблеми, що 

є неприпустимим і таким, що призводить до порушення прав і законних 

інтересів суддів та осіб, які звертаються до судової влади за вирішенням 

своїх проблем. 

Виявлено спеціальні принципи адміністративно-правового 

забезпечення судової влади як основоположні відправні засади, ідеї, 

положення діяльної спеціальної публічної адміністрації щодо забезпечення 

належних умов для здійснення судочинства суддями й надання 

адміністративних послуг особам, які звернулися до судової влади, а саме: 

принцип першочерговості забезпечення публічною адміністрацією належних 

умов для діяльності суддів, принцип неприпустимості втручання публічної 

адміністрації в процес судочинства та прийняття рішень суддями, принцип 

сервісної діяльності публічної адміністрації щодо фізичних і юридичних осіб, 

які звернулися до суду; принцип відповідальності публічної адміністрації за 

неналежне забезпечення належних умов суддям для здійснення судочинства 

та забезпечення прав і законних вимог громадян на отримання якісних 

адміністративних послуг у суді. 

Удосконалено наукове розуміння спеціального адміністративно-

правового статусу судді, який є унікальним соціальним утворенням і таким, 

що суттєво відрізняється від правового статусу інших суб’єктів 

адміністративного права. Першим провідним чинником його специфічності є 

інститут недоторканності судді й незалежності судової гілки влади від 

законодавчої та виконавчої та протиправного впливу будь-яких інших осіб. 

Удосконалено наукове розуміння адміністративно-правового статусу 

посадових осіб апарату суду як сукупності їх правосуб’єктності, завдань, 
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обов’язків і прав щодо забезпечення суддів, надання адміністративних послуг 

особам, які звернулися до суду із заявами (позовами), підтримання 

належного процесуального порядку в залі судового засідання, ведення 

документообігу, процесуальної (технічної) фіксації судового процесу та ін. 

Розкрито механізм адміністративно-правового забезпечення судової 

влади як сукупність юридичних засобів функціонування специфічної системи 

адміністративно-правового забезпечення судової влади з метою забезпечення 

її незалежності і як результат створення суддям усіх умов для здійснення 

справедливого й гуманного судочинства за повного панування принципу 

верховенства права. 

З’ясовано зміст адміністративно-правових відносин у сфері 

забезпечення судової гілки влади як форми соціальної взаємодії спеціальної 

публічної адміністрації та об’єктів публічного права, що виникає на підставі 

адміністративно-правових норм з метою забезпечення незалежності судової 

гілки влади та недоторканності суддів і надання адміністративних послуг 

фізичним і юридичним особам в системі судової влади, учасники якої мають 

суб’єктивні права та юридичні обов’язки. 

У контексті аналізу форм адміністративної діяльності публічної 

адміністрації у сфері забезпечення судової гілки влади доведено, що ведення 

суддівського досьє є провідною матеріально-технічною адміністративною 

операцією щодо забезпечення збору, зберігання й оброблення інформації 

щодо суддів в аспектах ефективності здійснення ними судочинства, 

дисциплінарних проваджень, даних щодо відповідності етичним та 

антикорупційним критеріям і проходження підготовки й підвищення 

кваліфікації з метою використання такого досьє під час проведення 

кваліфікаційної атестації, обрання на посаду судді безстроково, вирішення 

питання дисциплінарної відповідальності, спростування чи підтвердження 

випадків корупційних діянь стосовно судді. 

Обґрунтовано, що нагородження працівників апарату суду відзнакою 

«Найкращий працівник» є спеціальним заохочувальним методом 



 5 

адміністративного права, що здійснюється загальними зборами відповідного 

суду з метою підвищення професіоналізму посадових осіб апарату суду, 

розвитку їх творчої активності, ініціативності, прозорості й удосконалення 

процесу організації й ефективності їх діяльності шляхом виявлення та 

заохочення загальними зборами найбільш професійно підготовлених 

посадових осіб апарату суду, які успішно й ініціативно виконують службові 

обов’язки, мають високий рівень професійних знань і практичних навичок. 

Сформовано поняття дисциплінарної відповідальності судді як 

різновиду спеціальної дисциплінарної відповідальності (адміністративної за 

своєю сутністю), що накладається на нього специфічним суб’єктом публічної 

адміністрації, який за своєю сутністю є органом суддівського 

самоврядування, за порушення прав фізичних і юридичних осіб на 

справедливе й гуманне судочинство, порушення правил суддівської етики та 

антикорупційного законодавства, допущення конфлікту інтересів або 

неналежну поведінку в побуті. 

Удосконалено наукове розуміння основоположних принципів 

незалежності судових органів як вихідних положень, що мають бути 

забезпечені публічною адміністрацією адміністративними засобами 

заохочення і переконання, а в разі необхідності – й примусу – без намагань 

впливати на здійснення судочинства суддями та для недопущення здійснення 

цього іншими особами.  

Удосконалено законодавство у сфері адміністративно-правового 

забезпечення судової влади, зокрема щодо виборності суддів на 

адміністративні посади, ґрунтовної деталізації підстав притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності та видів такої відповідальності, 

призначення суддів, членів Вищої ради правосуддя, апарату судів на 

конкурсній основі, розширення повноважень суддівського самоврядування. 

Удосконалено організаційно-правові чинники адміністрування судової 

гілки влади щодо упровадження належного рівня незалежності суддівського 

самоврядування, планування та високоефективної роботи апарату суду з 
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використанням інформаційних технологій, налагодження тісної взаємодії 

суду з громадськістю, упровадження часових нормативів для суддів, 

використання механізмів Міжнародної асоціації судової адміністрації, 

розроблення й затвердження вітчизняних стандартів щодо підготовки 

фахівців-юристів за спеціалізацією «судовий адміністратор» та ін. 

Отримав подальшого розвитку предмет адміністративно-правового 

забезпечення судової влади як практична, теоретична й освітня діяльність 

юристів щодо впорядкування, закріплення й розвитку публічною 

адміністрацією за допомогою засобів адміністративного права суспільних 

відносин у сфері функціонування судової гілки влади, що здійснює свої 

повноваження на засадах незалежності, керуючись лише правом підкоряти 

своїй волі інших суб’єктів права та застосувати до порушників законів засоби 

державного примусу – не безпосередньо, а через органи виконавчої влади. 

З’ясовано сутність адміністративно-правового забезпечення судової 

влади як системи внутрішніх характеристик адміністративно-правових 

відносин щодо забезпечення реального доступу до правосуддя фізичних і 

юридичних осіб на основі норм адміністративного права, які описуються 

множиною адміністративно-правових елементів (насамперед принципами 

адміністративного права в цій сфері), щодо соціальної взаємодії суб’єктів 

адміністративного права у процесі сервісної, виконавчо-розпорядчої та іншої 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації з метою забезпечення суддям 

умов для перетворення суб’єктивного інтересу суб’єктів права (бажання 

помсти потерпілого) на об’єктивну суспільну істину, підтверджену силою 

держави, у межах недосконалих законів, у процесі змагальної процедури 

сторін. 

Розкрито адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, що 

здійснює адміністративно-правове забезпечення судової влади, як сукупність 

статичних юридичних елементів, які визначають місце й роль посадових осіб 

та публічних органів, зокрема обсяг і глибину їх правосуб’єктності, 

компетенцію (обов’язки і права) та відповідальність за неналежне 
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забезпечення незалежності судової влади, забезпечення прав і законних 

інтересів осіб, які звернулися до суду за юридичною допомогою. 

Отримала подальшого розвитку адміністративна процедура легалізації 

суддів як специфічна адміністративна діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації (насамперед Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої 

Ради правосуддя), що вчинюється на основі матеріальних норм 

конституційного права, які отримують свою подальшу реалізацію у 

процесуальних нормах адміністративного права, та складається з сукупності 

етапів, стадій і дій щодо призначення судів. 

Отримав подальшого розвитку передовий досвід адміністративно-

правового забезпечення судової влади ЄС як система адміністративних 

заходів щодо створення й організаційно-правових аспектів функціонування 

Європейського суду правосуддя, суду першої інстанції та спеціалізованих 

судових палат ЄС, їх взаємодії з національними судами країн-учасниць ЄС, 

щодо правильного застосування або тлумачення національними судами норм 

європейського права. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в 

науково-дослідній сфері ці результати можуть бути основою для подальшого 

розроблення проблем адміністративного права у сфері забезпечення 

судочинства. У правотворчій сфері висновки, пропозиції та рекомендації 

дисертації використано в Законі України «Про судоустрій і статусу суддів» 

(акти упровадження Комітету ВРУ з питань верховенства права та 

правосуддя), щодо виборності суддів на адміністративні посади. У 

правозастосовній діяльності використання одержаних результатів дозволило 

поліпшити практичну діяльність апарату суду Цюрупинського районного 

суду Херсонської області, Комсомольського, Суворовського та 

Дніпровського районних судів м. Херсона. У навчальному процесі матеріали 

дисертації використано в підготовці навчальних посібників і курсів лекцій на 

юридичних факультетах Херсонського державного університету та 

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». 
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адміністрація, суд, суддя, судова адміністрація, судова влада. 
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SUMMARY 

 

Ivanyshchuk A.A. Administrative and legal support of the judiciary in 

Ukraine. – Qualifying paper (manuscript copyright). 

The thesis for the degree of Doctor of Law, specialty 12.00.07 

«administrative law and process; finance law; information law». – Scientific 

Institute of Public Law, Open International University of Human Development 

«Ukraine», Kyiv, 2017. 

The thesis presents a theoretical generalization and new solution of scientific 

problems of administrative and legal support of the judiciary, which is embodied in 

the relevant theory for solving important scientific problem administrative law. 

This theory can be used to ensure humane and fair trial in the process of 

lawmaking, law enforcement and law enforcement government entities. Scientific 

novelty of the results is the first comprehensive research in the administrative and 

legal support of the judiciary. 

It has been found out philosophical and legal nature of administrative and 

legal support of the judiciary in conditions of recent judicial reform, when trust in 

the judiciary is low. It is based on the philosophical category of being, which 

includes qualitative and quantitative provision of judiciary by public 

administration. When the thesis of this provision is to create appropriate conditions 

for the administration of justice by judges and comfort way for natural and legal 

persons in applying to the court. The antithesis is preserving some influence on 

public administration on judiciary unit for elimination the judges who betrayed the 

homeland or violated the oath. 

It has been revealed the methodology of administrative and legal support of 

the judiciary, as the study of scientific methods of cognition (system approaches, 

ways and means of scientific research) concerning the conversion of known ideas, 

theories, principles, forms and means of administrative activity of public 

administration and administrative procedures at the latest theory of administrative 

right providing the judiciary. 
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Moreover, it has been conduct complex doctrinal analysis of the 

administrative and legal support of the judiciary. The result is the judicial system 

requires administrative and legal support, which in today's conditions is carried out 

without systematically, in case of problems occurrence. However, it is a wrong 

way. It leads to violation of rights and legal interests of judges and people who 

apply to the judiciary for their solution problems. 

Moreover, it has been identified special principles of administrative and 

legal support of the judiciary, as the fundamental starting principles, ideas, 

provisions of special public administration for ensuring appropriate conditions for 

the administration of justice of administrative services to individuals who applied 

to the judiciary. There are such principles: the principle of priority to ensure public 

administration proper conditions for judges, the principle of non-intervention of 

public administration in court proceedings and decisions of judges; the principle of 

public administration service for natural persons and entities who apply to the 

courts; the principle of responsibility of public administration for improper 

maintenance in particular conditions for judges and ensure citizen`s legal rights for 

quality administrative services in court, and the principle of transparency. 

Furthermore, it has been improved scientific understanding of the special 

administrative legal status of judges, which is a unique social formation. It is 

significantly different from other subjects of the legal status of administrative law. 

The first leading factor in its specificity is the institution of judicial independence 

in particular and the entire judiciary in general and the legislature executive and 

illegal influence of any other person, the second is the immunity institution of 

judges. 

It has been improved scientific understanding of administrative and legal 

status of the officers of the court staff, as a combination of legal, tasks, duties and 

rights in support of the judges of administrative services for persons who applied to 

the court (claims), maintaining proper procedural order in the courtroom, 

maintenance workflow, procedural (technical) fixing trial and others. 
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Moreover, it has been determined that the mechanism of administrative and 

legal support of the judiciary is a set of specific remedies functioning 

administrative and legal support of the judiciary to ensure its independence. As a 

result, all judges create conditions for fair and humane justice for complete 

domination of the rule of law. 

It has been found out the content of administrative and legal relations in the 

judiciary sphere as a form of social interaction of special public administration and 

public facilities, arising out of administrative and legal rules to ensure the 

independence of judges and providing administrative services to individuals and 

legal entities whose members have subjective rights and legal responsibilities. 

Furthermore, it has been analyzed the forms of administrative activity of 

public administration in judiciary. It has been proved that the conduct of the 

judicial dossier is a leading logistics maintenance tasks to ensure the collection, 

storage and processing of information on judges in the aspects of the efficiency of 

his proceedings, disciplinary proceedings, information on compliance ethical and 

anti-corruption criteria and completion of training and skills in order to use it 

during qualifications term appraisal, the election of a lifetime judicial position, the 

question of disciplinary responsibility, denial or confirmation of cases concerning 

corruption judge. 

It has been proved that the awarding of court staff diploma best employee is 

a special promotional method of administrative law, which takes the general 

meeting of the relevant court in order to increase the professionalism of officers of 

the court staff, develop their creative activity, initiative, transparency, and 

improving the process of organization and their performance as officers by 

identifying and promoting the general meeting of the most professionally trained 

court officers of the court staff who successfully and proactively fulfill their duties; 

improving the knowledge and professional skills of officers of the court staff. 

Furthermore, it has been formulated the concept of disciplinary 

responsibility of judges, as a kind of special disciplinary responsibility 

(administrative in nature) which is imposed on by judicial authorities for violating 



 17 

the rights of natural persons and entities in a fair and humane justice, violations of 

substantive and procedural law, rules of judicial ethics and anti-corruption 

legislation, approval conflict of interest or improper behavior at home. 

Moreover, it has been improved scientific understanding of the fundamental 

principles of judicial independence as assumptions that should provide the public 

administration - administrative incentives, persuasion and, if necessary, without 

coercion and attempts to influence the administration of justice by judges and 

prevent the implementation of others. 

It has been improved legislation on administrative and legal support of the 

judiciary, in particular as regards the election of judges to administrative positions 

electing judges to administrative positions, strengthening the administrative 

capacity of the Supreme Court of Ukraine, expanding the list and the reasons  of 

judges  responsibility and types of such liability, appointment of judges of the High 

Council of justice, court staff on a competitive basis, empowerment of self-

government. 

Furthermore, it has been improved organizational and legal factors of 

judiciary administering on the introduction of a proper level of independence of the 

judicial authorities, planning and highly efficient operation of the court staff with 

information technology, establishing close interaction trial with the public, the 

introduction of time standards for judges, using the mechanisms of the 

International Association of Court Administration, developing and adoption of 

national standards for training legal professionals with specialization "judicial 

administrator" and etc. 

It has been got a further development of the subject of administrative and 

legal support of the judiciary, as a practical, theoretical and educational activities 

of lawyers to streamline, consolidate and develop the public administration by 

means of administrative law public relations in the judicial branch of government 

that exercises its authority on the basis of independence, guided only the right to 

bend to his will and other entities to apply to offenders means of state coercion, not 

directly but through authorities. 
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The essence of administrative and legal support of the judiciary is a system 

of internal characteristics of administrative legal relations to ensure effective 

access to justice for individuals and businesses on the basis of administrative law, 

which describes the set of administrative and regulatory elements (particularly the 

principles of administrative law in this field), on the social interaction of 

administrative law in the service, executive-administrative and other activities of 

public Administration to ensure conditions for judges conversion subjective 

subjects of interest (desire for revenge of the victim) on the social objective truth, 

confirmed the power of the state, within the flawed laws in the competitive 

procedure the parties. 

It has been analyzed the administrative and legal status of public 

administration that provides administrative and legal support for the judiciary, as a 

set of static elements that define the place and role of public officials and agencies, 

including the scope and depth of their legal competence (and duties law) and 

responsibility for improper ensure the independence of the judiciary, the rights and 

interests of persons who applied to the court for legal aid. 

Moreover, it has for a further development legalization of administrative 

procedure judges as specific administrative activities of the public administration 

(especially the High Qualification Commission of Judges and the High Council of 

Justice), which is based on substantive constitutional rights that derive their further 

implementation of the procedural rules of administrative law, and consists of a set 

of steps, stages and actions regarding the appointment of the courts. 

As a result, it has been got a further development of best practice 

administrative and legal support for judicial authorities of the EU as a system of 

administrative measures to create organizational and legal aspects of the European 

Court of Justice, the court of first instance and specialized court chambers EU, 

their interaction with national courts of EU member states regarding the proper the 

application or interpretation by domestic courts of European legal norms. 
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The practical significance of the results is using them in scientific research 

sphere, or development of administrative law problems in justice (The 

Implementation Act of the Research Institute of Public Law). 

The results of this scientific research can use in the law-making sphere. The 

suggestions and recommendations thesis used the Law of Ukraine "On restore 

confidence in the judiciary in Ukraine" (The Implementation Act of the Committee 

for Rule of Law and Justice) concerning the election of judges to administrative 

positions, some of recommendations are the current Law of Ukraine "On the 

Judicial System and Status of Judges". 

The results of this scientific research can use in law enforcement activity. 

Particularly, the obtained results have improved practice of a court Tsurupinsk 

District Court of Kherson region, Komsomolsk, Suvorov district and Dnipro 

District Court, Kherson.  

The results of this scientific research can use in studding process, 

Particularly, thesis material were used in the preparation of textbooks and lectures 

at the Faculty of Kherson State University and the Open International University of 

Human Development "Ukraine". 

Key words: administrative and legal provision, judiciary administration, the 

High Council of Justice, immunity of judges, independence of judiciary, rule of 

law, public administration, court, judge, the judiciary. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Динамічний розвиток 

суспільних відносин в Україні вимагає по-новому поглянути на проблему 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади. Невирішених 

проблем у цій сфері чимало, а головною є та, що судова гілка влади в Україні 

так і не стала за своєю сутністю незалежною. Це в сукупності з іншими 

недоліками адміністрування судової гілки влади призводить до порушення 

прав фізичних і юридичних осіб на справедливе й гуманне судочинство, 

розгляд справ у розумні строки, гарантовані їм Конституцією України, 

міжнародними зобов’язаннями, процесуальним законодавством та іншими 

нормативно-правовими актами. 

Зазначене підтверджується рівнем довіри суспільства до судової гілки 

влади. Результати власного соціологічного опитування засвідчили, що тільки 

від 16 до 28% громадян довіряють судовій гілці влади (Додаток Б дисертації), 

що свідчить про значні прорахунки у цій сфері, як правотворчого і 

правореалізаційного, так й правозастосовного характеру. 

За період незалежності можновладці від законодавчої й виконавчої 

влади намагалися поставити судову владу собі на службу. Проте нічого 

спільного із реальним реформуванням судової влади такі дії не мали. При 

цьому грубо порушувався принцип незалежності судової гілки влади. І хоча 

це здійснити в повному обсязі не вдалось, проте ситуація з адміністративно-

правовим забезпеченням судової влади в Україні постійно погіршувалась.  

В умовах сьогодення ситуація в судовій гілці владі є складною. Новітня 

судова реформа, яка проводиться після внесення змін і доповнень до 

Конституції України, через положення Закону України від 2 червня 2016 р. 

№ 1401-VIII, деталізації конституційних норм у Законі України від 2 червні 

2016 р. №1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», Законі України від 21 

грудня 2016 р. № 1798-VIII «Про вищу раду правосуддя» призвела до низки 

як позитивних, так і негативних факторів. Серед останніх, слід виділити 
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значну неукомплектованість суддівського корпусу, порушення незалежності 

судової гілки влади і недоторканності суддів, невирішеність питання суддів, 

які були призначені на п’ятирічний термін. Це призвело до припинення 

здійснення судочинства в деяких районних судах, а в інших, із-за низької 

кількості суддів, які можуть здійснювати судочинство, об’єктивно 

порушуються строки розгляду справ. Усе це разом, призводить до порушення 

природнього права громадян України, закріпленого в Конституції України, 

щодо доступу до судочинства. При цьому треба підкреслити, що 

конституційні норми, якими визначаються засади функціонування судової 

гілки влади прописані в цілому, слушно. Найбільші проблеми виникають на 

рівні їх деталізації й уточнення нормами адміністративного права. Іншими 

словами, проблема переміщується в аспекти забезпечення ефективного 

адміністрування судової гілки влади.  

Світова спільнота приділяє вагому увагу адмініструванню судової 

гілки влади. В 2004 році було утворено Міжнародну асоціацію судової 

адміністрації, що об’єднала керівників і менеджерів судової системи з метою 

запровадження ефективного відправлення правосуддя через розвиток й 

підтримку незалежної, загальнодоступної та ефективної системи 

судочинства. Майже в усіх демократичних країнах діють її осередки (в 

Україні – з 2009 р.).  

Зв’язок теми дисертації із сучасними дослідженнями. На 

загальнотеоретичні аспекти адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади звертали увагу провідні вітчизняні вчені-адміністративісти, 

зокрема, В. Авер’янов, С. Алфьоров, О. Андрійко, І. Арістова, О. Бандурка, 

В. Бевзенко, К. Бєляков, А. Берлач, Ю. Битяк, Л. Біла-Тіунова, В. Білоус, 

В. Бевзенко, О. Безпалова, І. Бородін, В. Гаращук, В. Галунько, З. Гладун, 

А. Головач, І. Голосніченко, С. Гончарук, І. Гриценко, Т. Гуржій, С. Гусаров, 

В. Гуславський, Н. Дараганова, П. Діхтієвський, Е. Додін, В. Заросило, 

Р. Калюжний, С. Ківалов, В. Ковальська, І. Коліушко, Т. Коломоєць, 

В. Колпаков, Н. Квасневська, А. Комзюк, В. Конопльов, Б. Кормич, 
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О. Кузьменко, А. Куліш, В. Курило, Є. Курінний, К. Левченко, В. Олефір, 

В. Ліпкан, Д. Лук’янець, Н. Матюхіна, О. Миколенко, Т. Мінка, Р. Мельник, 

С. Мосьондз, І. Назаров, В. Настюк, О. Негодченко, С. Пєтков, А. Подоляка, 

Г. Пономаренко, Д. Приймаченко, О. Проневич, Т. Проценко, 

В. Развадовський, О. Рябченко, Р. Сербин, О. Синявська, Л. Сопільник, 

С. Стеценко, В. Столбовий, Н. Тиндик, Н. Федорук, О. Харитонова, 

Р. Шаповал, М. Якимчук, Х. Ярмакі та ін.  

Окремим аспектам юридичної природи й удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади безпосередньо 

приділяли увагу вітчизняні вчені-адміністративісти, такі як В. Бойко, 

О. Гончаренко, М. Закурін, А. Стрижак, А. Рибас, І. Шруб, Ю. Юрченко та ін. 

Також аналізовану проблематику цілеспрямовано досліджували вчені-

юристи інших наукових спеціальностей: Л. Виноградова, О. Гаркуша, 

В. Городовенко, В. Коваль, О. Кондратьєв, О. Коротун, В. Кривенко, 

Р. Куйбіда, Л. Москвич, І. Назаров, О. Овсяннікова, О. Овчаренко, 

С. Прилуцький, Д. Притика, О. Свида, В. Сердюк, О. Федькович, 

А. Хливнюк, І. Шицький, С. Штогун та ін. Проте вищезазначені вчені 

розкрили лише окремі аспекти адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади або ж аналізували її побічно, досліджуючи інші, більш 

широкі чи суміжні суспільні відносини, при цьому спеціалізованих 

монографічних досліджень з цієї теми немає. 

Суцільна критика з боку як громадян України, так і політичного 

істеблішменту діяльності судової гілки влади, недостатність уваги з боку 

науковців на існуючі проблеми судової системи, неврегульованість багатьох 

аспектів адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади, 

неузгодженість нормативних актів і зумовили вибір теми дисертаційного 

дослідження. 

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

грантами. Дисертацію виконано відповідно до Концепції судово-правової 

реформи в Україні, затвердженої Постановою Верховної Ради України від  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AF=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D1%80%D1%83%D0%B1%20%D0%86.%D0%92.$
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28 квітня 1992 р. № 2296-XII, Концепції адміністративної реформи в Україні, 

затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810, 

Стратегічного плану розвитку судової влади України на 2013-2015 роки, 

затвердженого Радою суддів України 21 січня 2012 р., Стратегії сталого 

розвитку «Україна-2020», затвердженої Указом Президента України від  

12 січня 2015 р. № 5 і планів науково-дослідницької роботи Науково-

дослідного інституту публічного права «Правове забезпечення прав, свобод 

та законних інтересів суб’єктів публічно-правових відносин» (номер 

державної реєстрації 0115U005495), «Адміністративно-правове забезпечення 

розвитку судової влади в Україні (номер державної реєстрації 0117U004649).  

Мета та завдання дослідження. Мета роботи полягає в тому, щоб на 

основі комплексного аналізу теоретико-методологічних засад, нормативних 

основ і практичної реалізації суб’єктами публічної адміністрації своїх 

повноважень у сфері судової гілки влади виробити правову доктрину 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади, сформулювати 

пропозиції щодо забезпечення належних умов для здійснення суддями 

судочинства, підвищення ефективності діяльності судової гілки влади 

загалом. 

Відповідно до поставленої мети в роботі потрібно вирішити такі 

завдання: 

– здійснити філософсько-правовий аналіз адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади; 

– розкрити методологію аналізу адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади; 

– здійснити аналіз доктринальних положень адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади; 

– сформулювати об’єкт і предмет адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади; 

– розкрити зміст і сутність адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади; 
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– сформулювати поняття та виявити принципи адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади; 

– сформулювати поняття та розкрити зміст адміністративно-правового 

статусу публічної адміністрації; 

– виявити особливості адміністративно-правового статусу судді; 

– розкрити проблеми кадрового забезпечення діяльності судової гілки 

влади та адміністративні процедури легалізації суддів;  

– з’ясувати адміністративно-правовий статус апарату суду 

– сформулювати поняття та розкрити елементи механізму 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади; 

– розкрити адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення 

судової гілки влади; 

– розкрити форми діяльності публічної адміністрації щодо 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади; 

– розкрити методи адміністративної діяльності публічної адміністрації 

у сфері забезпечення судової гілки влади; 

– виявити міжнародні стандарти адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади; 

– виявити передовий досвід адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади в країнах-учасницях Європейського Союзу; 

– удосконалити законодавство у сфері адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади; 

– удосконалити організаційно-правові чинники адміністрування 

судової гілки влади. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у ході 

здійснення публічною адміністрацією адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади.  

Предмет дослідження – адміністративно-правове забезпечення судової 

гілки влади.  
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Методи дослідження. У ході дослідження використовувалися 

загальнофілософські, загальнонаукові, логічні та спеціально-правові методи 

пізнання. Діалектичний метод дав можливість виявити філософсько-правову 

природу, розкрити методологію, здійснити доктринальний аналіз, описати 

принципи адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 2.3). Метод метафізики в свою чергу дав можливість 

зафіксувати складні суспільні відносини в аналізованій сфері і дослідити їх 

як сталу величину в умовному режимі «стоп-кадру» (підрозділи 3.2, 3.4, 4.3, 

4.4, 5.1). Системно-структурний метод дозволив дослідити предмет 

аналізованого дослідження як цілісну множину правових елементів, 

взаємодія яких породила нову якість, як єдине комплексне утворення з 

узгодженням усіх його частин (підрозділи 1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 5.1). 

Статистичний метод застосовувався як допоміжний, разом із метафізикою 

щодо отримання, обробки і аналізу інформації, яка характеризує кількісні 

показники й закономірності (підрозділи 3.2, 3.4, 4.4, 5.1, 5.2). За допомогою 

соціологічного методу було здійснено опитування осіб з метою виявлення 

конкретних соціальних фактів (Додаток Б дисертації). Функціональний метод 

дав можливість з’ясувати систему елементів механізму адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади (підрозділі 3.2, 3.3). Метод 

класифікації використано для розподілення суб’єктів і об’єктів 

адміністративно-правових відносин у сфері діяльності судової влади на групи 

відповідно до визначених критеріїв (2.2, 2.3, 3.1, 3.4, 4.1, 4.3, 4,4). Методи 

аналізу й синтезу дозволили проаналізувати законодавство та погляди 

науковців, розкласти їх на складові і на цій основі виявити серед них 

найбільш ефективний адміністративний інструментарій та шляхом 

конструювання сформувати узагальнені напрямки їх втілення у вітчизняну 

правотворчість (підрозділи 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 4.3, 4.4). Логіко-семантичний 

метод застосовувався під час аналізу правових думок провідних вчених в 

аналізованій сфері (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4). Методи 

індукції і дедукції дали можливість виявити одиничні дані і на їх основі 
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сформувати узагальнюючі положення і навпаки, виходячи із загальних 

концептуальних і доктринальних положень, сформувати одиничний 

адміністративний інструментарій (4.3, 4.4, 5.5). Формально-догматичний 

метод використано для аналізу вітчизняного і зарубіжного законодавства та 

практики його застосування суб’єктами публічної адміністрації (підрозділи 

2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2). Методи порівняльного 

законодавства і порівняльного правознавства забезпечили виявлення, аналіз 

та впровадження у вітчизняну правотворчість окремих елементів права і 

законодавства ЄС (підрозділи 5.1, 5.2). 

Емпіричну основу дослідження становить узагальнена практика 

управлінської діяльності органів суддівського самоврядування, Державної 

судової адміністрації України (далі – ДСА), Вищої ради правосуддя, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України (далі – ВККСУ), публіцистичні, 

довідкові видання та статистичні матеріали, які стосуються судової гілки 

влади. Вузькопрофільність дисертації обумовила необхідність збору 

інформації, що зумовило участь у соціологічному дослідженні, як 

«експертів», 1425 громадян України та 723 відвідувачів судів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим комплексним дослідженням адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади. У результаті здійсненого аналізу 

вироблено відповідну новітню теорію, сформульовано низку наукових 

положень і висновків, запропонованих особисто здобувачем. Основні з них 

такі: 

 уперше:  

– виявлено філософсько-правову природу адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади в умовах проведення судової реформи, 

коли довіра до судової влади є низькою, на основі з’ясування філософської 

категорії буття, що включає в себе якісне і кількісне забезпечення судової 

гілки влади публічною адміністрацією, коли тезою такого забезпечення є 

створення належних умов для здійснення правосуддя суддями й комфортних 
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умов для звернення до суду фізичним і юридичним особам (антитезою є 

збереження деякого впливу публічної адміністрації на суддівський корпус); 

– розкрито методологію адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади як вчення про наукові методи пізнання (система підходів, 

способів і засобів наукового дослідження) щодо перетворення відомих ідей, 

теорій, принципів, форм і засобів адміністративної діяльності публічної 

адміністрації та адміністративних процедур на новітню теорію 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади; 

– здійснено доктринальний аналіз положень адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади, у процесі чого зроблено висновок, що 

об’єктивно за кількістю та якістю проведених досліджень вітчизняними 

вченими система судової влади потребує адміністративно-правового 

забезпечення, яке в умовах сьогодення здійснюється безсистемно, в міру 

виникнення кожної наступної проблеми, що є неприпустимим і таким, що 

призводить до порушення прав й законних інтересів суддів та осіб, які 

звертаються до судової влади за вирішенням своїх проблем; 

– описано спеціальні принципи адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади як основоположні відправні засади, ідеї, 

положення діяльної спеціальної публічної адміністрації щодо забезпечення 

належних умов для здійснення судочинства суддями й надання 

адміністративних послуг особам, які звернулися до судової влади, а саме: 

принцип першочерговості забезпечення публічною адміністрацією належних 

умов для діяльності суддів, принцип неприпустимості втручання публічної 

адміністрації в процес судочинства та прийняття рішень суддями, принцип 

сервісної діяльності публічної адміністрації щодо фізичних і юридичних осіб, 

які звернулися до суду, принцип відповідальності публічної адміністрації за 

неналежне забезпечення належних умов суддям для здійснення судочинства 

та забезпечення прав і законних інтересів громадян на отримання якісних 

адміністративних послуг у суді, а також принцип транспарентності; 

 удосконалено:  
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– наукове розуміння спеціального адміністративно-правового статусу 

судді, який є унікальним соціальним утворенням і таким, що суттєво 

відрізняється від правового статусу інших суб’єктів адміністративного права, 

першим провідним чинником його специфічності є інститут недоторканності 

судді, зокрема, та всієї судової системи загалом від законодавчої та 

виконавчої гілки влади і протиправного впливу будь-яких інших осіб, другим 

чинником є інститут недоторканності судді; 

– наукове розуміння адміністративно-правового статусу посадових осіб 

апарату суду як сукупності їх правосуб’єктності, завдань, обов’язків і прав 

щодо забезпечення діяльності суддів, надання адміністративних послуг 

особам, які звернулися до суду із заявами (позовами), підтримання 

належного процесуального порядку в залі судового засідання, ведення 

документообігу, процесуальної (технічної) фіксації судового процесу; 

– механізм адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади як сукупність юридичних засобів функціонування специфічної системи 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади з метою 

забезпечення її незалежності і, як результат, створення суддям усіх умов для 

здійснення справедливого й гуманного судочинства за повного панування 

принципу верховенства права;  

– зміст адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення 

судової гілки влади як форму соціальної взаємодії спеціальної публічної 

адміністрації (органів суддівського самоврядування) та об’єктів публічного 

управління (суддів, громадян), що виникає на підставі адміністративно-

правових норм з метою забезпечення недоторканності суддів і надання 

адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, учасники якої 

мають суб’єктивні права та юридичні обов’язки; 

– положення (в контексті аналізу форм адміністративної діяльності 

публічної адміністрації у сфері забезпечення судової гілки влади), що 

ведення суддівського досьє є провідною матеріально-технічною 

адміністративною операцією щодо забезпечення збору, зберігання й 



 37 

оброблення інформації про суддів в аспектах ефективності здійснення ними 

судочинства, дисциплінарних проваджень, даних щодо відповідності 

етичним та антикорупційним критеріям і проходження підготовки й 

підвищення кваліфікації з метою використання їх під час проведення 

кваліфікаційної атестації, обрання на посаду судді безстроково, вирішення 

питання дисциплінарної відповідальності, спростування чи підтвердження 

випадків корупційних діянь стосовно судді; 

– обґрунтування щодо нагородження працівників апарату суду 

відзнакою (дипломом) «Найкращий працівник» як спеціального 

заохочувального методу адміністративного права, який здійснюється 

загальними зборами відповідного суду з метою підвищення професіоналізму 

посадових осіб апарату суду, розвитку їх творчої активності, ініціативи, 

прозорості й удосконалення процесу організації та ефективності їх діяльності 

як посадових осіб, шляхом виявлення та заохочення найбільш професійно 

підготовлених посадових осіб апарату суду, які успішно виконують службові 

обов’язки з метою удосконалення знань і професійного рівня посадових осіб 

апарату суду; 

– поняття дисциплінарної відповідальності судді як різновиду 

спеціальної дисциплінарної відповідальності (адміністративної за своєю 

сутністю), що накладається на нього органами суддівського самоврядування 

за порушення права фізичних і юридичних осіб на справедливе й гуманне 

судочинство, умисне порушення норм права, правил суддівської етики та 

антикорупційного законодавства, допущення конфлікту інтересів або 

неналежної поведінки в побуті; 

– наукове розуміння основоположних принципів незалежності судових 

органів як вихідних положень, які мають забезпечити публічну адміністрацію 

адміністративними засобами заохочення, переконання, а в разі необхідності – 

і примусу, без намагань впливати на здійснення судочинства суддями та 

недопущення здійснення цього іншими особами;  
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– законодавство у сфері адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади, зокрема щодо виборності суддів на адміністративні 

посади, конкретизація переліку й підстав притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності та видів такої відповідальності, 

призначення суддів, членів Вищої ради правосуддя, апарату судів на 

конкурсній основі, розширення повноважень органів суддівського 

самоврядування;  

– організаційно-правові чинники адміністрування судової гілки влади 

щодо впровадження належного рівня незалежності суддівського 

самоврядування, планування та високоефективної роботи апарату суду з 

використанням інформаційних технологій, налагодження тісної взаємодії 

суду з громадськістю, упровадження часових нормативів для суддів, 

використання механізмів Міжнародної асоціації судової адміністрації, 

розроблення й затвердження вітчизняних стандартів щодо підготовки 

фахівців-юристів за спеціалізацією «судовий адміністратор»; 

отримали подальшого розвитку: 

– предмет адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади 

як практична, теоретична й освітня діяльність юристів щодо впорядкування, 

закріплення й розвитку публічною адміністрацією за допомогою засобів 

адміністративного права суспільних відносин у сфері функціонування 

судової гілки влади, яка здійснює свої повноваження на засадах 

незалежності, керуючись лише правом підкоряти своїй волі інших суб’єктів 

права та застосовувати до порушників законів засоби державного примусу – 

не безпосередньо, а через органи виконавчої влади; 

– сутність адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади 

як системи внутрішніх характеристик адміністративно-правових відносин 

щодо забезпечення реального доступу до правосуддя фізичних і юридичних 

осіб на основі норм адміністративного права, які описуються множиною 

адміністративно-правових елементів (насамперед принципами 

адміністративного права у цій сфері), щодо соціальної взаємодії суб’єктів 
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адміністративного права у процесі сервісної, виконавчо-розпорядчої та іншої 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації з метою забезпечення суддям 

умов для перетворення суб’єктивного інтересу суб’єктів права (бажання 

помсти потерпілого) на об’єктивну суспільну істину, підтверджену силою 

держави, у межах недосконалих законів, у процесі змагальної процедури 

сторін; 

– адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, що 

здійснює адміністративно-правове забезпечення судової гілки влади, як 

сукупність статичних юридичних елементів, які визначають місце і роль 

посадових осіб та публічних органів, зокрема обсяг і глибину їх 

правосуб’єктності, компетенцію (обов’язки і права) та відповідальність за 

неналежне забезпечення незалежності судової гілки влади, забезпечення прав 

і законних інтересів осіб, які звернулися до суду; 

– адміністративна процедура легалізації суддів як специфічна 

адміністративна діяльність суб’єктів публічної адміністрації, яка 

здійснюється на основі матеріальних норм конституційного права, що 

отримують свою подальшу реалізацію у процесуальних нормах 

адміністративного права, та складається з сукупності етапів, стадій і дій щодо 

призначення суддів; 

– положення щодо використання досвіду адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади ЄС як системи адміністративних заходів 

щодо створення та організаційно-правових аспектів функціонування 

Європейського суду правосуддя, суду першої інстанції та спеціалізованих 

судових палат ЄС, їх взаємодії з національними судами країн-учасниць ЄС 

щодо правильного застосування або тлумачення національними судами норм 

європейського права, взаємодії Європейського суду з прав людини з 

вітчизняними судами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

матеріали дослідження впроваджені та можуть бути використані у: 
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– науково-дослідній сфері – результати, які в сукупності становлять 

юридичну теорію адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади, можуть бути основою для подальшого розроблення проблем 

адміністративного права (акт упровадження Науково-дослідного інституту 

публічного права); 

– правотворчій сфері – висновки, пропозиції та рекомендації 

дисертації використано в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» 

(акти упровадження Комітету Верховної Ради України з питань верховенства 

права та правосуддя); 

– правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

підвищило ефективність діяльності апарату суду та Державної судової 

адміністрації України (акти впровадження Цюрупинського районного суду 

Херсонської області, Комсомольського районного суду м. Херсона, 

Суворовського районного суду м. Херсона, Дніпровського районного суду 

м. Херсона, Державної судової адміністрації України у Херсонській області); 

– навчальному процесі – матеріали дисертації використані під час 

підготовки навчальних посібників і курсу лекцій з дисциплін 

«Адміністративне право України», «Судові та правоохоронні органи 

України». За матеріалами дисертації здобувачем опубліковано у 

співавторстві підручник «Адміністративне право України» та начальний 

посібник «Правознавство». Положення дисертації використовуються під час 

читання лекцій з адміністративного права в Херсонському державному 

університеті та Відкритому міжнародному університеті розвитку людини 

«Україна» (акти впровадження юридичного факультету Херсонського 

державного університету та Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини «Україна»); 

– правовиховній сфері – положення і висновки дисертації можуть бути 

використані в заходах щодо підвищення правової культури та 

правосвідомості широкого загалу громадян – суддів, посадових осіб 



 41 

публічної адміністрації ДСА, Вищої ради правосуддя, ВККСУ, інших органів 

виконавчої влади та правоохоронних органів.  

Особистий внесок здобувача. У співавторстві написано та видано 

підручник «Адміністративне право України» (підрозділ «Адміністративно-

правове регулювання», обсяг – 0,7 д.а.); начальний посібник 

«Правознавство» («Адміністративне право», обсяг – 0,5 д.а.). Крім того, 

здобувачем підготовлено та опубліковано у співавторстві наукову статтю 

«The about reasoning the necessity of creation the international political court» 

(обсяг – 0,25 д.а.).  

У дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам, та положення 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, не 

використовувалися.  

Апробація результатів дисертації. Підсумки розроблення проблеми в 

цілому, окремі її аспекти та висновки були оприлюднені дисертантом на 

десяти міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних 

конференціях, семінарах, круглих столах – зокрема таких, як: 

Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення 

(Запоріжжя, 2013), Актуальні проблеми правознавства (Херсон, 2013), 

Молодь: освіта, наука, духовність (Київ, 2014), Проблемы и перспективы 

современного права (Уфа, 2014), Актуальні проблеми правознавства у сфері 

інформаційного суспільства (Київ, 2014), Публічне адміністрування в сфері 

внутрішніх справ (Київ, 2015), Дотримання прав людини: сучасний стан 

правового регулювання та перспективи його вдосконалення (Київ, 2015), 

Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної 

науки ХХІ століття (Київ, 2015); Пріоритетні проблеми реформування 

системи законодавства України (Київ, 2015); Вітчизняна юридична наука в 

умовах сучасності (Харків, 2015). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені в 

двох індивідуальних монографіях – «Адміністративно-правове регулювання 

судової гілки влади: теорія і практика», «Адміністративно-правове 
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забезпечення судової влади в Україні», 28 наукових статтях, із них сім –  

в іноземних виданнях, десяти тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях та двох публікаціях, що додатково відображають результати 

дослідження. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти 

розділів, що містять 18 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Повний обсяг дисертації складає 399 сторінок. Робота містить 

список використаних джерел зі 563 найменувань на 58 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ 

 

1.1. Філософсько-правовий аналіз адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади 

 

У системі фундаментальних наукових досліджень у галузі права в 

Романо-Германській правовій сім’ї традиційно перше місце відведено 

визначенню предмета наукового пошуку. Предмет наукового дослідження 

повинен мати об’єктивний характер. При цьому треба зазначити, що виявити 

предмет юридичного наукового дослідження не просто, оскільки він не лежить 

на поверхні (як у точних науках не описується точними формулами і 

алгоритмами), а складається з множинних суб’єктивних суджень учених і 

юристів-практиків, нормативних актів суб’єктів владних повноважень, 

правових звичаїв народу, судових прецедентів, які у своїй сукупності 

набувають нової якості й утворюють певну стійку об’єктивну цінність. 

Юриспруденція існує у площині суспільства, та знаходиться у постійній 

взаємодії з ним, при якій виникають певні суспільні відносини. Елементарною 

складовою таких відносин є двоє людей, що наділені дієздатністю і вступили в 

суспільні відносини, що врегульовані нормами права [169]. Однак відносини 

між людьми відзначаються суб’єктивним характером. Тут і виникає основна 

проблема наукових гуманітарних досліджень – на основі певної сукупності 

суб’єктивних зв’язків між людьми виявити об’єктивні закони суспільного 

життя, зокрема у сфері адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади. 

Таким чином, основною проблемою визначення предмета 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади є виявлення 

об’єктивних чинників такого забезпечення, які зумовлюються на основі 
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суб’єктивних адміністративно-правових відносин між суб’єктами 

адміністративного права. 

У спрощеному трактування постає потреба використати діалектичний 

метод наукового пізнання, а саме на основі аналізу значної сукупності 

суспільних зв’язків, що постійно виникають між окремими людьми, виявити 

нові якісні закономірності, які потребують урегулювання нормами права 

(маються на увазі закони юриспруденції), – іншими словами, побачити 

переростання кількісних показників у якісні, використати перший закон 

діалектики – закон взаємного переходу кількісних змін у якісні [128; 525]. 

Цей науковий закон полягає в тому, що нагромадження дрібних, спочатку 

непомітних кількісних змін на певному етапі розвитку суспільних відносин 

неминуче призводить до корінних, якісних змін, у результаті яких одна якість 

поступається місцем іншій, а та водночас набуває своєї кількісної 

характеристики [525]. 

Перехід від однієї якості до іншої відбувається у формі «стрибка». За 

способом здійснення стрибки поділяються на швидкі (наприклад, розвиток 

судової гілки влади в період національно-визвольних змагань 1917-1919 рр. в 

Україні) [179; 525] та поступові (планомірний розвиток адміністративно-

правового забезпечення діяльності судової гілки влади після прийняття 

Конституції України 28 червня 1996 р.) [525]. 

За формою стрибки поділяються на одноактні й багатоактні (наприклад, 

зміна системи підбору суддів уперше відповідно до Закону України від 7 липня 

2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів»), за глибиною – на 

поверхневі й глибинні (наприклад, перехід від виборності суддів в УРСР до 

призначення їх в Україні), часткові (наприклад, перерозподіл функцій 

забезпечення діяльності судової гілки влади серед різних суб’єктів публічної 

адміністрації – Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації, 

органів суддівського самоврядування, суддів, які обіймають адміністративні 

посади, та ін.) й повні (наприклад, повна ліквідація судових органів Української 
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Народної Республіки більшовиками та створення ними власних квазісудів на 

новій ідеологічній псевдосоціалістичній основі) [179; 525]. 

Діалектичний закон взаємного переходу кількісних і якісних змін 

розкриває найзагальніший механізм розвитку та показує, як відбувається цей 

розвиток. Якщо еволюціоністська концепція розвитку абсолютизує кількісні 

зміни, ігноруючи якісні, а інша концепція зводить розвиток лише до якісних 

змін (вибухів, катастроф, стрибків), то діалектико-матеріалістична концепція 

розвитку, науково описуючи зв’язок між названими моментами, ураховує як 

еволюційний (кількісний), так і революційний (якісний) моменти розвитку 

[525]. 

З діалектичного закону взаємного переходу кількісних і якісних змін 

випливає низка важливих методологічних висновків для теоретичної та 

практичної діяльності людей у сфері адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади: 

– по-перше, цей закон вимагає можливості найбільш повного пізнання 

тих суттєвих властивостей і ознак забезпечення судової гілки влади засобами 

адміністративного права, які в діалектичній сукупності утворюють якісну 

визначеність предметів чи явищ, оскільки пізнання якості забезпечення 

діяльності судової гілки влади є кроком до пізнання сутності такого 

забезпечення [525]; 

– по-друге, аналізований закон діалектики вимагає, щоб у кожному 

конкретному випадку забезпечення діяльності судової гілки влади було 

визначено міру такого забезпечення, у межах якого ті чи інші кількісні зміни 

призвели б до змін якісних щодо покращення функціонування судової гілки 

влади. Це дозволяє прогнозувати можливі ситуації та планувати органам 

суддівського самоврядування свої перспективні дії, щоб вчасно реагувати на 

зміни в соціальному, політичному, економічному житті, що в кінцевому 

результаті має призводити до своєчасного, справедливого, гуманного й 
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законного забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб судовою гілкою влади [525]; 

– по-третє, закон взаємного переходу кількісних і якісних змін орієнтує 

правознавця на необхідність оцінювання явищ і процесів дійсності не тільки з 

боку якісного, але й кількісного аспекту, використовуючи для цього кількісні та 

якісні методи наукового пізнання проблем адміністративно-правового 

забезпечення діяльності судової гілки влади [525]. 

Таким чином, діалектичний закон взаємного переходу кількісних і 

якісних змін є основою для формування предмета наукового дослідження у 

сфері адміністративно-правового забезпечення діяльності судової гілки влади; 

він полягає у виявленні й узагальненні множинних кількісних змін у цій сфері 

на сучасному етапі розвитку судочинства та виявленні корінних, якісних змін у 

цій сфері щодо належного функціонування судової гілки влади в результаті 

здійснення багатоактного, глибинного, еволюційного «стрибка», що у свою 

чергу орієнтує вчених-правознавців на новітню оцінку явищ і процесів 

дійсності не тільки з боку якісного, але й кількісного аспекту, використовуючи 

для цього кількісні та якісні методи. Такі процеси діалектичного дослідження 

забезпечення судової гілки влади повинні мати постійний циклічний аналіз, 

кожний раз на новому оберті розвитку вітчизняної держави і права. 

Діалектичний закон взаємного переходу кількісних і якісних змін є 

провідним, але не єдиним чинником формування предмета наукового 

дослідження у сфері адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади. Діалектичний закон «заперечення заперечення» є невід’ємним 

елементом будь-якого фундаментального дослідження, зокрема й нашого. 

Діалектичне заперечення «зняття» або перехід в інше як своє є однією з 

найважливіших категорій логіки. «Зняття» включає в себе три взаємодіючих 

моменти. Перший – власне заперечення, усунення, подолання. Другий – 

збереження того цінного, що було в заперечуваному. Третій – це «знання», 

перехід на більш зрілий рівень розвитку. Вчення про заперечення Гегель 
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зображав у вигляді тріади: теза – антитеза (заперечення) – синтез (заперечення 

заперечення) [302, c. 102]. 

В аналізованій нами сфері це означає, що адміністративно-правове 

забезпечення діяльності судової гілки влади полягає в тому, що тезою такого 

забезпечення є створення належних умов для здійснення правосуддя суддями та 

комфортних умов для звернення до суду фізичних і юридичних осіб відповідно 

до принципів незалежності судової гілки влади (вирішення всіх важливих 

питань органами суддівського самоврядування) та рівного доступу юристів до 

можливості стати суддею; антитезою зазначеного забезпечення в сучасних 

умовах є збереження деякого впливу виконавчої гілки влади на суддівський 

корпус, мотивуючи це необхідністю недопущення зловживання суддями 

присяги судді; синтез адміністративно-правового забезпечення діяльності 

судової гілки влади полягає в тому, що виконавча та законодавча гілки влади 

повністю позбавляються можливості впливу на прийняття рішення суддями, 

однак залишають за собою можливість права на вето щодо призначення суддів, 

запропонованих Вищою кваліфікаційною радою суддів. 

Наступна проблема, яка вимагає свого вирішення у сфері 

адміністративно-правового забезпечення діяльності судової гілки влади, – це 

потреба окреслити провідні логічні категорій дослідження, щоб у майбутньому 

висловлюватися чітко, з повагою до загальновизнаних і сформованих 

авторських термінів. Нам варто дати відповідь, що варто розуміти під сутністю, 

змістом, поняттям адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади. 

На думку Гегеля, система логічних категорій розпадається на три 

підгрупи: буття – сутність – поняття. Буття включає в себе відповідні категорії – 

якість, кількість, міру. Сутність – видимість, тотожність, відмінність, 

суперечність, основу, явище, дійсність і т. ін. Поняття включає в себе два 

моменти: по-перше – перехід від суб’єктивного поняття (судження, умовивід) 

до об’єктивного; по-друге – перехід до ідеї (життя, пізнання, абсолютна ідея). 

Поняття, на думку мислителя, перебувають у постійному русі, переходять одне 
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в одне, змінюються, розвиваються, переходять у свою протилежність, 

виявляючи внутрішньо притаманні їм суперечності, які і складають рушійну 

силу їхнього саморозвитку. Характеризуючи сутність як філософську 

категорію, Гегель підкреслює, що до неї належить як те, що відрізняє явища 

одне від одного, так і те, що об’єднує, що є в них тотожним. В юридичному 

аспекті зазначене отримало назву негативного й позитивного визначення меж 

правової категорії. Рух від буття до сутності, що саморозвивається, а потім до 

поняття здійснюється через перехід від тотожності до суперечності, а потім – до 

нової тотожності. Гегелівська категорія тотожності є діалектичною: тотожність 

як самототожність, що містить у собі започаткований елемент відмінності 

[81, c. 101]. 

Таким чином, на думку Г. Гегеля, будь-яке природне чи суспільне явище, 

зокрема і відносини у сфері адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади, з погляду логічних категорій поділяються на три підгрупи [169]: 

1) буття включає в себе категорії якісного та кількісного забезпечення 

адміністративно-правового регулювання судової гілки влади; 

2) сутність – це видимість, тотожність, відмінність, суперечність та 

основоположні чинники адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади;  

3) поняття включає в себе два моменти: а) перехід від суб’єктивного 

судження окремих суб’єктів адміністративного права щодо проблем 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади до об’єктивного 

механізму такого забезпечення; б) тим самим у кінцевому результаті вчений має 

здійснити перехід (сформулювати) деяку ідеальну абстракту модель пізнання 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади.  

Що стосується абсолютної ідеї, то вона аналізується через абсолютний 

дух – людство та людську історію. Філософія духу включає в себе вчення про 

суб’єктивний дух (антропологію, феноменологію, психологію), вчення про 
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об’єктивний дух (право, мораль, державу), вчення про абсолютний дух 

(мистецтво, релігію, філософію) [302, c. 102]. 

Поглянемо на зазначені проблеми з іншого боку – співвідношення 

філософських категорій. Сутність і явище в системі адміністративно-правового 

забезпечення діяльності судової гілки влади як філософські категорії 

матеріалістичної діалектики займають особливе місце. Це зумовлюється тим, 

що процес пізнання дійсності починається саме з вивчення явищ у сфері 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади і далі йде до 

розкриття його сутності [525]. 

Під явищем філософи розуміють зовнішній бік об’єктивної реальності, 

яка безпосередньо підвладна нашим органам чуття. Об’єктивна дійсність має і 

внутрішній бік, недоступний для її прямого сприймання органами чуттів. Цей 

бік дійсності називається сутністю. Вона – це внутрішній, повторюваний і 

відносно тривалий зв’язок речей і явищ. Це внутрішня основа явищ, загальне і 

повторюване в них. Явище ж є виявленням сутності [169; 525].  

Тим самим сутність у сфері адміністративно-правового забезпечення 

діяльності судової гілки влади розкривається через виявлення внутрішньої 

природи, внутрішніх чинників об’єктивного існування предметів і явищ 

суспільної дійсності в аналізованій сфері, тобто те, що становить собою 

джерело руху й розвитку предмета адміністративно-правового забезпечення 

діяльності судової гілки влади.  

Як відомо з філософії права, явище – це зовнішній, більш рухомий бік 

об’єктивної дійсності, форма вираження сутності адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади. Аналізовані категорії – це взаємопроникні 

чинники процесу розвитку, де сутність є основою, а явище – його конкретною 

реалізацією через переривання поступовості. У цьому розумінні сфера сутності 

– це сфера загального, а сфера явища – вияв одиничного. Разом ці категорії 

становлять діалектику втілення суспільних відносин, що забезпечують 

взаємопроникні чинники єдиного процесу їх розвитку [481; 525].  
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Сутність і явище – об’єктивні. Вони становлять собою нерозривну 

єдність, хоча й мають суперечливий характер. Ця суперечливість виявляється у 

взаємодії двох аспектів дійсності. Сутність адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади виражає внутрішній аспект дійсності: вона 

стабільніша, загальніша. Явище адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади одиничне, зовнішнє, більш рухоме [302, c. 125]. 

Таким чином, сутність адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади – це сфера загального внутрішнього аспекту такого забезпечення 

судової гілки влади, що відображає його об’єктивну адміністративно-правову 

природу. 

Зміст і форма адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади також відбивають об’єктивну природу такого правого забезпечення, 

оскільки всі предмети, процеси й явища природи та суспільного життя мають 

свій зміст і свою форму [525]. 

Відповідно до філософії права зміст – це сукупність елементів, процесів, 

зв’язків, притаманних певному предмету чи явищу. Це визначення майже 

ідентичне поняттю «сутність», оскільки категорія «зміст» тісно пов’язана з ним. 

Проте останнє більш абстрактне за категорію змісту. Ним визначають головний, 

вирішальний, внутрішній зв’язок предметів, що є його основою. Поняття 

«зміст» дещо вужче. Воно також відображає внутрішній і вирішальний зв’язок, 

але не в його найзагальнішому вигляді, а в такому, що реалізується в кожному 

окремому предметі (групі предметів) на певному етапі розвитку, за певних умов 

[81; 525].  

Наприклад, сутністю адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади є права, свободи й законні інтереси фізичних та юридичних осіб, які 

вирішити свою суперечку самостійно чи за допомогою адміністративних 

квазісудових засобів не змогли, або коли такого забезпечення потребує 

публічний інтерес держави і суспільства в цілому. Змістом же такого 

забезпечення є діяльність суб’єктів публічної адміністрації, спрямована на 
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забезпечення належних умов для здійснення правосуддями суддями. Оскільки 

судочинство у своїй основі не здійснюється в якійсь безособовій формі, воно 

здійснюється через діяльність конкретних судів і суддів. 

Форма є вираженням змісту, його обумовленням. Це внутрішня та 

зовнішня організація змісту, спосіб його існування, який має певну 

визначеність, стабільність і самостійність. Форма нерозривно пов’язана зі 

змістом, а через нього – з сутністю. Згідно з діалектикою «зміст» і «форма» 

перебувають в органічній єдності, є співвідносними поняттями, які 

відображають два взаємозалежні, суперечливі аспекти буття предмета, явища, 

процесу. Наприклад, кожен суддя розв’язує своїми рішеннями певну кількість 

юридичних справ. Унаслідок цього формується структура загального 

правопорядку в суспільстві – форма співіснування людей, коли кожен іде на 

добровільний або примусовий утиск своїх прав, свобод та інтересів з метою 

додержання прав, свобод і законних інтересів інших осіб [525]. 

Зі сказаного випливає, що зміст входить у форму як його об’єктивна 

основа, а форма входить у зміст як його організація. Немає безформного змісту, 

як і немає безформної речі. Форма не існує сама по собі. Вона позбавлена будь-

якої цінності, якщо не є формою змісту [525]. 

Основою взаємозв’язку змісту і форми є положення про визначальну роль 

змісту. Саме він є провідним, вирішальним чинником у єдності форми та 

змісту. Зміна й розвиток предмета чи процесу зачіпає зміст. Зі зміною змісту 

змінюється й форма. Сама ж зміна змісту є, звичайно, результатом внутрішніх 

суперечностей. Зміст, змінюючись, здійснює формотворчий вплив [302, c. 136; 

52]. 

Таким чином, зміст і форма є невід’ємними аспектами адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади як процесів, явищ об’єктивного 

світу. При цьому зміст відіграє визначальну, провідну роль у сфері 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки щодо форми. Самій же 
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формі адміністративно-правового забезпечення судової гілки властива певна 

самостійність, і вона впливає на розвиток змісту. 

Отже, зміст адміністративно-правового забезпечення гілки влади 

відображає вирішальний зв’язок щодо діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, направленої на забезпечення належних умов для здійснення 

правосуддя суддями, надання адміністративних послуг фізичним і юридичним 

особам у системі судової гілки влади. 

Усе вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки щодо 

філософсько-правових засад аналізу категорійного апарату адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади: 

1. Предмет адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади 

базується на розумінні філософської категорії буття, що включає в себе 

категорії якісних і кількісних характеристик у цій сфері. 

2. Діалектичний закон взаємного переходу кількісних змін у якісні став 

основою формування предмета наукового дослідження у сфері 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади полягає в 

узагальненні множинних кількісних змін у цій сфері на сучасному етапі 

розвитку судочинства та у корінних, якісних змінах щодо належного 

функціонування судової гілки влади в результаті здійснення багатоактного, 

глибинного, еволюційного «стрибка», що в свою чергу зорієнтував автора на 

новітню оцінку явищ і процесів дійсності не тільки з боку якісного, але й 

кількісного підходу. 

3. Сутність у сфері адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади – це внутрішня складова такого забезпечення, що розкривається через 

виявлення внутрішньої природи, внутрішніх об’єктивних чинників існування 

предметів і явищ суспільної дійсності щодо дотримання прав, свобод і законних 

інтересів фізичних і юридичних осіб, які не змогли вирішити свої суперечки 

самостійно чи за допомогою адміністративних засобів, або коли такого 

забезпечення потребує публічний інтерес держави і суспільства в цілому, тобто 
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те, що становить собою джерело руху й розвитку предмета адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади. 

4. Поняття адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади 

базується на розкритті двох основних моментів: по-перше – аналізу переходу 

від суб’єктивного судження окремих суб’єктів адміністративного права щодо 

проблем адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади до 

об’єктивного механізму такого забезпечення; по-друге – формулювання 

ідеальної абстрактної моделі пізнання адміністративного-правового 

забезпечення судової гілки влади. 

5. Зміст адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади 

відображає вирішальний зв’язок щодо діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, направленої на забезпечення належних умов для здійснення 

правосуддя суддями, надання адміністративних послуг фізичним і юридичним 

особам у системі судової гілки влади. 

Отже, діалектичний закон взаємного переходу кількісних і якісних змін є 

основою для формування більшості положень у сфері правових відносини між 

публічною адміністрацією, суддями й особами, які звернулись до суду, через 

виявлення й узагальнення множинних кількісних змін на сучасному етапі 

розвитку судочинства й корінних, якісних змін стосовно належного 

функціонування судової гілки влади в результаті здійснення глибинного, 

еволюційного та революційного «стрибка», який дозволяє аналізувати зміст і 

сутність, виявити внутрішні та зовнішні складові такого забезпечення, тим 

самим з’ясувати юридичну природу існування предметів і явищ суспільної 

дійсності щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів осіб, які не 

змогли вирішити свої суперечки самостійно чи за допомогою адміністративних 

засобів, або коли такого забезпечення потребує публічний інтерес держави і 

суспільства в цілому, тобто те, що становить собою джерело руху й розвиток 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади.  
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1.2. Методологія аналізу адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади 

 

Будь-яке наукове дослідження не здійснюється без певного 

інструментарію «перероблення» інформації, ідей, теорій, статичних матеріалів, 

загальновизнаних законів природи і суспільства в нові теорії фундаментального 

й науково-прикладного характеру. Іншими словами, дослідники перетворюють 

загальновідомий науковий емпіричний і науковий матеріал у нову якість, нові 

теоретичні і практичні здобутки за допомогою певних специфічних 

високоінтелектуальних способів людської діяльності. Як тесля для вироблення 

нової деталі використовує рубанок і долото, як художник, створюючи свій 

шедевр, використовує пензель і фарби, так і вчений у своїх наукових 

дослідженнях використовує певний інструментарій, який у наукових колах 

отримав назву «метод наукового дослідження».  

У загальному розумінні під методом розуміють спосіб пізнання явищ 

природи та суспільного життя [531, c. 177-178]. Більш загально методика – це 

сукупність взаємопов’язних способів і прийомів доцільного проведення будь-

якої роботи, вчення про методи викладання певної науки [531, c. 178]. 

Методологія вчення про науковий метод пізнання й перетворення світу – його 

філософська основа, сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в 

будь-якій науці відповідно до специфіки об’єкта її пізнання [50].  

Повністю підпадають під вищезазначене загальне розуміння методу, 

методики й методології і суспільні відносини у сфері адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади. Виходячи із зазначеного, ми 

переконливо можемо стверджувати, що методологія, методика й методи 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади співвідносяться як 

ціле й частки. 

Відповідно до Закону України від 13 грудня 1991 р. № 1977-XII «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» наукова діяльність – це інтелектуальна 
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творча діяльність, спрямована на одержання й використання нових знань. 

Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. 

Фундаментальні наукові дослідження – це наукова теоретична та (або) 

експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про 

закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язок. 

Прикладні наукові дослідження – це наукова діяльність, спрямована на 

одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей 

[408].  

Новий Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII «Про наукову і науково-

технічну діяльність» визначає, що наукова діяльність – це інтелектуальна 

творча діяльність, спрямована на одержання нових знань і (або) пошук шляхів 

їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження. Фундаментальні наукові дослідження – це теоретичні та 

експериментальні наукові дослідження, спрямовані на одержання нових знань 

про закономірності організації та розвитку природи, суспільства, людини, їх 

взаємозв’язки. Результатом фундаментальних наукових досліджень є гіпотези, 

теорії, нові методи пізнання, відкриття законів природи, невідомих раніше явищ 

і властивостей матерії, виявлення закономірностей розвитку суспільства тощо, 

які не орієнтовані на безпосереднє практичне використання у сфері економіки. 

Прикладні наукові дослідження – це теоретичні та експериментальні наукові 

дослідження, спрямовані на одержання й використання нових знань для 

практичних цілей. Результатом прикладних наукових досліджень є нові знання, 

призначені для створення нових або вдосконалення наявних матеріалів, 

продуктів, пристроїв, методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо 

виконання актуальних науково-технічних і суспільних завдань [409].  

Наше наукове дослідження має прикладний характер, у результаті якого 

будуть сформовані практичні рекомендації щодо вдосконалення діяльності 

судової публічної адміністрації, тим самим воно має комплексний характер, 

який має визначати нові знання, призначені для створення нових або 
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вдосконалення наявних суспільних завдань у сфері адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади.  

Докторська дисертація має містити наукові положення та науково 

обґрунтовані результати в певній галузі науки, що розв’язують важливу 

наукову чи науково-прикладну проблему і щодо яких здобувач є суб’єктом 

авторського права [396]. Відповідно перед нами стоїть генеральне завдання – 

використовуючи загальну та специфічну притаманні тільки нашому 

дослідженню методології, сформулювати новий напрям у науці –

адміністративно-правове забезпечення судової гілки влади. 

Засади методології гуманітарних досліджень ґрунтовно розкрито в працях 

професора Ю. Кабанського. По-перше, на що звертав увагу вчений, – це те що 

дослідник має чітко визначитися з філософським об’єктом і предметом 

дослідження. При цьому, на його думку, об’єкт дослідження не має бути 

безмежно широким, а визначений таким чином, щоб він був першим 

безпосереднім утворенням після предмета дослідження, визначеного в колі 

об’єктивної реальності в певній аналізованій сфері [188, с. 438-439].  

У цьому аспекті академік Н. Амосов слушно стверджував, що всі об’єкти 

у світі взаємопов’язані, проте ступінь міцності цих зв’язків є різним. Система – 

це просторова структура, яка складається з декількох об’єднаних внутрішніми 

силами настільки сильно, що постає як єдине ціле і протиставляється всім 

іншим об’єктам. Структура зрілості системи умовно визначається залежністю 

цих елементів один від одного: скільки часу вони можуть прожити самостійно. 

На думку мислителя, елементи системи також можна вважати системами більш 

простих утворень [21, c. 30-32].  

Філософсько-правові засади розкриття проблеми адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади ми розкрили в підрозділі 1.1, 

зокрема визначили, що предмет адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади перебуває в межах об’єкта такого забезпечення, базується 
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на розумінні філософської категорії буття, що включає в себе категорії якісного 

й кількісного адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади.  

По-друге, дослідник має здійснити аналіз літератури, присвяченої 

аналізованій сфері, за певними критеріями: виявити основні ідеї авторів, 

слушно розкриті й невирішені питання, відмінність авторської позиції від 

чинної, ідеї, висновки й рекомендації, які автор особливо вдало розкрив і такі, 

які мають неналежну аргументацію [188, с. 439-440]. Розкриття аналізу 

наукової літератури, в якій розкрито доктринальні положення адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади, ми здійснимо в підрозділі 1.3.  

По-третє, дослідник має визначитися із проектом завдань дослідження, в 

яких визначити: теоретичні питання, що входять у загальну проблему 

дослідження; напрямки експериментального вивчення практики вирішення 

проблеми, виявлення її типового стану; обґрунтування необхідної системи 

заходів для вирішення поставленого завдання; експериментальну перевірку 

запропонованих заходів з точки зору відповідності її критеріям оптимальності; 

розроблення методичних рекомендацій [437]. 

По-четверте, після формування первинних завдань висувається 

початковий варіант гіпотези. На думку Ю. Кабанського, існують два основні 

типи гіпотез – описова, в якій розкриваються причини й імовірні результати 

дослідження, та пояснювальна, в якій зазначаються можливі наслідки з 

визначених проблем, а також характерних умов, за яких ці наслідки настануть. 

Описовій гіпотезі не притаманне передбачення, пояснювальна володіє такими 

властивостями. Тому пояснювальні гіпотези спрямовують дослідження на 

передбачення про існування визначених закономірностей зв’язків між явищами, 

чинниками й умовами [188, c. 464-465]. 

По-п’яте, після формування гіпотези вибираються методи дослідження. 

Вони обираються залежно від специфіки поставлених ученим завдань, а не 

шляхом перерахунку всіх відомих методів. У найбільш загальній і типовій 
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формі виділяють декілька етапів дослідження, на кожному з яких мають 

застосовуватися специфічні методи дослідження [188, c. 466]. 

На першому етапі мають застосовуватися методи, які забезпечують 

загальну характеристику дослідження; на другому етапі – методи здійснення 

аналізу типового стану практики вирішуваної проблеми; третій етап – 

застосування методів, які конкретизують висунуті гіпотези; четвертий етап – 

застосування методів перевірки гіпотез; п’ятий етап – застосування методів, які 

дають можливість сформулювати узагальнення, висновки та практичні 

рекомендації щодо втілення їх у практику [188, c. 467]. 

Такі непересічні положення методології гуманітарних досліджень 

попередньої епохи були розвинуті вітчизняними вченими на навій 

методологічній базі патріотизму, пріоритету прав людини та ринкової 

економіки. Найбільш вагомий внесок у розвиток методології гуманітарних 

досліджень зробили вітчизняні вчені М. Білуха [42], Л. Воротіна [65], 

В. Ганін [73], А. Єріна [121], О. Клименюк [208], О. Крушельницька [247], 

В. Петрук [327], М. Пилипчук [331], В. Пілюшенко [336], С. Соловйов [467], 

А. Філіпенко [502], Г. Цехмістрова [509] та ін. Проте у своїх дослідженнях вони 

висвітлили положення загальної методології та спеціальної методології з інших 

сфер наукового життя. Проблему методології адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади вони не досліджували. Тим самим науковці 

зосереджували свої наукові пошуки на більш загальних, спеціальних чи 

суміжних проблемах методології порівняно з нашою проблематикою. 

Проблемі методології юридичної науки вітчизняні вчені приділяють 

вагому увагу. Так, 1996 року, уперше в незалежній Україні, у м. Києві відбулася 

зініційована Академією правових наук України Міжнародна науково-

теоретична конференція «Проблеми методології сучасного правознавства» 

[435]. В ухвалених нею Рекомендаціях відзначалося зокрема таке: «Загальний 

стан розроблення методологічних проблем українського правознавства відстає 

від сучасних потреб, хибує відчутними недоліками. Поширення набули 
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методологічна невизначеність, еклектизм, некритичне запозичення певних 

методів і методичних засобів інших наук поза межами їх можливого 

використання в дослідженнях соціально-правових проблем. Мають місце 

непоодинокі прояви абстрактного соціально-беззмістовного визначення 

державно-правових явищ, нерозбірливого застосування концепцій і норм, що 

належать до різних, часто протилежних зарубіжних правових систем, 

недооцінки правових принципів, вимог відповідності об’єктивній реальності, 

потребам і критеріям практики» [435, с. 151]. Відповідь на такі й пов’язані з 

ними питання почала формуватися вже такою аналогічною конференцією, яка – 

знову ж таки під егідою Академії правових наук України – відбулася 2002 року 

в м. Харкові [435, 236-246]. 

Тим самим методологія юридичної науки у сфері адміністративно-

правового забезпечення судової влади потребує формування на основі 

критичного аналізу та перелаштування. В умовах сьогодення ми не можемо 

користуватися методологію радянського періоду, використовувати методологію 

російських учених як тоталітарні засади країни-агресора. Також критичного 

підходу потребує юридична методологія зарубіжних країн. Зрозуміло, що більш 

придатними для розвитку теорії адміністративно-правового забезпечення 

судової влади є концептувальні положення країн-учасниць ЄС і Північної 

Америки, хоча і тут не може бути простого тотожного запозичення. 

На думку П. Рабіновича, методологія юридичної науки – це система 

підходів і методів, способів і засобів наукового дослідження, а також учення 

(теорія) про їх використання при вивченні державно-правових явищ. На погляд 

ученого, до складу методології входять: філософсько-світоглядні підходи 

(матеріалістичний чи ідеалістичний, діалектичний чи метафізичний, визнання 

чи заперечення об’єктивних соціальних, зокрема державно-правових, 

закономірностей та можливості їх пізнання, здобуття істинних знань щодо них); 

загальнонаукові методи, тобто такі, що використовуються в усіх або в більшості 

наук; групові методи, тобто такі, що застосовуються лише в певній групі наук. 



 60 

Названо групи методів, необхідних для проведення повноцінного, усебічного, 

завершеного державно-правового дослідження. Кожна з них може знадобитись 

на якомусь етапі, тому методологія має бути множинною, плюралістичною 

[436]. Професор П. Рабінович уважає, що в будь-яких дослідженнях 

методологія вітчизняного правознавства має базуватися на доведених 

суспільним досвідом аксіоматичних постулатах наукового пізнання – 

насамперед таких, як-от: зумовленість обраних методів дослідження його 

предметом; обов’язковість установлення об’єктивної істини, достовірність якої 

можна довести й перевірити, спираючись на такий досвід як на її надійний 

об’єктивний критерій; необхідність виявлення соціальної сутності правових і 

державних явищ [436] Слушними також є погляди вченого, які практика 

найпереконливіше довела й доводить, що ніколи не існувало, не існує й не 

існуватиме методологія соціального пізнання, абсолютно нейтральна в 

соціально орієнтованому, соціально змістовому сенсі, тобто методологія, так би 

мовити, соціальна, дистильована, «очищена» від залежності, від впливу з боку 

загального світогляду, переконань і настанов дослідника. А такий світогляд є 

конкретним продуктом певних соціальних і природних умов, обставин життя 

його носія або тієї частини суспільства, інтересам якої об’єктивно відповідають, 

«слугують» результати дослідження. На думку Р. Рабіновича, дотримання цих 

вимог – необхідна передумова евристичної ефективності плюралізації 

методології юридичної науки в сучасній Україні [436]. 

Виходячи із зазначеного можемо зауважити, що методологія сучасної 

теорії адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади має 

базуватися на бажанні громадян України бути багатими і здоровими завдяки 

своїй напруженій і творчій праці.  

За словами Р. Рабіновича, «змістом потреб соціальної практики в Україні, 

"квінтесенцією" сучасних практичних запитів є забезпечення переходу до 

такого способу суспільного виробництва, до такої організації виробничих 

відносин (насамперед відносин власності на засоби виробництва), які би 
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дозволили стимулювати досягнення якісно вищого рівня продуктивності праці 

– настільки вищого, аби на цій основі кожна людина змогла особистою працею 

створювати гідні умови життя для себе і своєї сім’ї» [436; 437].  

Згідно з таким підходом теорія аналізованої нами площини 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади має бути 

глобально орієнтована таким чином, щоб громадян довіряли судовій гілці влади 

як провідному чиннику забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів. Щоб 

рішення суддів були законними, гуманними, справедливими і підтримувалися 

переважною більшістю населення (понад 70%). А для того щоб домогтися 

такого стану, потрібно в перехідних умовах створити таку систему правового 

забезпечення адміністративними засобами судової гілки влади, щоб вона 

позбулася суддів-зрадників (насамперед тих, які сповідують цінності «Руського 

миру» та ухвалювали незаконні рішення стосовно патріотів), суддів-

корупціонерів і таких, що порушують присягу судді, виносять завідомо 

незаконні рішення, створити механізм прозорої, однак висококваліфікованої 

процедури легалізації нових суддів, створити всім суддям, що залишилися на 

посадах і були призначені на посади, реальні умови незалежності (зокрема 

достойну оплату праці), створити відмінні (прозорі, доступні, дешеві, своєчасні 

та ін.) умови для отримання в судах фізичними і юридичними особами 

адміністративних послуг і захисту порушених прав, свобод і законних інтересів 

у процесі судочинства. 

Узявши за основу теоретичні положення Ю. Кабанського, розкриємо з 

урахуванням теоретичних поглядів інших учених стадії методології 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади. 

Перша стадія полягає в розкритті об’єкта й предмета дослідження 

адміністративного забезпечення судової гілки влади. Філософсько-правовим 

засадам цієї проблематики було присвячено підрозділ 1.1 «Філософсько-

правова природа адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади», 

де по праву провідне місце зайняли філософські методи наукового пізнання, 
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насамперед метод діалектики. За допомогою трьох основних законів діалектики 

ми розкрити проблему адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади в динаміці й суперечностях на сучасному етапі розвитку суспільних 

відносин.  

Друга стадія методології нашого дослідження полягає в аналізі 

юридичної та іншої літератури, присвяченої адміністративно-правовому 

забезпеченню судової гілки влади, що здійснено в підрозділі 1.2 «Аналіз 

доктринальних досліджень адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади» на основі загальнологічних методів аналізу й синтезу та 

комплексного логіко-семантичного метода, у результаті чого в працях 

провідних учених-адміністративістів і науковців з інших галузей права 

виявлено найбільш слушні ідеї, принципи, форми і засоби адміністративно-

правового забезпечення судової гілки, а також невирішені і проблемні питання, 

напрямки їх усунення. 

На третій стадії за допомогою системи методів прогнозування, сукупності 

прийомів, способів, які дають змогу на підставі аналізу колишніх 

(ретроспективних) внутрішніх і зовнішніх зв’язків (даних) зробити висновки 

про можливий розвиток суспільних відносин у сфері адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади в майбутньому, було визначено 

основні завдання в аналізованій сфері, наведені нами у вступі.  

На четвертій стадії було висунуто попередню гіпотезу наукового 

дослідження, яка передбачає, що механізм адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади мав би бути спроектований таким чином, щоб 

громадяни відчули реальну довіру до судової гілки влади як провідного 

чинника забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів. 

Сутність п’ятої стадії полягає в безпосередньому формуванні системи 

загальних і спеціальних методів адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади стосовно доведення висунутої гіпотези. 
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За змістом ця стадія поділяється на три етапи, умовний поділ яких 

здійснюється відповідно до розділів дисертації.  

На першому етапі, що складається з чотирьох складових, було підібрано 

методи правового забезпечення для потреб розкриття теоретико-правових засад 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади. При уточненні 

об’єкта і предмета адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади 

(підрозділ 2.1) повідними методами наукового пізнання були діалектичний і 

метафізичний, а також широкого застосування в цьому підрозділі набули 

формально-догматичний та логіко-семантичний методи. Аналіз нормативного 

забезпечення адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади 

(підрозділ 2.2) забезпечив формально-догматичний метод. Формування змісту й 

сутності адміністративно-правового забезпечення судової влади (підрозділ 2.3) 

забезпечив системно-структурний метод наукового пізнання, крім того 

широкого застосування при аналізі змісту адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки набув метод індукції, а сутності – метод дедукції. У 

підрозділі 2.2 «Принципи адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади» розгляд особливостей формування основоположних засад в 

аналізованій сфері забезпечили діалектичний, соціологічний та функціональні 

методи.  

На другому етапі щодо розкриття адміністративно-правового статусу 

суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють адміністративно-правове 

забезпечення діяльності судової гілки влади, найбільшу «допомогу» нам 

забезпечив формально-догматичний метод у сукупності з системно-

структурними й загальнологічними методами аналізу та синтезу. 

На третьому етапі сукупність методів наукового пізнання забезпечили 

розкриття механізму адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади. Провідними в цьому випадку були логіко-семантичний, дедуктивний, 

системного аналізу, функціональний та формально-догматичний методи 
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наукового пізнання та метод аналогії застосування доктринальних положень, 

розроблених провідними вченими-адміністративістами. 

На шостій стадії методологічно було забезпечено аналіз передового 

зарубіжного досвіду, сформульовано узагальнення, висновки та практичні 

рекомендації щодо вдосконалення законодавства та адміністративної діяльності 

публічної адміністрації у сфері адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади. Ці завдання нами було вирішено завдяки методам 

порівняльного правознавства, правового прогнозування, правового 

експерименту й формально-догматичного методу правового забезпечення. 

Усе вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки щодо 

методології аналізу адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади: 

1) методи дослідження адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади – це способи пізнання суспільних відносин у сфері забезпечення 

специфічною публічною адміністрацією належних умов для здійснення 

судочинства суддями, захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних 

осіб, які звернулися до суду; 

2) теорія адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади 

концептуально орієнтована на людину стосовно створення такої 

адміністративно-правової системи в зазначеній сфері, реалізація положень якої 

має призвести до довіри судовій гілці влади як провідному чиннику 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів осіб, щоб рішення суддів були 

законними, гуманними і справедливими та підтримувалися переважною 

більшістю населення; 

3) дослідження адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади є фундаментальним, поряд із цим було запропоновано практичні 

рекомендації стосовно вдосконалення діяльності публічної адміністрації, які 

надають їй риси комплексності, сформовано наукові положення та науково 

обґрунтовані результати в галузі адміністративного права, тим самим 
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розв’язано важливу наукову й деякі аспекти науково-прикладної проблеми 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади; 

4) методологію адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади можна поділити на декілька стадій і етапів: перша стадія – розкриття 

об’єкта і предмета дослідження на основі філософських методів наукового 

пізнання; друга стадія – аналіз юридичної та іншої літератури відповідно до 

правових звичаїв, чинного вітчизняного законодавства та законодавства країн-

учасниць ЄС; третя стадія – визначення основних завдань; четверта стадія – 

висунення гіпотез; п’ята стадія (основна) – безпосереднє використання системи 

загальних і формування спеціальних методів адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади стосовно доведення висунутих гіпотез, 

узагальнення висновків та практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

законодавства та адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади.  

Отже, до складу методології адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади входять: філософсько-світоглядні підходи, які базуються на 

матеріалістичній теорії пізнання світу, діалектичній філософії, визнанні 

об’єктивних соціальних законів розвитку суспільства та можливості їх пізнання, 

набуття істинних знань щодо них; усі відомі доступні наукові ідеї та теорії, 

доктринальні погляди вчених, правові звичаї, чинне вітчизняне законодавство і 

законодавство країн-учасниць ЄС, інший нормативний та емпіричний матеріал 

в аналізованій сфері; завдання, які стоять перед публічною адміністрацією та 

гіпотези щодо їх виконання, в результаті чого механізм адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади спроектовано таким чином щоб 

зміцнити авторитет судової гілки влади, а громадяни відчули реальну довіру до 

неї, як провідного чинника забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів; 

сукупність загальних і спеціальних методів формування теорії адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади стосовно доведення висунутих 

гіпотез. 
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1.3. Аналіз доктринальних положень адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади 

 

Сучасна наука адміністративного права має своїм доробком значну 

кількість доктринальних положень, які тією чи іншою мірою стосуються 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади. Їх за критерієм 

спеціалізації можна класифікувати на: 1) загальнотеоретичні положення 

адміністративного права, що будуть використані нами як основа для розкриття 

суспільних відносин у сфері адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади; 2) дослідження вчених-адміністративістів, які висвітлили окремі 

аспекти адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади; 

3) доктринальні положення в суміжних сферах правознавства, насамперед 

дослідження вчених наукової спеціальності 12.00.10 – судоустрій; прокуратура 

та адвокатура. 

Фундаторами першого покоління вітчизняного адміністративного права є 

вчені-адміністративісти О. Андрійко [22], О. Бандурка [27], Ю. Битяк [38], 

І. Голосніченко [89], П. Діхтієвський, Є. Додін [114], Л. Коваль [211], 

І. Коліушко [11], В. Колпаков [226], Ю. Римаренко [518], В. Пєтков [192], 

В. Шкарупа [522] та ін. Вони в перші роки незалежності України творчо, для 

потреб незалежної України переробили положення адміністративного права 

попередньої епохи та видали перші вітчизняні підручники (навчальні 

посібники) державною мовою. І хоча в той час адміністративне право ще 

трактувалось як право державного управління, проте праці цих видатних 

учених були наповнені патріотизмом і розумінням того, що органи державного 

управління мають захищати права і свободи громадян, а не тільки 

забезпечувати пріоритет державних інтересів перед приватними. 

На наш погляд, передтечею реформування сучасного адміністративного 

права є праця І. Голосніченка «Правова система суверенної України і 

адміністративне право» (1992 р.), який першим після проголошення 
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незалежності України наголосив на пріоритетності забезпечення прав і свобод 

людини в державному управлінні й обґрунтував поліструктурність предмета 

адміністративного права України [89; 90]. Революційними стосовно розуміння 

адміністративного права у вітчизняній системі права є праці професора 

В. Авер’янова, який сформулював «людиноцентристську» теорію 

адміністративного права, відповідно до якої публічна адміністрація має 

служити людині й громадянинові, а не забезпечувати державний інтерес. 

Іншими словами, учений започаткував сервісну теорію адміністративного 

права, відповідно до якої публічна адміністрація має всебічно забезпечувати 

(захищати) права, свободи та законні інтереси фізичних і юридичних осіб [89; 

90]. 

Теоретичні положення провідних вітчизняних учених-адміністративістів 

кінця ХХ – початку ХХІ століть стали основою для розроблення Концепції 

адміністративної реформи в Україні 1998 р. Її метою визначалося поетапне 

створення такої системи державного управління, що забезпечить становлення 

України як високорозвиненої, правової, цивілізованої європейської держави з 

високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, 

дозволить їй стати впливовим чинником у світі та Європі. Її метою також 

визначалося формування такої системи державного управління, яка стане 

близькою до потреб і запитів людей, а головним пріоритетом діяльності 

держави буде служіння народові, національним інтересам [238; 400].  

Вагома увага в Концепції адміністративної реформи в Україні 1998 р. 

приділялася адміністративній реформі судової гілки влади, а саме визначенню її 

незалежності від виконавчої та законодавчої гілки влади, покладенню на неї 

контролю за органами виконавчої влади та їх посадовими особами, насамперед 

з позиції забезпечення поваги до особи та справедливості, а також постійному 

підвищенню ефективності державного управління, пропозиції віднесення до 

специфічних видів державної служби в державних органах судочинства, 

вирішенню взаємодії здійснення адміністративної судово-правових реформ, 
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визначенню механізму судового захисту прав територіальних громад, 

конституційних засад самостійності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування, створенню правової бази для повноцінного запровадження в 

Україні такої форми судового захисту прав і свобод громадян у сфері 

виконавчої влади, як адміністративна юстиція [238; 400]. 

Не всі із зазначених положень адміністративної реформи вдалося втілити 

в життя, однак є незаперечним, що вона відіграла та продовжує відігравати 

позитивну роль у реформуванні всіх сфер публічного життя нашого 

суспільства, зокрема й у сфері функціонування судової гілки влади. Наочним 

прикладом її реалізації є створення та забезпечення функціонування системи 

адміністративних судів України [60]. 

Під впливом «людиноцентристської» теорії адміністративного права 

вітчизняними вченими-адміністративістами другого покоління було 

сформовано новітню теорію адміністративного права. Цілеспрямовано 

розвитком сучасної теорії адміністративного права займалися Л. Біла-Тіунова, 

І. Бородін [46], В. Гаращук, І. Гриценко [100], С. Ківалов, Т. Коломоєць [220], 

А. Комзюк [232], О. Кузьменко [249], Д. Лук’янець [270], Н. Тищенко, 

О. Харитонова [505] та ін.  

Окремі аспекти теорії адміністративно-правового забезпечення в 

дослідженні спеціальних суспільних відносин розкрили у своїх працях провідні 

науковці-адміністративісти О. Бандурка [27], А. Берлач, Н. Берлач, 

В. Білоус [41], В. Галунько [66], С. Гусаров [104], В. Гуславський [106], 

В. Заросило, В. Ковальська [212], В. Конопльов [236], А. Куліш [257], 

Є. Курінний [259], В. Курило, К. Левченко [263], В. Ліпкан [268], 

Н. Матюхіна [277], В Настюк [306], О. Негодченко С. Пєтков [328], 

А. Подоляка, Г. Пономаренко, Д. Приймаченко, О. Рябченко [455], Н. Тиндик, 

М. Якимчук [530], Х. Ярмакі [532] та ін. 

В умовах сьогодення продовжується інтенсивне наповнення вітчизняного 

права компаративістичними положеннями країн-учасниць ЄС. Найбільш 
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вагомий внесок у цю діяльність роблять молоді вчені-адміністративісти 

В. Бевзенко [33], А. Головач, Т. Гуржій [102], Д. Журавльов, С. Константінов, 

Я. Лазур [262], П. Лютіков, Р. Мельник, О. Миколенко [289], Т. Мінка [294], 

С. Мосьондз, С. Обрусна [312], О. Проневич [430], Р. Шаповал [514] та ін. 

Близьку з нами проблематику розкрила у своїх працях С. Обрусна щодо 

адміністративно-правових засад реформування судової системи України. Нею 

було слушно проаналізовано історичні аспекти становлення та розвитку 

механізму адміністративно-правового забезпечення формування судової 

системи в українських землях, окреслено періоди та підперіоди:  

ХІ – середина ХVІ ст. – княжий період, у якому виокремлено такі підперіоди: 

ХІ – поч. ХІІІ ст. – Київський; 1 пол. ХІІІ – 2 пол. ХІV ст. – Галицько-

Волинський; 2 пол. ХІV – 2 пол. ХVІ ст. – Литовсько-Руський. Установлено такі 

спільні ознаки, як невідокремленість суду від адміністрації, його становість; 

еволюція управління судовою системою полягала в тому, що у  

ХІ – на поч. ХІІІ ст. воно здійснювалося великим князем, у 1 пол. ХІІІ –  

2 пол. ХІV ст. – належало переважно центральним органам управління, а для 2 

пол. ХІV – 2 пол. ХVІ ст. було характерне поєднання впливу князя, центральних 

органів виконавчої влади та самоврядних органів. Акцентовано увагу на тому, 

що період від середини ХVІ ст. до середини ХVІІ ст. відзначався ліквідацією 

українських державних інститутів, зокрема й судової влади, та запровадженням 

судової системи польського зразка [106; 312, c. 24].  

С. Обрусна встановила, що доба середини ХVІІ ст. – ХVІІІ ст. охоплює 

судову систему Запорозької Січі та Української козацької держави, формування 

державних інститутів якої було результатом складних соціальних, політичних, 

економічних змін, державотворчих пошуків і взаємодії різних соціальних 

верств, що, безумовно, вплинуло й на розвиток судової системи. Дослідниця 

виявила, що наприкінці ХVІІІ ст. через колонізацію більшості українських 

земель Російською імперією чинну судову систему було ліквідовано та 

запроваджено судоустрій російського зразка [106; 312, c. 25]. Установлено, що 
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формування судової системи періоду відродження української державності 

1917-1920 рр. мало як позитивні, так і негативні риси. Судова система цього 

періоду була заснована на нових прогресивних засадах, що мали відповідати 

інтересам демократичної держави. Разом із тим судова реформа не була 

завершена. Через об’єктивні та суб’єктивні причини в державі не вдалося 

створити дієвий судовий апарат у всеукраїнських межах [106; 312, c. 25]. 

С. Обрусною доведено, що судова система радянської доби та управління 

нею тісно пов’язані з особливостями державного устрою, суспільно-політичною 

ситуацією, ідеологічними чинниками та низкою інших чинників, тому їх аналіз 

здійснено в нерозривному зв’язку з названою епохою. Загалом судова система й 

судове управління досліджуваного періоду хоча й мали низку позитивних рис, 

зазнавали впливу загальних тенденцій, що відбувалися в державному житті. З 

початком перебудовчих процесів, що розпочалися у 80-ті рр. ХХ ст., назріла 

потреба докорінної перебудови й судових органів. Ситуацію, що виникла в 

судовій системі названого періоду, визначено як кризову і таку, що потребувала 

реформування. Установлено, що теоретико-методологічні засади управління 

судовою галуззю передбачають вироблення методологічних підходів до аналізу 

управлінської діяльності в судовій сфері, формулювання понятійно-

категоріального апарату, дослідження природи, характерних рис, мети та 

завдань, принципів, функцій, форм і методів судового управління, аналіз 

управлінських систем та їх складових [106; 312, c. 26]. 

Таким чином, базуючись на положеннях професора С. Обрусної, можна 

сформулювати, що в історичному аспекті адміністративно-правове 

забезпечення судової гілки влади можна розділити на певні історичні періоди: 

княжий (ХІ – середина ХVІ ст.), коли адміністрація не була відділена від княжої 

адміністрації; козацький (середина ХVІІ ст. – ХVІІІ ст.); входження українських 

земель до складу Російської та Австро-Угорської імперій; українська держава 

періоду національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.); період входження 

українських земель до складу Радянського Союзу (1920-1991 рр.).  
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Важливим для нас є те, що означена вчена сформулювала поняття 

«судове управління» як різновид соціального управління, що поєднує в собі 

ознаки державного управління й самоуправління та включає діяльність з 

організаційного керівництва судами, організаційного забезпечення 

функціонування судів, здійснення відповідними державними органами 

установчих функцій щодо судової влади відповідно до Конституції та законів 

України з неухильного дотримання принципу незалежності суддів, їх 

підзвітності й підкорення лише закону. Управління в суді – це підзаконна 

цілеспрямована організаційна діяльність, спрямована на задоволення потреб 

суду як організації, що здійснює юрисдикцію, не втручаючись у вирішення 

питань підготовки і процесу розгляду конкретних судових справ. Природу 

судового управління визначено як таку, що має подвійний характер і об’єднує в 

собі як адміністративно-правову, так і соціальну [312, c. 27]. 

На думку С. Обрусної, судова реформа – це зміни в судовій сфері, 

пов’язані з перебудовою всіх інститутів судової системи. Системна судова 

реформа – це комплекс політико-правових заходів, які полягають у 

структурних, функціональних і державно-службових перетвореннях у судовій 

сфері з метою вдосконалення системи судової влади та здійснення правосуддя. 

Акцентовано увагу на тому, що поняття «системна реформа» вживається як у 

широкому, так і у вузькому значенні: у широкому значенні – як комплекс 

реформ у соціально-економічній, суспільно-політичній, культурній сферах 

життя держави; у вузькому – стосовно окремої реформи – системність 

забезпечить її успішне проведення [312, c. 27]. 

С. Обрусною визначено етапи проведення судової реформи: 

1) початковий (підготовчий), у ході якого має здійснюватися підготовка до 

процесу реформування, яку визначатимуть такі заходи: усебічне вивчення стану 

функціонування судової системи на тлі соціально-економічного, суспільно-

політичного й культурного розвитку держави, наукове обґрунтування 

необхідності проведення реформи, розроблення і затвердження концепції 
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реформування та вироблення конкретних заходів щодо втілення цієї концепції в 

життя; 2) правотворчий, для якого характерна правотворча діяльність 

компетентних державних органів зі створення правових норм і нормативно-

правових актів, наголошено на важливості на цьому етапі участі широких 

верств громадськості, залучення засобів масової інформації, проведення 

роз’яснювальної роботи, круглих столів, семінарів, конференцій тощо; 3) етап 

упровадження реформи, для якого важливими є такі чинники, як поступовість, 

моніторинг ходу впровадження, широка обізнаність громадськості, наявність 

відповідних критеріїв ефективності; 4) етап коригування – визначення 

конкретних заходів, необхідних для ліквідації певних недоліків, прогнозування 

їх застосування та визначення пріоритетів розвитку судової системи в 

майбутньому. Доведено, що формування корпусу професійних суддів України – 

це упорядкований процес кадрового забезпечення судової влади, що включає 

правові механізми набуття та припинення суддями повноважень [312, c. 28]. 

Ученою визначено такі організаційно-правові гарантії діяльності суддів: 

побудова судової системи на засадах автономності; конкурсна процедура 

формування суддівського корпусу; вичерпний перелік підстав припинення 

повноважень суддів, який базується на принципі їх незмінюваності; рівність 

правового статусу суддів; право суддів на відставку; недоторканність суддів; 

особливий порядок фінансування судів; створення необхідних організаційно-

технічних та інформаційних умов для діяльності судів; матеріальне та соціальне 

забезпечення суддів; система органів суддівського самоврядування [312, c. 28]. 

Таким чином, С. Обрусна розкрила вагомі чинники адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади, зокрема розкрила розуміння 

судового управління, управління в суді та адміністративних аспектів гарантії 

незалежності судової гілки влади. 

Категорійний апарат в аналізованій сфері аналізували також і А. Стрижак 

та О. Гончаренко, які зокрема вважають, що: державне управління 

забезпеченням діяльності судів – це організаційна, розпорядча, контрольно-
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технічна, матеріально-фінансова та документально-архівна діяльність 

керівників (голів та їх заступників) відповідних судів, а також керівників 

секретаріатів (апаратів) цих органів судової влади та спеціально створених 

державних органів виконавчої влади (їх посадових осіб), які відповідно до 

чинного законодавства України про судоустрій здійснюють функції організації 

та забезпечення належної реалізації судочинства в таких судах. При цьому 

вченими чітко визначається, що державне управління в судах виключає 

можливість будь-якого владного впливу на діяльність суддів щодо вирішення 

конкретних судових справ. Вони обґрунтували правову природу управління в 

судах як виду державного управління зі специфічними ознаками і правовою 

природою, існування якого зумовлено потребами внутрішньої організації та 

забезпечення своєчасного розгляду суддями численних судових справ, які 

перебувають у цих органах судової влади. Учений зробив висновок про те, що 

реалізація судової влади в Україні не обмежується лише здійсненням 

судочинства, діяльністю зі встановлення істини в кожній конкретній судовій 

справі, захистом прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, а й 

передбачає створення для цього відповідних організаційних передумов. 

Функціонування системи судів загальної юрисдикції вказує на діяльність не 

тільки відповідного корпусу суддів, а й працівників апарату цих судів, закладів, 

які забезпечують підготовку й перепідготовку кадрів для судової системи, 

відповідних судово-експертних і науково-дослідних організацій [88, c. 8-9, 18-

20; 477]. 

Таким чином, на думку А. Стрижак та О. Гончаренка, функціонування 

системи судів складається не тільки зі здійснення судочинства суддями, але й 

забезпечувальної роботи спеціальної публічної адміністрації. Він вважає, що 

забезпеченням діяльності судів – це різновид державного управління стосовно 

організаційно-розпорядчої, контрольно-технічної, матеріально-фінансової та 

документально-архівної діяльності специфічної публічної адміністрації з метою 

організації та забезпечення належної реалізації судочинства. 
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Вагомим суб’єктом публічної адміністрації, який забезпечує діяльність 

судової гілки влади, є Міністерство України та система його територіальних 

органів. Їх статус у своїх працях розкрила О. Федькович, яка дійшла висновку, 

що під оновленим статусом вітчизняних органів юстиції стосовно 

відповідальності за сферу організації та забезпечення правосуддя потрібно 

розуміти комплекс повноважень із таких напрямків: забезпечення однакового 

застосування законодавства в судах через роботу з систематизації нормативно-

правових актів, узагальнення практики, розроблення пропозицій щодо 

вдосконалення забезпечення функціонування єдиної системи правової 

інформатизації; експертного забезпечення правосуддя; організації примусового 

виконання судових рішень; формування корпусу суддів і системи судових 

установ; забезпечення громадян правовою допомогою; діяльності у сфері 

професійної підготовки юристів та правової освіти населення; представництва 

інтересів держави як у національних, так і в міжнародних та іноземних судах, 

зокрема в Європейському суді з прав людини; забезпечення реалізації функції 

представництва органами державної влади публічних інтересів у судах з 

міжнародного правового співробітництва [500, c. 12]. 

Таким чином, О. Федькович визначила напрямки адміністративного 

забезпечення діяльності судової гілки влади органами юстиції, а саме: 

консультативно-технічне забезпечення щодо формування корпусу суддів; 

матеріально-технічне забезпечення формуванні судових установ; експертне 

забезпечення діяльності судової гілки влади; примусове виконання судових 

рішень; інформаційно-правове забезпечення; забезпечення громадян правовою 

допомогою; участь у професійній підготовці юристів та організації правової 

освіти населення.  

Провідним суб’єктом публічної адміністрації, що забезпечував діяльність 

судової гілки влади, була Вища рада юстиції. І. Назаров визначав, що Вища 

рада юстиції – це орган контролю, основною метою діяльності якого є 

підвищення ефективності роботи кваліфікаційних комісій суддів у доборі й 
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рекомендуванні осіб для зайняття посади професійного судді, визначення рівня 

спеціальної підготовленості професійних суддів, розгляд питань про їх 

дисциплінарну відповідальність, дотримання ними професійних та етичних 

норм при виконанні своїх обов’язків у випадках, окреслених законом, перевірка 

обґрунтованості рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

працівників прокуратури. Функціями Вищої ради юстиції є: кадрова, 

дисциплінарна, забезпечення незалежності суддів і захищеності прокурорів, 

представницька й організаційно-управлінська. Для попередження політизації 

Вищої ради юстиції й забезпечення об’єктивності та неупередженості її 

діяльності пропонується змінити порядок формування цього органу. Від З’їзду 

суддів України мають обиратися шість членів Ради: 4 – від загальних судів (з 

обов`язковим представництвом одного судді від військових судів) і по одному – 

від господарських та адміністративних. З’їзд адвокатів України слід виключити 

як суб’єкт формування складу Вищої ради юстиції. Члени Вищої ради юстиції, 

які призначаються Верховною Радою та Президентом України, не мають бути 

депутатами Верховної Ради України, а мають обиратися з представників 

юридичної науки або адвокатури [303, c. 15]. 

У результаті вивчення організації роботи Вищої ради юстиції нами було 

вирізнено три форми її діяльності – правозастосовну, інтерпретаційну й 

контрольно-наглядову, а також методи діяльності – проведення перевірок, 

координацію діяльності, одержання пояснень, витребування й аналіз отриманих 

матеріалів, опрацювання й прийняття рішень, колегіальне обговорення питань. 

Чимале значення має окреслення принципів діяльності Ради юстиції, до яких 

слід віднести: законність, самостійність, незалежність, компетентність, 

колегіальність, об’єктивність, гласність, збереження державної та інших 

охоронюваних законом таємниць [303, c. 16].  

Таким чином, на думку І. Назарова, Вища рада юстиції – це державний 

незалежний орган, який контролює діяльність кваліфікаційних комісій суддів з 

добору кандидатів на посаду судді, обґрунтованість притягнення до 
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дисциплінарної відповідальності суддів і прокурорів, а також здійснює 

дисциплінарне провадження стосовно суддів. В умовах сьогодення Вища рада 

юстиції реорганізована у Вищу раду правосуддя. 

Праці А. Стрижак присвячено проблемам державного управління 

забезпеченням діяльності судів загальної юрисдикції. Ним визначено 

особливості в цій сфері: повноваження суб’єкта управління (керівника суду, 

посадової особи державної судової адміністрації) є обмеженими (звуженими) 

порівняно з іншими видами владно-розпорядчої діяльності, що зумовлено 

особливостями сфери судової діяльності, яка вимагає суворого дотримання 

принципу самостійності, незалежності суддів як носіїв судової влади; межі 

управлінської діяльності в судах окреслюються потребами організації та 

забезпечення (матеріального, фінансового, технічного, інформаційного, 

кадрового) судочинства, розгляду конкретних кримінальних, цивільних, 

трудових, адміністративних та інших категорій справ; суб’єктами державного 

управління забезпеченням діяльності судів загальної юрисдикції в Україні є 

керівники відповідних органів судової влади (голови, заступники голів судів), 

керівники апаратів судів (завідувачі секретаріатів), старші секретарі, 

начальники відділів секретаріату суду, посадові особи Державної судової 

адміністрації України та її територіальних управлінь; прикладними цілями 

діяльності суб’єктів організаційного керівництва в судах (голів судів) є 

планування організації роботи суддів щодо дотримання строків розгляду 

судових справ як кінцевого результату; розподіл навантаження й управління 

матеріальними та людськими ресурсами; видання розпоряджень для 

підтримання дій працівників в оптимальному режимі судових засідань; 

координація використання приміщень для судових засідань; організація 

підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату судів та  

ін. [477, c. 17-18]. 

Таким чином, А. Стрижак уточнює особливості публічного управління у 

сфері адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади, а саме 
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звертає увагу на те, що повноваження суб’єкта публічного управління обмежені 

(звужені) порівняно з іншими видами владно-розпорядчої діяльності, що 

зумовлюється особливостями сфери судової діяльності, яка вимагає суворого 

дотримання принципу самостійності, незалежності суддів як носіїв судової 

влади в межах управлінської діяльності в судах.  

Певна кількість теоретичних положень і пропозицій щодо вдосконалення 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади висвітлена в 

працях учених наукової спеціальності 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та 

адвокатура. О. Свида пропонує в майбутньому створити міжрайонні, а згодом – 

міські й районні адміністративні суди як місцеві, а також апеляційні 

адміністративні суди на рівні області, що забезпечить більше можливостей 

громадянам для доступу до правосуддя.  

Серед невідкладних кадрових проблем адміністративних судів особливу 

увагу потрібно приділити спеціалізації професійної підготовки суддів у сфері 

державного управління [457, c. 12-13]. Так, О. Коваль пропонує для зміцнення 

кадрового потенціалу апеляційних судів підвищити вимоги до освітнього рівня 

суддів, передбачити обов’язковість отримання другої вищої (юридичної) освіти 

суддями спеціалізованих судів у разі наявності в них іншої фахової підготовки, 

уточнити порядок формування складів народних засідателів і присяжних при 

апеляційних судах, покласти на апеляційні суди обов’язок сприяти підвищенню 

рівня їх правової культури. Учений пропонує з метою підвищення ролі голів 

апеляційних судів надати їм право брати участь у вирішенні питань 

призначення на посади й звільнення з посад суддів апеляційних і місцевих 

судів, керівників судів, порушувати дисциплінарне провадження щодо суддів, а 

також застосовувати заходи заохочення до них; видавати положення та 

інструкції; покладати на суддів виконання обов’язків заступників голів судових 

палат у разі їх тимчасової відсутності [210, c. 15-16]. 

В. Кривенко розкрив форми управлінської діяльності в судовій системі, а 

саме: видання актів локальної та відомчої нормотворчості; формування 
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внутрішньосистемних управлінських структур; проведення організаційних 

заходів з обговорення діяльності судово-управлінських і самоврядних структур; 

виконання організаційно-технічних операцій, пов’язаних з виданням 

індивідуальних правових актів; здійснення координації з іншими органами; 

контроль. Учений зазначив, що переважна більшості нормативно-правових 

актів видається колегіальними органами судового управління й органами 

суддівського самоврядування, що підкреслює демократичний характер засад їх 

діяльності. Пропонується закріпити в Законі про судоустрій єдину норму, що 

стосується обов’язковості рішень самоврядних структур. Наведено поняття 

суддівського самоврядування як діяльності суддівського співтовариства, його 

окремих частин та їх представницьких органів, спрямованої на забезпечення 

нормального функціонування судової системи, захист прав та інтересів суддів 

шляхом участі у вирішенні управлінських питань в межах і порядку, 

передбачених законом. Визначено, що функціями управління судовою 

системою України є: забезпечення організаційного порядку, оперативне 

розпорядництво, інформаційно-аналітична діяльність, організація й ведення 

кадрової роботи, забезпечення самостійності судів і незалежності суддів, 

ресурсне забезпечення, розгляд звернень громадян, представництво. Їх 

реалізація сприяє упорядкуванню управлінської діяльності, а отже і її 

демократизації. Функції судового управління реалізують судді, керівники судів, 

внутрішньосудові управлінські органи (президії та пленуми), структури 

суддівського самоврядування. Зазначено, що ВРЮ, кваліфікаційні комісії 

суддів, ВККС, а також ДСА, не входячи організаційно до судової системи 

України, складають її інфраструктуру. У зв’язку з цим запропоновано органи 

ДСА підпорядкувати відповідно РСУ та регіональним радам суддів та 

інтегрувати до судової влади служби виконання покарань [244, c. 14-15].  

Однак не з усіма думками В. Кривенка можна погодитися. Так, він 

пропонує на законодавчому рівні закріпити додаткові норми щодо 

неприпустимості вимагати від суддів звітів і пояснень з приводу судових справ, 
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заборони органам масової інформації висловлювати наперед думки щодо 

результатів судових процесів [244, c. 15]. На наш погляд, реалізація 

запропонованих ученим пропозицій призведе до зворотного від очікуваного 

результату – не до демократизації судової гілки влади, а до її закритості від 

суспільства.  

На відміну від В. Кривенка, О. Овчаренко пропонує з метою забезпечення 

зв’язків судової влади й суспільства виділити при кожному суді (всіх рівнів) 

відповідальну посадову особу апарату суду для зв’язків із громадськістю, а 

обов’язок проведення організаційних заходів для утвердження зв’язків судової 

влади й суспільства покласти на Державну судову адміністрацію України [314, 

c. 14]. Учений сформулював поняття доступності правосуддя – як такий стан 

організації судової системи та юрисдикційної діяльності суду в 

демократичному суспільстві, який задовольняє потребу останнього у вирішенні 

юридично значущих справ і відповідає закріпленим у міжнародно-правових 

актах вимогам. Також він запропонував упровадити більш широку внутрішню 

спеціалізацію суддів у місцевих загальних судах – утворити палати з розгляду 

цивільних, кримінальних, адміністративних справ і палату з розгляду справ 

неповнолітніх. Також цікавими, однак не безопірними є пропозиції вченого 

щодо того, що з метою зміцнення стабільності судової системи існує потреба 

введення заборони на зміну структури судового устрою протягом певного 

періоду (5-10 років); розвантажити суддів шляхом вилучення з компетенції 

судів дрібних справ (наприклад, про порушення правил дорожнього руху), 

розвивати систему альтернативного (несудового) розв’язання правових 

конфліктів, зокрема третейського судочинства й відновлювального правосуддя 

[314, c. 15]. 

Професор Д. Притика запропонував, що питання судового управління 

слід поставити в один ряд із такими важливими питаннями, як поділ влади й 

незалежність судової влади, оскільки поки суди не завершать перехід до 

сучасної структури управління, їхня незалежність буде значною мірою 
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декларативною. Судове управління він розуміє як сукупність управлінських 

впливів, спрямованих на забезпечення необхідного рівня роботи судів, належне 

функціонування органів правосуддя. Учений запропонував судове управління 

називати судовим адмініструванням, що більше, на його погляд, відповідає 

природі цього явища. Д. Притика предметом судового управління 

(адміністрування) визначає питання організації судових органів, добору суддів і 

народних засідателів, управління кадрами судових органів, перевірки 

організації роботи судових органів, вивчення й узагальнення судової практики, 

організації роботи з ведення судової статистики. Суди є не лише об’єктом 

управлінського впливу з боку органів судового управління, не лише 

здійснюють самоврядування, виконуючи низку управлінських функцій.  

Учений пропонує запровадити в Україні інститут судових 

адміністраторів (курсив наш – А.І.), які б організовували й керували 

несудовими справами під керівництвом суддів. Обов’язки судових 

адміністраторів мають розрізнятися залежно від місця перебування й розміру 

судів. Судовий адміністратор діє в адміністративній, а не в юридичній сфері, а 

тому повинен мати навички управлінської діяльності. На судового 

адміністратора можуть бути покладені такі основні функції: керівництво 

кадрами, управління фінансами, потоками справ, інформацією, приміщеннями, 

технологічне управління, здійснення зв’язків з іншими державними установами, 

громадськістю, дослідницька й консультативна діяльність [365, c. 20-22].  

Праці Л. Москвич присвячено розкриттю змісту правового статусу судді 

як цілісної правової категорії, що характеризує весь спектр юридичних 

можливостей і соціально-психологічних якостей суб’єкта, на якого покладено 

функцію здійснення судової влади в державі. Сутність цього поняття полягає в 

нормативно визначеній можливості поведінки судді, обмеженої інтересом 

виконуваної ним соціальної функції. Структурними елементами, що становлять 

зміст правового статусу судді, є службові права, службові обов’язки, 

повноваження, правосуб’єктність. Службові права суддів визначають вид і міру 
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конкретно визначеної поведінки суб’єкта, наділеного статусом посадової особи 

судової влади [298, c. 14-15]. 

Вирізняються службові права: а) що вказують на винятковість 

(привілейованість) правового статусу судді; б) що сприяють безпосередньому 

виконанню службових функцій; в) що містять можливість користування 

додатковими соціальними благами. Службові обов’язки суддів – нормативно 

визначені вид і міра необхідної поведінки носія судової влади. Залежно від 

змісту вимоги, що міститься в обов’язку, можна виділити три блоки службових 

обов’язків суддів: а) дотримання Конституції та законодавства України при 

здійсненні професійної діяльності; б) дотримання етичних основ діяльності; в) 

сумлінне і професіональне виконання службових функцій. Службові обов’язки 

мають характер додаткових і не виключають необхідності виконання 

конституційних та інших громадянських обов’язків.  Повноваження судді 

становлять вид і міру службового поводження, що полягає в його владному 

впливі з метою відновлення справедливості на суб’єкта заінтересованого (чи 

незаінтересованого) у вирішенні правового конфлікту. Повноваження 

складаються з синтезу процесуальних прав, обов’язків і суддівського розсуду і 

можуть бути класифіковані за змістом (на предметні й функціональні) і за 

обсягом (на основні й додаткові) [298, c. 14-15]. 

Правосуб’єктність судді визначена як юридична характеристика 

особистості носія судової влади, її якостей і здібностей з погляду відповідності 

законодавчо встановленим критеріям, що визначають успішність професійної 

діяльності. Правосуб’єктність є необхідною умовою для наділення 

(правосуб’єктність кандидата на посаду судді) і володіння (правосуб’єктність 

судді) правовим статусом судді. Структуру цього поняття утворюють соціальна, 

психофізіологічна, професійна, моральна компетентність, а його зміст – 

професіонально необхідні якості і здібності особистості, якісний склад яких 

зумовлюється змістом професійної діяльності [298, c. 14-15]. 
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У працях О. Коротун отримала подальшого розвитку теорія судового 

управління як функція реалізації судової влади і запропоновано нормативно 

визнати органи суддівського самоврядування певного рівня суб’єктами 

судового управління. Вона навела авторське поняття «контроль суддівського 

самоврядування у сфері судового управління» як передбачений законами 

України вид діяльності органів суддівського самоврядування та утворених 

вищими органами суддівського самоврядування контрольних органів, яка 

полягає в одержанні інформації, її аналізі, здійсненні у визначених законом 

формах засобів реагування для запобігання та припинення порушення 

Конституції, законів України та рішень органів суддівського самоврядування. 

Запропонувала здійснити класифікацію контролю суддівського самоврядування 

за критерієм співвідношення повноважень у цій галузі з нормами права, які 

містять припис про обов’язковість контролю з боку органу суддівського 

самоврядування та регламентують контроль за ініціативою суб’єкта 

суддівського контролю, а саме обов’язковий та ініціативний. При цьому 

обґрунтувала, що будь-який обов’язковий контроль суб’єктів суддівського 

самоврядування є колективним, оскільки зумовлюється способом реалізації 

зазначених повноважень, а ініціативний контроль поділяється на колективний, 

індивідуальний та змішаний [241, c.14]. Однак, на наш погляд, не можна 

погодитися з думкою О. Коротун щодо впровадження концепції 

інституціональних змін механізму дисциплінарної відповідальності суддів через 

запровадження дисциплінарних окружних судів [241, c. 15].  

На думку професора В. Сердюк, судово-правова реформа в Україні має 

відбуватися на базі науково обґрунтованої концепції, основою якої слід 

визначити єдність судової влади. Така влада, організаційно втілена і в судовій 

системі, має бути побудована на єдиних засадах незалежності, доступності 

правосуддя, справедливості, змагальності судової процедури тощо. До системи 

судової влади мають входити не лише суди, а й органи, що виконують 

допоміжні функції (Вища рада правосуддя, кваліфікаційні комісії суддів, 
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Державна судова адміністрація, органи суддівського самоврядування). Система 

судів має будуватися на загальних засадах побудови соціальних систем. Це 

рівновага, єдність, стабільність і стійкість до зовнішніх впливів. Верховний Суд 

України мусить стати найвищим органом судової влади в організаційному і 

процесуальному аспектах, збагатитися дієвими важелями впливу на всі суди 

держави (у сфері організації роботи) та мати процесуальний вплив на прийняття 

рішень [459, c. 24].  

А. Хливнюк звертає увагу на неприпустимість залежності судів від 

органів виконавчої влади в питаннях їх ресурсного забезпечення. На основі 

аналізу наукових позицій щодо розгляду порядку забезпечення судової влади як 

гарантії її незалежності зроблено висновок про те, що діяльність Державної 

судової адміністрації України щодо організаційного забезпечення діяльності 

судових органів є одним з інститутів судової влади, який має розглядатись і 

розвиватись саме в межах функціонування судової гілки влади. Визначено 

елементи правосуб’єктності Державної судової адміністрації України: функції 

судової адміністрації; особливості законодавчого закріплення певної 

компетенції та її реалізації; визначено завдання системи органів державної 

судової адміністрації, взаємодію з іншими органами влади. Підтримується 

позиція про те, що судова адміністрація є органом судового управління, 

відповідальним за створення належних умов для функціонування незалежного 

й неупередженого суду. Особливістю статусу того часу була така, що Державна 

судова адміністрація України мала подвійну підпорядкованість: з одного боку, 

адміністрація була підзвітна та підконтрольна Кабінету Міністрів України, з 

іншого – підконтрольна органам суддівського самоврядування в питаннях 

фінансування судів і можливості звільнення Голови Державної судової 

адміністрації України за рекомендацією Ради суддів України [507, c. 14]. На 

думку А. Хливнюк, Державна судова адміністрація України має досить широкі 

повноваження, що прямо чи опосередковано впливають на самостійність судів і 

незалежність суддів, однак існує поза межами судової системи, і тому питання 
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можливості впливу виконавчої влади на судові органи має місце й має 

вирішуватися через виведення судової адміністрації з системи органів 

виконавчої влади [507, c. 14]. 

Таким чином, незалежність від виконавчої влади, зокрема матеріальна, є 

аксіомою адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади в 

правовій демократичній державі.  

На основі аналізу закріплених у нормативно-правових актах повноважень 

Державної судової адміністрації України А. Хливнюком запропоновано 

систематизацію її функцій щодо забезпечення органів та інституцій судової 

влади, що полягають у фінансуванні, матеріально-технічному, інформаційному 

та професійно-кадровому забезпеченні, розподілі навантаження між суддями, 

участі у формуванні судів загальної юрисдикції, удосконаленні організаційного 

забезпечення, зокрема через організацію міжнародного співробітництва; в 

організації розгляду звернень громадян; у матеріальному та соціальному 

забезпеченні суддів, працівників апарату судів і суддів у відставці [507, c. 15]. 

Установлено форми контрольної функції органів суддівського самоврядування 

щодо Державної судової адміністрації України: спільне прийняття визначених 

законодавством рішень щодо організації роботи судів; звітування посадових 

осіб державної судової адміністрації перед органами суддівського 

самоврядування; участь суддівського самоврядування у вирішенні кадрових 

питань в органах судової адміністрації; право з’їзду суддів висловити Голові 

Державної судової адміністрації України недовіру. Зроблено висновок, що зміст 

повноважень органів суддівського самоврядування не містить ознак, 

притаманних органу контролю, що дає підстави говорити про рекомендаційний 

характер його рішень [507, c. 15].  

Тим самим до функцій ДСА в системі судової влади слід віднести 

фінансову, матеріально-технічну, інформаційну та кадрову, щодо організації 

судочинства, надання адміністративних послуг у системі судової влади, 

забезпечення безпеки суддів, організації розгляду звернень громадян у системі 
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судової влади, охорони адміністративних приміщень судів і недоторканності 

суддів.  

На думку А. Хливнюка, функція організаційного забезпечення діяльності 

суду має бути зосереджена в руках адміністратора суду без залучення голови 

суду до виконання невластивих йому господарських завдань. За умови 

виведення Державної судової адміністрації України з системи органів 

виконавчої влади апарати судів слід підпорядкувати судовій адміністрації 

[507, c. 15]. Учений вважає, що в міжнародному досвіді можна визначити три 

основні моделі побудови механізму організаційного забезпечення діяльності 

судової влади: перша – виконання цих функцій Міністерством юстиції або 

іншим органом виконавчої влади, друга – змішана модель, за якої 

повноваження організаційного забезпечення надано органам виконавчої влади 

та судовим радам, третя – модель відокремленого від виконавчої влади 

судового адміністрування [507, c. 16]. 

Цікавою є думка І. Шицького про те, що місцевий суд має подвійну 

правосуб’єктність – як державна установа та юридична особа публічного права. 

При цьому реалізація правосуб’єктності місцевого суду як державної установи, 

як судового органу здійснюється суддями, а правосуб’єктність місцевого 

господарського суду як юридичної особи публічного права – його апаратом. 

Ученим аргументовано положення про те, що правосуб’єктність державних 

організацій виявляється в компетенції, яка є базовим поняттям публічного 

права, що виражає владні дії суб’єктів стосовно одне одного. Для місцевих 

судів як юридичних осіб публічного права мають значення такі елементи 

цивільної правосуб’єктності, як правочиноздатність і деліктоздатність [521, 

c. 15]. 

С. Штогун, підсумовуючи дослідження питань організації та 

функціонування місцевих загальних судів загальної юрисдикції, вбачає низку 

правових, економічних, соціологічних проблем в організації та функціонуванні 

місцевих загальних судів і з метою їх усунення пропонує законодавчо закріпити 
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обрання суддів на адміністративні посади голови апеляційного суду 

конференцією суддів, а голови місцевого суду – загальними зборами суддів, а 

також реорганізувати державну судову адміністрацію в управління судової 

адміністрації Верховного Суду України, вивівши його з підпорядкування 

виконавчої влади і створивши низові структури цього управління [524, c.14].  

Учений пропонує розробити Концепцію вдосконалення організації та 

діяльності місцевих судів, якою передбачити низку заходів з удосконалення 

роботи місцевих загальних судів у напрямку їх незалежності та самостійності, у 

зв’язку з чим слід надати судам статусу юридичної особи із самостійним 

балансом і рахунком в установах банку; передбачити в штаті місцевого суду 

посади заступника голови суду з господарських питань (із правом підпису на 

банківських документах) і бухгалтера; надати право голові місцевого суду 

рекомендувати суддів на посади його заступників; надати голові місцевого суду 

право ініціювати дисциплінарне провадження стосовно суддів місцевого суду 

перед кваліфікаційною комісією суддів; розробити Інструкцію про порядок 

ведення діловодства в місцевих загальних судах; розробити Положення про 

функціональні обов’язки працівників апарату суду та судових розпорядників, де 

передбачити функціональні обов’язки кожного працівника апарату місцевого 

загального суду; передбачити конкурсний добір кандидатів для призначення на 

посаду судді місцевого суду й розробити Положення про конкурсні комісії 

суддів; виключити з компетенції членів Ради суддів України право ініціювання 

дисциплінарної відповідальності суддів; законодавчо закріпити перелік питань 

у діяльності судів, за якими можуть проводити перевірку органи суддівського 

самоврядування [98, c. 15; 524]. 

Л. Виноградова визначила, що юридична відповідальність судді – це його 

здатність звітувати перед самим собою, суддівським корпусом, 

кваліфікаційною комісією, Вищою радою правосуддя за результати своєї 

професійної діяльності та додержання норм моралі й одержувати позитивні чи 

негативні оцінки своєї діяльності із застосуванням у разі потреби відповідних 
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санкцій за неналежну поведінку. При цьому негативна (ретроспективна) 

юридична відповідальність суддів може бути дисциплінарною, цивільно-

правовою (матеріальною), кримінальною та адміністративною. Окремі норми, 

що стосуються суддівської відповідальності, закріплено безпосередньо в 

Конституції України [57, c. 15]. На думку вченого, чинне законодавство, з 

одного боку, передбачає підвищені вимоги до суддів за додержання ними 

державної службової дисципліни і норм загальнолюдської моралі, а з іншого – 

передбачає деякі елементи недоторканності суддів, зокрема і при вирішенні 

питань, пов’язаних з притягненням їх до відповідальності. Дисциплінарна 

відповідальність суддів і порядок її застосування є невід’ємною частиною їх 

правового статусу. Гарантією об’єктивності при притягненні суддів до 

дисциплінарної відповідальності є те, що вона застосовується органами 

суддівського співтовариства в особі кваліфікаційних комісій судців [57, c. 15]. 

С. Прилуцький в аспекті формування корпусу професійних суддів 

запропонував можливості проведення на місцевому рівні громадських 

обговорень з питань призначення й обрання суддів на посади. При цьому він 

висловив позицію, що в такий спосіб громада зможе ефективно захистити 

належного суддю й одночасно виразити відповідне ставлення до особи, яка не 

гідна бути суддею. На основі порівняльного аналізу вимог до кандидатів на 

посаду судді, що мають місце в різних правових системах, зроблено висновок 

про необхідність запровадження в Україні системи 2-3-річної спеціальної 

підготовки кандидатів у судді [363, c. 3]. 

О. Овсяннікова розглядає транспарентність як принцип організації та 

діяльності судової влади, сутність якого визначається як стан організації 

судової системи та юридичної діяльності суду в демократичному суспільстві, 

який задовольняє потреби громадськості в отриманні інформації про механізм 

функціонування судових інстанцій, про ухвалені судами рішення, структуру, 

порядок формування та діяльності органів суддівського самоврядування, про 

добір і процедуру призначення суддів, їх відповідальність та відповідає 
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закріпленим у міжнародно-правових актах вимогам. Обов’язок забезпечення 

транспарентності судової влади державою та судовими органами випливає з 

конституційного положення про свободу отримання інформації про діяльність 

органів державної влади. Міжнародні стандарти у сфері транспарентності 

судової влади містять норми, які закріплюють право громадян на отримання 

інформації про діяльність органів публічної влади взагалі; закріплюють вільний 

доступ до інформації про діяльність органів судової влади; містять обмеження 

вільного доступу до інформації [313, c. 13]. 

На думку вченого, доступними для громадян і ЗМІ мають бути такі 

відомості про діяльність органів суддівського самоврядування: найменування та 

їх реквізити; П.І.П. їх керівників; нормативні акти, що регламентують порядок 

формування і діяльності органу самоврядування; рішення органів суддівського 

самоврядування, ухвалені на їх засіданнях; наявність вакантних місць на 

зайняття посад суддів та відомості щодо осіб, які рекомендуються на зайняття 

цих посад; про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності тощо 

[313, c. 13]. 

Таким чином, ми проаналізували значний масив доктринальних положень 

учених, які раніше досліджували дотичну з нами проблематику. Без усякого 

сумніву, вищезазначені науковці зробили вагомий особистий внесок стосовно 

деяких аспектів адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади. 

Хоча їх доробок є несистемним і таким, що лише епізодично розкриває 

суспільні відносини в аналізованій нами сфері, проте певні раціональні для нас 

положення вони виявляють. Відповідно наведено узагальнення найбільш 

слушних теоретичних положень і практичних рекомендацій, розкритих 

вищезазначеними вченими, які ми систематизуємо за критерієм ієрархічної 

побудови найбільш вагомим інститутів адміністративного права: понятійний 

апарат, функції, форми й методи адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади та напрямки вдосконалення діяльності публічної 

адміністрації в цій сфері. 
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На основі думок вчених-правників, які аналізували суміжну з нами 

проблематику можна визначити, що: 

1) функціями адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади є заходи організаційного порядку, оперативне розпорядництво, 

інформаційно-аналітична діяльність, організація і ведення кадрової роботи, 

вирішення матеріальних проблем стосовно самостійності судів і 

недоторканності суддів, організаційно-матеріального забезпечення, розгляду 

звернень громадян; 

2) адміністративно-правове забезпечення судової гілки влади може 

здійснюватися через видання актів локальної та відомчої нормотворчості; 

формування внутрішньосистемних управлінських структур; проведення 

організаційних заходів з обговорення діяльності судово-управлінських і 

самоврядних структур; виконання організаційно-технічних операцій, 

пов’язаних із виданням індивідуальних правових актів; здійснення координації 

та контролю з іншими органами; 

3) слушними є такі пропозиції вчених щодо адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади: органи суддівського самоврядування слід 

визнати спеціальними суб’єктами публічного управління – судовою 

адміністрацією; закріпити в законі про судоустрій норму, що стосується 

обов’язковості рішень самоврядних структур; визначити у кожному суді (всіх 

рівнів) відповідальну посадову особу апарату суду для зв’язків із 

громадськістю; 

4) доступність до правосуддя – це природній стан організації і діяльності 

судової влади, що прямо чи опосередковано впливає на забезпечення прав, 

свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, задоволення 

публічного інтересу держави і суспільства; інфраструктура судової гілки влади 

– це сукупність суб’єктів публічної адміністрації, які незалежно від своєї 

юридичної природи забезпечують її діяльність; 
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5) судове адміністрування – це сукупність управлінського впливу, 

спрямованого на забезпечення необхідного рівня роботи судів і присяжних, 

належного функціонування органів правосуддя. Предметом судового 

адміністрування є повноваження щодо утвердження організаційно-штатної 

структури організації судових органів, відбір і призначення суддів і присяжних; 

адміністративно-правові аспекти кадрової роботи в системі судової влади; 

контрольно-наглядові повноваження Вищої ради правосуддя, ВККСУ, органів 

суддівського самоврядування; виявлення, аналіз й узагальнення судової 

практики; впровадження електронного суду, ведення судової статистики; 

6) формами контрольної функції органів суддівського самоврядування 

стосовно ДСА вчені визначають: спільне прийняття рішень щодо організації 

роботи судів; звітування посадових осіб ДСА перед органами суддівського 

самоврядування; участь суддівського самоврядування у вирішенні кадрових 

питань в органах судової адміністрації; право з’їзду суддів висловити Голові 

ДСА недовіру. 

Отже, аналіз доктринальних положень адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади дає можливість стверджувати, що об’єктивно 

за кількістю та якістю проведених досліджень вітчизняними вченими система 

судової гілки влади потребує адміністративно-правового забезпечення, яке в 

умовах сьогодення здійснюється безсистемно в міру виникнення кожної 

наступної проблеми, що є неприпустимим і таким, що призводить до 

порушення прав і законних інтересів суддів та осіб, що звертаються до судової 

гілки влади за вирішенням своїх проблем. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Предмет адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади 

базується на розумінні філософської категорії буття, що включає в себе 

категорії якісних і кількісних характеристик у цій сфері. 

2. Діалектичний закон взаємного переходу кількісних змін у якісні став 

основою формування предмета наукового дослідження у сфері 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади полягає в 

узагальненні множинних кількісних змін у цій сфері на сучасному етапі 

розвитку судочинства та у корінних, якісних змінах щодо належного 

функціонування судової гілки влади в результаті здійснення багатоактного, 

глибинного, еволюційного «стрибка», що в свою чергу зорієнтував автора на 

новітню оцінку явищ і процесів дійсності не тільки з боку якісного, але й 

кількісного підходу. 

3. Сутність у сфері адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади – це внутрішня складова такого забезпечення, що розкривається через 

виявлення внутрішньої природи, внутрішнього чинника існування предметів і 

явищ суспільної дійсності щодо дотримання прав, свобод і законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб, які не змогли вирішити свої суперечки самостійно 

чи за допомогою адміністративних засобів, або коли такого забезпечення 

потребує публічний інтерес держави і суспільства в цілому, тобто те, що 

становить собою джерело руху й розвитку предмета адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади. 

4. Поняття адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади 

базується на розкритті двох основних моментів: по-перше – аналізу переходу 

від суб’єктивного судження окремих суб’єктів адміністративного права щодо 

проблем адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади до 

об’єктивного механізму такого забезпечення; по-друге – формулювання 
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ідеальної абстрактної моделі пізнання адміністративного-правового 

забезпечення судової гілки влади. 

5. Зміст адміністративно-правового забезпечення діяльності судової гілки 

влади відображає вирішальний зв’язок щодо діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації, направленої на забезпечення належних умов для здійснення 

правосуддя суддями, надання адміністративних послуг фізичним і юридичним 

особам у системі судової гілки влади. 

6. Методи дослідження адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади – це способи пізнання суспільних відносин у сфері забезпечення 

специфічною публічною адміністрацією належних умов для здійснення 

судочинства суддями, захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних 

осіб, які звернулися до суду. 

7. Теорія адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади 

концептуально орієнтована на людину стосовно створення такої 

адміністративно-правової системи в зазначеній сфері, реалізація положень якої 

має призвести до довіри судовій гілці влади як провідному чиннику 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів осіб, щоб рішення суддів були 

законними, гуманними і справедливими та підтримувалися переважною 

більшістю населення. 

8. Дослідження адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади є фундаментальним, поряд із цим було запропоновано практичні 

рекомендації стосовно вдосконалення діяльності публічної адміністрації, які 

надають їй риси комплексності, сформовано наукові положення та науково 

обґрунтовані результати в галузі адміністративного права, тим самим 

розв’язано важливу наукову й деякі аспекти науково-прикладної проблеми 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади. 

9. Методологію адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади можна поділити на декілька стадій і етапів: перша стадія – розкриття 

об’єкта і предмета дослідження на основі філософських методів наукового 
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пізнання; друга стадія – аналіз юридичної та іншої літератури відповідно до 

правових звичаїв, чинного вітчизняного законодавства та законодавства країн-

учасниць ЄС; третя стадія – визначення основних завдань; четверта стадія – 

висунення гіпотез; п’ята стадія (основна) – безпосереднє використання системи 

загальних і формування спеціальних методів адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади стосовно доведення висунутих гіпотез, 

узагальнення висновків та практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

законодавства та адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади.  

10. Функціями адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади є заходи організаційного порядку, оперативне розпорядництво, 

інформаційно-аналітична діяльність, організація і ведення кадрової роботи, 

вирішення матеріальних проблем стосовно самостійності судів і 

недоторканності суддів, ресурсного забезпечення, розгляду звернень громадян. 

11. Адміністративно-правове забезпечення судової гілки влади може 

здійснюватися через видання актів локальної та відомчої нормотворчості; 

формування внутрішньосистемних управлінських структур; проведення 

організаційних заходів з обговорення діяльності судово-управлінських і 

самоврядних структур; виконання організаційно-технічних операцій, 

пов’язаних із виданням індивідуальних правових актів; здійснення координації 

та контролю з іншими органами.  

12. Формами контрольної функції органів суддівського самоврядування 

стосовно ДСА вчені визначають: спільне прийняття рішень щодо організації 

роботи судів; звітування посадових осіб ДСА перед органами суддівського 

самоврядування; участь суддівського самоврядування у вирішенні кадрових 

питань в органах судової адміністрації; право з’їзду суддів висловити Голові 

ДСА недовіру. 

13. Слушними є такі пропозиції вчених щодо адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади: органи суддівського самоврядування слід 
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визнати спеціальними суб’єктами публічного управління – судовою 

адміністрацією; закріпити в законі про судоустрій норму, що стосується 

обов’язковості рішень самоврядних структур; визначити у кожному суді (всіх 

рівнів) відповідальну посадову особу апарату суду для зв’язків із 

громадськістю. 

14. Доступність до правосуддя – це природній стан організації і діяльності 

судової влади, що прямо чи опосередковано впливає на забезпечення прав, 

свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, задоволення 

публічного інтересу держави і суспільства; інфраструктура судової гілки влади 

– це сукупність суб’єктів публічної адміністрації, які незалежно від своєї 

юридичної природи забезпечують її діяльність. 

15. Судове адміністрування – це сукупність управлінського впливу, 

спрямованого на забезпечення необхідного рівня роботи судів і присяжних, 

належного функціонування органів правосуддя. Предметом судового 

адміністрування є повноваження щодо утвердження організаційно-штатної 

структури організації судових органів, відбір і призначення суддів і присяжних; 

адміністративно-правові аспекти кадрової роботи в системі судової влади; 

контрольно-наглядові повноваження Вищої ради правосуддя, ВККСУ, органів 

суддівського самоврядування; виявлення, аналіз й узагальнення судової 

практики; впровадження електронного суду, ведення судової статистики; 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ 

 

 

2.1. Об’єкт і предмет адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади 

 

Проблема адміністративно-правового забезпечення у сфері судової 

гілки влади залишається актуальною. Після проведення чергової 

адміністративної реформи залишаються невирішеними низка практичних і 

теоретичних проблем, які потребують урегулювання нормами 

адміністративного права. Це питання забезпечення незалежності суддів, їх 

призначення, функціонування суддівського самоврядування, компетенції 

суддів, які перебувають на адміністративних посадах, матеріально-

технічного забезпечення діяльності судів та ін. Основоположне місце в цій 

проблематиці належить об’єкту адміністративно-правового забезпечення у 

сфері судової гілки влади, від правильного визначення меж і поняття якого 

залежить подальша ефективність досліджень у цій сфері. 

Відповідно до положень філософії права існують дві реальності – 

об’єктивна, що протистоїть людині, її світові, її свідомості, психіці, та 

суб’єктивна, що виникає в результаті відображення суб’єктом об’єктивної 

дійсності, пізнання її та перетворення на предметний, людський світ. 

Суб’єктивний світ людини є предметним світом, що складається з предметів, 

тобто пізнаних об’єктів, про які є знання. А самі об’єкти, як компоненти 

реальності, протистоять суб’єкту в його предметно-практичній і пізнавальній 

діяльності. Люди живуть у своєму предметному світі, вони його створили, 

пізнавши дійсність. І якщо хтось хоче вивчити людський світ, він вивчає 

предмети, які оточують людей і якими люди користуються. Предмети 
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вивчають, а не пізнають, з ними знайомляться, ними оволодівають. Світ 

відкривається людині через її відчуття та розум. Людина не може пізнавати 

те, чого не відчуває чи про що не має жодного здогаду. Явище, надане 

людині в найзагальнішому вигляді й про яке в неї немає достатньо знань, 

розглядається як непізнане, як та частина реальності, що протистоїть 

свідомості, знанню [448; 465]. Предмет пізнання називається об’єктом. 

Об’єкт – «матеріальний предмет пізнання і практичного впливу з боку 

людини (суб’єкта)» [285]. 

По-іншому «об’єктом» позначається непізнаний предмет, який певним 

чином людина виділила з об’єктивної реальності, але ще не пізнала, бо не 

знайшла таких методів доступу до об’єктивної дійсності, які дозволили б їй 

здобути знання про той об’єкт. «Кожен об’єкт має шанс стати предметом, 

тобто тією частиною пізнаної дійсності, про яку сформовано знання і яку 

можна вивчати, якою можна оперувати у своїй діяльності, трансформація 

об’єкта на предмет означає перехід суб’єкта від пізнання об’єкта до його 

практичного перетворення» [64; 166]. 

Первинний опис об’єкта відбувається через віднесення його до певної 

предметної сфери, ідентифікацію зі знайомими предметами за допомогою 

методів зіставлення, порівняння, аналогії тощо. На думку В. Різун, цілком 

слушним є офіційне визначення об’єкта дослідження як процесу чи явища, що 

породжує проблемну ситуацію й обране для дослідження. Пізнання ученого 

спрямовано на об’єкт як частину об’єктивної реальності. На його думку, 

достатньо означити об’єкт дослідження, і все стає зрозумілим [285; 64]. 

Виходячи з таких філософських підходів, М. Білуха вважає, що 

об’єктом пізнання прийнято називати те, на що спрямовано пізнавальну 

діяльність дослідника. Об’єктом наукового дослідження є навколишній 

матеріальний світ і форми його відображення у свідомості людей, які існують 

незалежно від нашої свідомості, відбираються відповідно до мети 
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дослідження. Досліджувати можна не лише емпіричний об’єкт, а й 

теоретичний [42]. 

Об’єкт – це науковий простір, у межах якого проводиться дослідження; 

частина об’єктивної реальності, що на певному етапі стає предметом 

практичної та теоретичної діяльності людини. Однак, на думку вчених, 

завжди слід пам’ятати, що над об’єктом дослідження не здійснюють жодних 

перетворювальних дій, об’єкт дослідження є лише джерелом інформації для 

дослідника [503]. 

Аналізуючи роль адміністративного права в правовій системі України, 

треба зазначити, що воно є похідним від конституційного та має розвивати 

його положення в галузях, сферах і секторах внутрішньодержавного 

суспільного життя [66, c. 4]. 

Таким чином, у вузькому розумінні об’єктом адміністративно-

правового забезпечення є судова гілка влади як вище надана в загальному 

вигляді конституційним правом реальність, забезпечення гарантій реалізації 

якої здійснюється на основі норм адміністративного права. Конституційні 

положення про судову гілку влади є тим науковим простором, частиною 

об’єктивної реальності, на основі якої буде проводитися дослідження, – 

об’єктом адміністративно-правового забезпечення.  

Під правовим регулюванням П. Рабинович розуміє здійснення 

державної влади за допомогою всіх засобів владного впливу на суспільні 

відносини з метою їх упорядкування, закріплення і розвитку [435, c. 151]. На 

думку М. Горшенєва, правове регулювання – це сукупність різноманітних 

форм і засобів юридичного впливу держави на поведінку учасників 

суспільних відносин, що здійснюється в інтересах усього суспільства або 

певного колективу чи особистості з метою підпорядкувати поведінку 

учасників суспільних відносин у встановленому в суспільстві правопорядку 

[99]. Сферою правового регулювання є ті суспільні відносини (економічні, 

політичні, культурні, національні, релігійні та ін.), що потребують правового 
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впливу. Ці відносини складають предмет правового регулювання, є 

вольовими, об’єктивно потребують впливу з боку держави та мають чітко 

визначений зміст [126, c. 297]. 

Право забезпечує життєдіяльність суспільства через нормативне 

регулювання. Правове регулювання – це упорядкування суспільних відносин, 

здійснюване державою за допомогою права й сукупності правових засобів, їх 

юридичне закріплення, охорона й розвиток, право є соціальним, оскільки 

регулює соціальні відносини, а не природні процеси (землетруси, тайфуни, 

фізико-хімічні явища та ін.) [462]. 

На думку В. Галунька, адміністративно-правове регулювання 

характеризує спеціальний юридичний механізм впливу адміністративного 

права на поведінку й діяльність його адресатів (це цілеспрямований вплив 

норм адміністративного права на суспільні відносини з метою забезпечення 

за допомогою адміністративно-правових засобів прав, свобод і публічних 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального 

функціонування громадянського суспільства та держави). До системи 

елементів адміністративно-правового регулювання (стадій 

правозастосування та правоохоронної діяльності) учений відносить норми 

адміністративного права, їх зовнішнє вираження (джерела адміністративного 

права); принципи адміністративного права; тлумачення норм 

адміністративного права; адміністративно-правові відносини; 

адміністративно-правовий статус суб’єктів адміністративного права; 

індивідуальні акти суб’єктів публічної адміністрації; форми діяльності 

суб’єктів адміністративного права; методи адміністративного права; 

адміністративно-правові режими; адміністративні процедури; ефективність 

адміністративно-правового регулювання [66, c. 317-324]. 

Як бачимо, серед запропонованого різноманіття розуміння правового 

регулювання немає сутнісних суперечностей. Усі вчені вважають, що 

правове регулювання полягає в упорядкуванні суспільних відносин за 
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допомогою права та різноманітних правових засобів, однак П. Рабінович, 

О. Скакун, В. Горшенєв спеціально звертають увагу, що таке упорядкування 

здійснюється саме державою. 

На наш погляд, такий підхід відбиває розуміння права попередньої 

епохи, коли єдиним владним (як правотворчим, так і у сфері публічної 

правореалізації) суб’єктом були органи державної влади. В умовах правової 

держави, в якій будується громадянське суспільство, такий підхід є 

правильним, але неповним, оскільки правове регулювання забезпечують як 

органи державної влади, так і недержавні суб’єкти права – органи місцевого 

самоврядування, громадські організації та підприємства при здійснені 

делегованих державних функцій, а також фізичні та юридичні особи, які 

відстоюють свої приватні права, свободи й законні інтереси. 

Таким чином, у вузькому розумінні адміністративно-правове 

регулювання судової гілки влади – це визначена законодавством, в більшій 

мірі адміністративним правом, сукупність норм, що здійснюють вплив на 

суспільні відносини у сфері регулювання судової влади за допомогою 

публічних дій певних суб’єктів для захисту прав, свобод та законних 

інтересів громадян, суспільства та держави. 

Виходячи зі спільних і відмінних рис адміністративно-правового 

регулювання й адміністративно-правового забезпечення, можна дійти 

висновку, що адміністративно-правове забезпечення судової влади – це 

створення нормами адміністративного права умов (адміністративного 

інструментарію) для здійснення судочинства, надання адміністративних 

послуг та охорони судової влади від посягань на її незалежність. 

Об’єктами адміністративно-правових відносин є різноманітні 

матеріальні та нематеріальні блага, які становлять публічну цінність, і діяння 

суб’єктів та об’єктів публічного управління, пов’язані з цими благами [70, 

c. 69-70]. 
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При цьому В. Галунько об’єкти адміністративно-правових відносин 

також ототожнює з об’єктами адміністративно-правового регулювання, 

поділяючи їх на нематеріальні особисті блага людини (життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність, безпеку, свободу пересування та ін.) і 

матеріальні (предмети матеріального світу, створені природою чи людиною; 

цінні папери, офіційні документи – національну грошову одиницю, валюту, 

паспорти, дипломи, сертифікати, лотерейні білети та ін.; продукти духовної 

та інтелектуальної творчості; дії суб’єктів адміністративно-правових 

відносин, коли суб’єкт чи об’єкт публічного управління має право вимагати 

від зобов’язаної сторони виконання певних дій). А до суспільних відносин 

адміністративно-правового регулювання належать відносини між фізичними 

чи юридичними особами, які звернулися до суб’єкта публічної адміністрації з 

вимогою забезпечити їх публічні свободи та законні інтереси; відносини між 

суб’єктом публічної адміністрації та фізичними й юридичними особами, які 

порушують права, свободи третіх осіб, публічний інтерес суспільства та 

держави; імперативно владні відносини між вищими та нижчими суб’єктами 

публічної адміністрації, що засновані на праві [70, c. 69-70, 317].  

Проте останнім часом усе більше вчених-адміністративістів 

розкривають динамку адміністративного права через категорію 

адміністративно-правового забезпечення, що в теорії адміністративного 

права залишається розкритою поверхово та потребує уточнення в умовах 

нашого дослідження. 

Для цього потрібно з’ясувати сутність поняття «забезпечення». 

Академічний тлумачний словник української мови трактує термін 

«забезпечення» через дієслово «забезпечити», що означає: постачаючи щось 

у достатній кількості, задовольняти кого-, що-небудь у якихось потребах; 

надавати кому-небудь достатні матеріальні засоби до існування; створювати 

надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось, захищати, 

охороняти кого-, що-небудь від небезпеки [39]. Відповідно «правове 



 101 

забезпечення» – це сукупність правових норм, що регламентують правові 

взаємини та юридичний статус [50]. 

О. Дручек доводить, що в загальноприйнятому сенсі під забезпеченням 

мається на увазі надання (постачання) чогось або кимсь у достатній 

кількості; створення повного й достатнього комплексу умов, необхідних для 

здійснення чого б то не було; надання гарантій [115, с. 124; 50]. 

На думку С. Діденка, адміністративно-правове забезпечення обігу та 

застосування зброї в Україні полягає у виявленні та створенні 

адміністративних засад та інструментарію реалізації адміністративно-

правових відносин у цій сфері, а також в охороні та гарантуванні прав, 

свобод і законних інтересів суб’єктів цих відносин на основі правових норм. 

При цьому засади – це принципи й концепції, під якими слід розуміти 

основні вихідні, керівні засади, на яких базується діяльність суб’єктів 

публічного адміністрування у сфері обігу та застосування зброї, а також 

систему єдиних поглядів. Інструментарій включає в себе форми 

адміністративної діяльності, методи адміністративної діяльності, 

адміністративні процедури та адміністративні режими [112, c. 23]. 

Більш спеціально для нашого дослідження Р. Ігонін визначає, що 

адміністративно-правове забезпечення функціонування системи судів 

загальної юрисдикції – це регламентована адміністративно-правовими 

нормами діяльність суб’єктів державно-владних повноважень, яка 

спрямована на створення необхідних умов для належного функціонування 

системи судів загальної юрисдикції, та встановлена адміністративно-

правовими нормами система гарантій належного функціонування системи 

судів загальної юрисдикції [181, с. 39]. 

Таким чином, на нашу думку, об’єкти адміністративно-правового 

регулювання та адміністративно-правового забезпечення у сфері судової 

гілки влади співпадають. Це конституційно-правові норми, які визначають 

теоретико-правові засади функціонування судової гілки влади, гарантії 
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забезпечення яких покладаються на публічну адміністрацію через реалізацію 

норм адміністративного права. Ці норми передусім містяться в Конституції 

України та Законі України «Про судоустрій і статус суддів». 

Отже, об’єктом адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади в широкому розумінні є суспільні відносини, які виникають у сфері 

забезпечення публічною адміністрацією належних умов для здійснення 

правосуддя суддями, надання адміністративних послуг фізичним і 

юридичним особам у системі судової гілки влади; у вузькому розумінні – це 

конституційно-правові норми, що визначають теоретико-правові засади 

функціонування судової гілки влади. 

Предмет адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади 

перебуває в межах об’єкта такого регулювання та базується на розумінні 

філософської категорії буття, що включає в себе кількісні та якісні 

характеристики. На думку Гегеля, основна справа щодо предмета, який 

розглядається, – це тримати в полі зору природу доведення, про яке йдеться, 

й відрізняти його від пізнання і доведення іншого виду [83, c. 197]. 

Що ж є предметом доведення в нашому випадку – адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади? Для початку здійснимо 

лінгвістичний аналіз цього поняття, що повністю співпадає з предметом 

дослідження. Воно складається з інституту адміністративного права 

(адміністративно-правове регулювання), суб’єкта владних повноважень 

(судова гілка влади), які поєднані філософською категорією «забезпечення». 

В юридичній літературі існують різні підходи до місця й ролі 

адміністративно-правового регулювання в системі адміністративного права. 

Класичним для попередньої епохи (управлінської теорії адміністративного 

права) було розкрити динаміку адміністративного права через державне 

управління в галузях народного господарства [321]. Зазначений підхід мав 

під собою вагоме ідеологічне та юридичне теоретичне обґрунтування, 

втілене в конституційних та адміністративно-правових нормах того часу 
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[493]. У перші роки незалежності України теорія управлінського 

адміністративного права відіграла свою позитивну роль, однак в умовах 

сьогодення вона об’єктивно відживає [70].  

Переломним з погляду законодавства став 1996 р., коли було прийнято 

Конституцію, що утвердила в Україні концепцію соціальної правової 

демократичної держави з ринковою економікою, для якої найвищою 

цінністю є Людина [237]. Отримавши прогресивні конституційно-правові 

норми, учені-адміністративісти почали на їх основі розвивати нові теорії 

адміністративного права. Найбільш вдало новітню адміністративну доктрину 

визначив В. Авер’янов, який зазначав, що на заміну категорії «державне 

управління» має прийти базова категорія «забезпечення пріоритету прав 

людини» [3].  

Здійснивши аналіз результатів пошукового серверу авторефератів 

дисертацій Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (за 

станом на 1 січня 2015 р.), ми отримали такі результати: термін 

«адміністративно-правове регулювання» використовувався у назвах та 

анотаціях 186 дисертацій; «адміністративно-правове забезпечення» – 145; 

«державне управління» – 87; «механізм адміністративно-правового 

регулювання» – 47; «адміністративно-правові відносини» – 7; 

«адміністративна діяльність та адміністрування» – по 4 [15]. 

Таким чином, найбільш часто вчені-адміністративісти для розкриття 

проблем адміністративного права в певній сфері суспільного життя 

використовують юридичні категорії «адміністративно-правове регулювання» 

та «адміністративно-правове забезпечення». Це не є дивним, оскільки 

категорії дуже схожі. Так, правове регулювання П. Рабінович розуміє як 

здійснення державною владою за допомогою всіх засобів владного впливу на 

суспільні відносини з метою їх упорядкування, закріплення й розвитку 

[436, с. 151], а право забезпечує життєдіяльність суспільства через 

нормативне регулювання [462, с. 488-489]. 
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Іншими словами, правове праворегулювання розкривається через 

забезпечення й навпаки.  

Правове регулювання – це упорядкування суспільних відносин, 

здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх 

юридичне закріплення, охорона і розвиток. Воно є соціальним, оскільки 

регулює соціальні відносини, а не природні процеси (землетруси, тайфуни, 

фізико-хімічні явища та ін.). Ознаками правового регулювання є: 1) правове 

регулювання – різновид соціального регулювання; 2) за допомогою 

правового регулювання відносини між суб’єктами набувають певної правової 

форми, яка має споконвічно державновладний характер, тобто в юридичних 

нормах держава вказує міру можливої та належної поведінки; 3) правове 

регулювання має конкретний характер, тому що завжди пов’язане з 

реальними відносинами; 4) правове регулювання має цілеспрямований 

характер – спрямоване на задоволення законних інтересів суб’єктів права; 

5) правове регулювання здійснюється за допомогою правових засобів, які 

забезпечують його ефективність; 6) правове регулювання гарантує доведення 

норм права до їх виконання [462, с. 488-489].  

Тобто термін «правове регулювання» розкривається через забезпечення 

й полягає в упорядкуванні суспільних відносин за допомогою права та 

різноманітних правових засобів.  

Таким чином, адміністративно-правове забезпечення характеризується 

такими рисами: є провідною категорією адміністративного права, що 

найбільш влучно розкриває юридичну природу динаміки адміністративного 

права; є похідним від правового регулювання щодо здійснення публічної 

влади за допомогою всіх засобів владного впливу на суспільні відносини з 

метою їх упорядкування, закріплення й розвитку; за допомогою 

адміністративно-правового забезпечення відносини між суб’єктами 

адміністративного права набувають упорядкованої форми; складається з 

певних адміністративно-правових елементів  
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Отже, адміністративно-правове забезпечення – це упорядкування, 

закріплення й розвиток публічною владою за допомогою всіх засобів 

адміністративного права суспільних відносин з метою забезпечення прав, 

свобод і публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, 

нормального функціонування громадянського суспільства та держави.  

Торкаючись поняття судової гілки влади, ми спираємося на ст. 6 

Конституції України, яка закріпила принцип поділу державної влади на 

законодавчу, виконавчу та судову. Цей принцип, проголошений свого часу 

ще Дж. Локком [269] і Ш. Монтеск’є [297, c. 262–273], підтримується всіма 

демократичними державами світу. Державні органи України розбудовано 

відповідно до вказаного принципу, й органи судової влади становлять окрему 

гілку влади. 

Судова влада – незалежна влада, що охороняє право, є арбітром у 

суперечках про право, реалізує правосуддя. З позицій реалізації права, 

правосуддя і судова влада – поняття нетотожні. Правосуддя – форма захисту 

права судовою владою, де рішенням суду є акт правосуддя для захисту 

порушеного або заперечуваного права. Ефективність діяльності судів має три 

складові: швидкість і оперативність вирішення конфліктів, обґрунтованість і 

законність рішень, забезпечення їх виконання. Судова влада здійснюється 

одноособово суддею (при розгляді незначних правопорушень) або судовою 

колегією у формі судової процедури. Межі дії судової влади обмежено 

нормами, що регламентують право на звернення до суду, а також 

принципами права. Свої функції суд має здійснювати, керуючись лише 

законом, правом. Він не має залежати від суб’єктивного впливу законодавчої 

або представницької влади. Відповідно до Конституції України будь-яке 

втручання в діяльність судів і судових засідателів зі здійснення правосуддя є 

неприпустимим і має наслідком передбачену законом відповідальність [462]. 

У країнах загального права (Англія, США, Канада, Австралія), де 

визнано судовий прецедент як головне джерело права, суди беруть участь у 
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правотворчості. В Україні суд не може привласнювати собі функції 

законодавчої чи виконавчої влади. Делегування своїх функцій судами, а 

також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами 

не припускається (ст. 124 Конституції України). Роль судової влади полягає у 

стримуванні двох інших гілок влади в рамках права й конституційної 

законності шляхом здійснення конституційного нагляду і судового контролю 

за ними. Юрисдикція судів поширюється на всі правові відносини, що 

виникають у державі [462].  

Що стосується безпосередньо України, то правосуддя тут здійснюється 

виключно судами та відповідно до визначених законом процедур 

судочинства. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій 

іншими органами чи посадовими особами не припускаються. Особи, які 

привласнили функції суду, несуть відповідальність, установлену законом. 

Народ бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних [422]. 

Розвиток демократичної правової держави вимагає подальшого 

вдосконалення судової гілки влади. У цій системі вагоме місце належить 

адміністративно-правовому забезпеченню, оскільки в нормах 

адміністративного права розвиваються і деталізуються основоположні засади 

Конституції України й інших джерел конституційного права щодо 

функціонування судової гілки влади [130]. 

Слід з’ясувати зміст судової гілки влади й адміністративної діяльності, 

адже з’ясування сутності цих двох понять дає нам змогу правильно 

застосовувати їх у нормативно-правових актах, науковій та навчальній 

юридичній літературі. Спочатку з’ясуємо зміст судової влади.  

Зі сказаного вище вже відомо, що це одна з гілок державної влади. В 

юридичній літературі відсутнє однакове трактування влади. Це не тільки 

випливає з багатозначності самого терміна «влада», але й зумовлене різними 

методологічними підходами до цього явища. Необхідно вказати також на те, 

що влада – складне, багатобічне явище, що виявляється в різних 
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організаційних формах, методах і способах її здійснення [462]. У нашій 

літературі одні автори розглядають владу як певну функцію, властиву будь-

якому колективу, суспільству, інші – як вольові відносини панівного й 

підвладного суб’єктів, треті – як здатність панівної особи (керівника) 

нав’язувати свою волю іншим особам, четверті – як організовану силу, 

здатну підкоряти волю певної соціальної спільноти інших людей, п’яті – як 

керування, пов’язане з примусом. І нарешті найчастіше під владою 

розуміється держава або її органи, що здійснюють владу [510; 126, с. 70-72]. 

Усіляка діяльність у суспільстві, всякі відносини регламентуються 

соціальними нормами. Ці вимоги мають бути пред’явлені й до владної 

діяльності (владовідносин). У їх основі лежить певна нормативна система. 

Так, у результаті певного спрощення, сприйняття дійсності шляхом 

абстракції, ідеалізації створюється ідеальна теоретична модель (структура) 

влади. Її необхідними елементами є суб’єкт влади, об’єкт влади, владні 

відносини, діяльність панівних осіб, форми, методи та способи владної 

діяльності й соціальні норми, що її регламентують [510, c. 71]. 

Влада виявляється у спрямуванні (часто примусовому) управлінським 

суб’єктом волі підвладного об’єкта, у спрямуванні його волі, поведінки 

відповідно до прийнятої норми, правила, яке встановлюється державою. У 

демократичному суспільстві керівний і керований суб’єкти правовідносин 

збігаються в одному суб’єкті – народові, адже джерелом влади 

демократичної держави є народ. Парламент отримує повноваження щодо 

здійснення влади безпосередньо від виборців. Кабінет Міністрів України як 

вищий орган виконавчої влади отримує необхідні повноваження від 

Верховної Ради України, оскільки він нею створюється і призначений 

виконувати закони України, які Верховною Радою приймаються, причому це 

закони не тільки ті, що визначають порядок діяльності уряду, але й ті, які 

встановлюють його права, обов’язки та коло відання [90; 91]. 
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Як зазначають автори монографії «Виконавча влада та адміністративне 

право», державна влада як здатність держави приймати обов’язкові рішення 

та домагатися їх виконання – явище цілісне. Воно інтегрує в собі всі 

виявлення політичної волі народу як єдиного джерела (суверена) влади в 

державі. Поділяється не сама влада, а функціонально-структурний механізм її 

здійснення. Поділ влади означає в одному разі виділення основних 

функціональних видів діяльності держави – законотворення, 

правозастосування і правосуддя, а в іншому – організаційний устрій держави 

як сукупність різних видів державних органів – законодавчих, виконавчих і 

судових (і це лише основні види) – з притаманною їм компетенцією – 

сукупністю державновладних повноважень [10, c. 17]. 

Судова влада – особлива гілка державної влади, адже у процесі 

здійснення правосуддя на засадах верховенства права забезпечується 

реальний захист гарантованих Конституцією України та іншими нормативно-

правовими актами держави прав і свобод людини й громадянина, прав і 

законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства й держави. Судова 

влада відповідно до практики розподілу влад є самостійною, незалежною 

сферою публічної влади й становить сукупність повноважень зі здійснення 

правосуддя, тлумачення норм права з відповідними контрольними 

повноваженнями спеціально вповноважених органів – судів [135, c. 231-241]. 

Правосуддя є квінтесенцією регуляторної та охоронної функцій держави, які 

доповнюють одна одну, оскільки в них втілено охорону Конституції України, 

суб’єктивного права, відновлення порушеного права, підтримання 

правопорядку та законності. Специфіка діяльності судової гілки влади 

полягає в тому, що їй властиві такі ознаки державної влади, як правосудність 

(юрисдикція), публічність і субординаційність [135, c. 231-241]. 

Тим самим правосуддя є квінтесенцією охоронної функцій держави, 

адже суд (судді) на засадах верховенства права забезпечують реальний 

захист гарантованих Основним законом України та іншими нормативно-
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правовими актами прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних 

осіб. 

Юрисдикційність судової діяльності полягає в сукупності 

правоможностей суб’єкта цієї діяльності з розгляду та розв’язування 

конституційних, адміністративних, кримінальних, цивільних і господарських 

справ. У системі «стримування і противаг» серед різних гілок влади судову 

діяльність поширено на всі правові відносини, тобто вона є універсальним 

механізмом реалізації державної влади. Публічність судової діяльності 

полягає у відкритості, політичній та партійній незаангажованості судів і 

суддів. Суд постає і як державна установа, що самостійно організовує 

розгляд судових справ, ініціює виконання судових рішень, має своє 

діловодство, а також аналізує судову статистику й узагальнює судову 

практику. Субординаційність судової діяльності є організаційною ознакою й 

полягає в тому, що суди утворюють єдину систему з трьох судових інстанцій 

– судів першої інстанції, судів апеляційної та касаційної інстанцій [135, 

c. 231-241]. Організацію судової діяльності реалізують і в різних діях, які 

безпосередньо не пов’язані з відправленням правосуддя. Тим самим судова 

діяльність полягає в розгляді та розв’язанні спірних питань із захисту права, 

відновлення порушеного права, припинення порушеного права, застосування 

заходів правового впливу, зокрема санкцій, шляхом розгляду судових справ, 

аналізу судової статистики й узагальнення судової практики [135, c. 231-241]. 

Незалежність і недоторканність суддів гарантується Конституцією 

України. Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. Кодекс України 

про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність за 

неповагу до суду, а Кримінальний кодекс України – за втручання в будь-якій 

формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових 

обов’язків або домогтися винесення неправосудного рішення [245; 512]. 

Закон України «Про судоустрій та статус суддів» визначив, що судова 

влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади 
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здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними законом. 

Судову владу реалізовують судді та, у визначених законом випадках, 

присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних судових 

процедур. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, 

забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і 

свобод, гарантованих Конституцією та законами України, а також 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України. Суди України утворюють єдину систему. Створення 

надзвичайних та особливих судів не припускається [422; 512]. 

Для кожної людини у правовій державі передусім важливо мати доступ 

до правосуддя і можливість вільно, швидко, безперешкодно реалізовувати 

своє право на судовий захист. Важливо щоб суд, розглядаючи будь-який 

конфлікт, був неупереджений і здатний ухвалити справедливе й законне 

рішення. Конституцією України кожній людині гарантовано право 

звернутися до суду для захисту своїх конституційних прав і свобод. 

Конституція має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії. 

Це зобов’язує суди при розгляді конкретних справ керуватися насамперед 

нормами Конституції [512]. 

Суди зобов’язані своєчасно й дієво захищати ці права та свободи 

шляхом розгляду цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних 

справ і справ про адміністративні правопорушення. Юрисдикція судів 

поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Суд не може 

відмовити у правосудді, якщо особа вважає, що її права і свободи порушено 

або створюються перешкоди для їх реалізації чи мають місце інші порушення 

прав і свобод. Відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, 

оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на 

судовий захист, яке згідно зі ст. 64 Конституції України не може бути 

обмежене. Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України 

«правосуддя за своєю суттю визначається таким лише за умови, що воно 
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відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в 

правах» (Рішення КСУ 30.01.2003 р.) [512; 450]. 

Таким чином, судовій гілці влади властиві такі ознаки: 

– це незалежна, визначена Конституцію гілка влади, свої функції суд 

здійснює керуючись лише правом; 

– вона охороняє право, є арбітром у конфліктах щодо права, реалізує 

правосуддя; 

– це організована сила суду (суддів), що здатна підкоряти своїй волі 

суб’єктів права з можливістю встановлення засобів державного примусу; 

– правосуддя – це форма захисту права судовою владою, правосуддя є 

квінтесенцією регуляторної та охоронної функції держави, які доповнюють 

одна одну; 

– делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій 

іншими органами чи посадовими особами не припускається; 

– юрисдикційність судової діяльності полягає в сукупності право-

мочностей суб’єкта цієї діяльності з розгляду та розв’язування 

конституційних, адміністративних, кримінальних, цивільних і господарських 

справ; 

– завданням суду є здійснення правосуддя на засадах верховенства 

права, забезпечення кожному права на справедливий суд та повагу до інших 

прав і свобод, які гарантуються Конституцією та законами України, а також 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України; 

– судові рішення ухвалюються судами іменем України і є 

обов’язковими до виконання на всій території країни [512; 450; 422]. 

Отже, судова гілка влади – це незалежна, визначена Конституцією гілка 

влади, що здійснює свої функції керуючись лише правом, вона охороняє 

право, є арбітром у конфліктах щодо права, відправляє правосуддя та здатна 
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підкоряти своїй волі суб’єктів права з можливістю застосування до 

порушників закону засобів державного примусу. 

Третьою складовою предмета нашого дослідження є філософська 

категорія «забезпечення». Академічний тлумачний словник української мови 

трактує термін «забезпечення» від дієслова «забезпечити», що означає: 

постачаючи щось у достатній кількості, задовольняти кого-, що-небудь у 

якихось потребах; надавати кому-небудь достатні матеріальні засоби до 

існування; створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; 

гарантувати щось, захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки [39]. 

У свою чергу «правове забезпечення» – це сукупність правових норм, що 

регламентують правові взаємини та юридичний статус [50]. 

Таким чином, правове забезпечення – це сукупність правових норм, що 

регламентують правові взаємини щодо задоволення потреб через відповідні 

засоби умови здійснення чого-небудь стосовно гарантування, захисту, 

охорони кого-, що-небудь від небезпеки. 

Маючи всі три складові предмета адміністративно-правового 

забезпечення діяльності судової гілки влади, можемо зробити наступні 

висновки стосовно об’єкту і предмету адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади 

1. У вузькому розумінні об’єктом адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади є надана конституційним правом 

реальність; конституційні положення про судову гілку влади є тим науковим 

простором, частиною об’єктивної реальності, у рамках якого буде 

проводитися дослідження, – об’єктом адміністративно-правового 

забезпечення.  

2. Адміністративно-правове забезпечення, як вихідна категорія, 

характеризується такими рисами: є провідною категорією адміністративного 

права, що найбільш влучно розкриває юридичну природу динамічності 

адміністративного права в аналізованій сфері; є похідним від правового 
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регулювання щодо здійснення публічною владою за допомогою всіх засобів 

владного впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування, 

закріплення й розвитку; за допомогою адміністративно-правового 

забезпечення відносини між суб’єктами адміністративного права набувають 

упорядкованої форми; має цілеспрямований характер, що спрямований на 

задоволення законних інтересів суб’єктів адміністративного права; 

складається з певних адміністративно-правових елементів.  

3. Адміністративно-правове забезпечення – це упорядкування, 

закріплення і розвиток публічною владою за допомогою всіх засобів 

адміністративного права суспільних відносин щодо створення нормами 

адміністративного права умов для здійснення судочинства, надання 

адміністративних послуг та охорони судової гілки влади від посягань на її 

незалежність. 

4. Предметом адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади є теоретична, адміністративна та освітня діяльність юристів щодо 

упорядкування, закріплення й розвитку спеціальною публічною 

адміністрацією за допомогою засобів адміністративного права суспільних 

відносин у сфері функціонування судової гілки влади, яка здійснює свої 

повноваження на засадах незалежності, керуючись лише правом із 

можливістю підкоряти своїй волі інших суб’єктів права та застосувати до 

порушників законів засоби державного примусу, здійснюється на основі 

адміністративно-правових норм щодо створення належних умов для 

здійснення судочинства, надання адміністративних послуг, гарантування й 

охорони судової влади від посягань на її незалежність. 

Отже, об’єктом адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади в широкому розумінні є суспільні відносини, які виникають у сфері 

забезпечення публічною адміністрацією належних умов для здійснення 

правосуддя, надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам 

у системі судової гілки влади; у вузькому розумінні – це конституційно-
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правові норми, що визначають теоретико-правові засади функціонування 

судової гілки влади. 

 

 

2.2. Зміст і сутність адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади 

 

Діяльність судової гілки влади регулюється нормами багатьох галузей 

права – конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального, 

фінансового, інформаційного тощо. Провідне місце щодо забезпечувальної 

діяльності в цій сфері відведено нормам адміністративного права. 

Декілька судових реформ, здійснених за роки незалежності України, 

створили задовільні організаційно-правові умови для функціонування 

судової гілки влади. Однак, як показує моніторинг громадської думки, 

вітчизняне суспільство не задоволене практичною діяльністю судів щодо 

забезпечення прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб 

шляхом прийняття законних, справедливих і гуманних рішень [200-203]. 

Одним із напрямків вирішення зазначеної проблеми є розвиток й 

удосконалення змісту адміністративно-правового забезпечення діяльності 

судової гілки влади.  

У найбільш загальному вигляді під правовим регулюванням (від 

лат. regulare – «спрямування, упорядкування») розуміють один з основних 

засобів владного впливу на суспільні відносини з метою впорядкування їх в 

інтересах людини, суспільства і держави [519]. О. Мельник вважає, що 

правове регулювання – це здійснюваний всією системою юридичних засобів 

державно-владний вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування, 

закріплення, охорони та розвитку [281, c. 54; 436]. 

Система правового регулювання складається зі стадій: 1) підзаконної 

адміністративної правотворчості – видання суб’єктами публічної 
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адміністрації підзаконних адміністративно-правових норм щодо їх 

загального впливу на суспільні відносини (наприклад, Рішенням Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України від 18 жовтня 2012 р. було 

затверджено положення про порядок розгляду питань і підготовки матеріалів 

щодо проведення добору кандидатів на посаду судді вперше) [390]; 

2) реалізації адміністративно-правових норм, коли вони втілюються в життя 

та забезпечуються суб’єктивні публічні права та юридичні обов’язки 

суб’єктів адміністративного права; 3) правоохоронної діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації, що включає засоби адміністративного впливу до 

порушників прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб 

[71, с. 323]. 

Згідно зі ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в 

Україні діє єдина система забезпечення функціонування судової влади – 

суди, органи суддівського врядування, інші державні органи та установи 

системи правосуддя – Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія 

суддів України, Державна судова адміністрація України та Національна 

школа суддів України; інші органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування беруть участь в організаційному забезпеченні діяльності 

судів. Державна судова адміністрація України забезпечує виконання рішень 

про утворення чи припинення (ліквідацію) судів [422]. 

Структура адміністративно-правового забезпечення передусім 

характеризується засобами та типами правового регулювання. Засоби 

адміністративно-правового регулювання – це специфічні прийоми 

регулювання суспільних відносин, які визначаються характером припису, 

зафіксованого в адміністративно-правовій нормі, та способами впливу на 

поведінку осіб. Виокремлюють три основні засоби адміністративно-

правового регулювання: надання учаснику суб’єктивних прав уповноваження 

чи дозволу (наприклад, право судді на відставку у випадках, передбачених 

законодавством); зобов’язання, розпорядження (наприклад, припис суддям 
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усіх рівнів подавати декларацію про доходи); заборону (покладання на суддів 

зобов’язання не порушувати антикорупційного законодавства) [472]. 

Крім того, слід окремо виділити в адміністративному праві спеціальні 

заходи адміністративно-правового регулювання – застосування заходів 

адміністративного примусу [71, c. 55-56]. Так, судді всіх рівнів мають право 

накладати санкцію на осіб, винних у порушенні ст. 185-3 «Прояв неповаги до 

суду» КУпАП [218]. Застосування того чи іншого способу правового 

забезпечення залежить від типу правового забезпечення, на формування 

якого впливає зміст правових відносин. 

Типи адміністративно-правового регулювання – це загальна 

спрямованість впливу адміністративного права на суспільні відносини, яка 

залежить від того, що покладено в основу регулювання – дозвіл чи заборону. 

В юридичній науці існують дві юридичні формули, на основі яких виділяють 

два типи правового регулювання. Перша формула – «Дозволено все крім 

того, що прямо заборонено в законі». Друга формула правового регулювання 

звучить інакше: «Заборонено все крім того, що прямо дозволено законом». 

Цей тип називається звільненням від заборони, або спеціальним дозволом. Це 

означає, що учасник правових відносин може здійснити тільки дії, прямо 

дозволені законом, а всі інші дії заборонено. Формулюється конкретне 

звільнення від заборони, тобто робиться виняток із загальної заборони. Якщо 

за першою формулою в особи є можливість вибору з усіх дозволених 

законом видів поведінки, то за другою правове регулювання здійснюється 

для чіткого впорядкування суспільних відносин, у яких реалізуються загальні 

інтереси, для здійснення державного управління, утілення принципів 

законності, застосування заходів державного примусу, юридичної 

відповідальності. Другий тип правового регулювання є обов’язковим для 

виконання всіма суб’єктами владних повноважень [71, c. 88].  

Правове регулювання в суспільстві здійснюється за допомогою певних 

механізмів – різних елементів правової системи, що здійснюють 
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регулятивний вплив на суспільство, невід’ємною складовою 

адміністративно-правового забезпечення є механізм адміністративно-

правового забезпечення. О. Литвинов вважає, що термін «механізм» 

застосовується практично в усіх сферах життєдіяльності суспільства, зокрема 

у сфері суспільних відносин, де пов’язується зі здійсненням певного явища, 

процесу, реалізацією відносин [266, c. 88]. 

На думку В. Галунька та В. Олефіра, механізм адміністративно-

правового регулювання – це засоби функціонування єдиної системи 

адміністративно-правового регулювання з метою забезпечення прав, свобод і 

публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, функціонування 

громадянського суспільства й держави. На їх погляд, система елементів 

адміністративно-правового забезпечення (стадій правозастосування та право-

охоронної діяльності) складається з норм адміністративного права, їх 

зовнішнього вираження – джерел адміністративного права; принципів 

адміністративного права; тлумачення норм адміністративного права; 

адміністративно-правових відносин; адміністративно-правового статусу 

суб’єктів адміністративного права; індивідуальних актів суб’єктів публічної 

адміністрації; форм діяльності суб’єктів адміністративного права; методів 

адміністративного права; адміністративно-правових режимів; 

адміністративних процедур; ефективності адміністративно-правового 

забезпечення [66, c. 321-324]. 

Провідними нормативно-правовими актами, на основі яких 

здійснюється адміністративно-правове забезпечення судової гілки влади, є 

Конституція та Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Так, ст. 19 

означеного Закону визначає, що суд утворюється й ліквідовується законом. 

Проект Закону про утворення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради 

Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя. Місце 

розташування, територіальна юрисдикція і статус суду визначаються з 
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урахуванням принципів територіальності, спеціалізації та інстанційності 

[422]. 

Підставами для утворення чи ліквідації суду є зміна системи 

судоустрою, необхідність забезпечення доступності правосуддя, оптимізації 

видатків державного бюджету або зміна адміністративно-територіального 

устрою. Утворення суду може відбуватися шляхом створення нового суду 

або реорганізації (злиття, поділу) судів. Кількість суддів у суді визначає 

Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою 

правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, 

визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату 

праці суддів [422]. 

Добір суддів (заміщення вакантних посад і звільнення суддів) – це 

вагома складова адміністративно-правового забезпечення діяльності судової 

гілки влади, у результаті чого суди комплектуються професійними суддями, 

ступінь моральних, ділових і професійних якостей яких має відповідати 

вимогам правової демократичної держави із громадянським суспільством 

[423]. Заміщення вакантних посад державних службовців апарату судів, їх 

призначення та звільнення регулюються Законом України від 10 грудня 2015 

№ 889-VIII «Про державну службу» [375]. При цьому безпосередньо ці 

питання регулюються Порядком проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, який затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 квітня 2016 р. № 246 [414]. 

Таким чином, добір і розстановка на посади державних службовців 

апарату судів – це важливий напрямок адміністративно-правового 

забезпчення діяльності судової гілки влади, який забезпечується публічною 

адміністрацією з метою створення належних умов для здійснення 

судочинства, надання адміністративних послуг, гарантування та охорони 

судової влади від посягань на її незалежність. 
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Вагомим чинником, що безпосередньо впливає на дотримання 

принципу верховенства права, незалежності судової влади та справедливості 

судочинства, є визначення меж адміністративних повноважень суддів, які 

обіймають адміністративні посади. У цьому аспекті треба зазначити, що 

адміністративні повноваження суддів, які обіймають адміністративні посади, 

обмежуються здійсненням організаційного керівництва діяльністю суду, 

представницькими повноваженнями, контролем за діяльністю апарату суду 

та матеріальним забезпеченням [191]. Відповідно до Постанови Пленуму 

Верховного суду України від 13 червня 2007 р. № 8 «Про незалежність 

судової влади» голови судів та інші судді, які обіймають адміністративні 

посади в судах, органи суддівського самоврядування, кваліфікаційні комісії, 

Вища рада юстиції (правосуддя), органи та посадові особи законодавчої та 

виконавчої влади не мають повноважень перевіряти правовий зміст судових 

рішень [410]. 

Важливим чинником забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання є особистий прийом громадян, який здійснюється головою 

суду та його заступниками. Графік особистого прийому громадян і Правила 

внутрішнього трудового розпорядку суду вивішуються в суді на спеціально 

пристосованому стенді (дошці оголошень суду). При цьому треба пам’ятати, 

що прийом громадян не проводиться з питань процесуальної діяльності 

суддів і контролю за ними під час розгляду конкретних судових справ; щодо 

витребування будь-яких відомостей, довідок про хід і перспективи розгляду 

справ, іншої інформації, що визначена процесуальним законодавством [410; 

131]. 

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судової гілки влади діє 

суддівське самоврядування, тобто самостійне колективне вирішення 

зазначених питань професійними суддями. Суддівське самоврядування є 

однією з найвищих гарантій забезпечення самостійності та незалежності 

суддів. Діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти 
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створенню компетентних організаційних та інших умов для забезпечення 

нормальної діяльності судів і суддів від втручання в їх роботу, утверджувати 

незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їх діяльність, 

а також підвищувати рівень роботи з кадрами в системі судів [410; 130]. 

Правове забезпечення відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу 

до публічної інформації в судах, здійснюється відповідно до положень, 

законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і 

статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», «Про 

захист персональних даних», Кримінально-процесуального кодексу України, 

Цивільно-процесуального кодексу України, Господарського процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, 

Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого 

рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 № 30. При цьому до 

предмета адміністративного права не може належати інформація під час 

здійснення судочинства суддями, виконання судових рішень і відносини 

щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень під час 

здійснення ними своїх функцій, а також відносини у сфері звернень 

громадян, що регулюються спеціальними законами [523; 410; 130]. 

Одним із важливих напрямків адміністративно-правового забезпечення 

у сфері діяльності судової гілки влади є адміністративна процедура взаємодії 

її з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації, що 

відбувається відповідно до Конституції України, законів України «Про 

судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової 

інформації» [523], «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», 

«Про друковані засоби масової інформації» [381], «Про телебачення і 

радіомовлення» [426], «Про інформаційні агентства» [403], «Про 

забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів», а також 

відповідно до Наказу Державної судової адміністрації «Про утворення 
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Державної установи «Служба судової охорони» від 23 жовтня 2015 р. № 181 

[427].  

Тим самим, погоджуючись і перефразовуючи думку М. Закуріна, 

одним із важливих аспектів щодо незалежності судової гілки влади є 

забезпечення безпеки суддів, судів, пропускного режиму в адміністративних 

будівлях суду та громадського порядку в них, що здійснюється спеціальним 

суб’єктом публічної адміністрації – Службою судової охорони – на основі 

реалізації адміністративно-правових норм [130]. 

Класичним напрямком діяльності публічної адміністрації в будь-якій 

сфері є публічне заохочення працівників. Ці питання в більшості випадків 

належать до предмета адміністративного права (наприклад, щодо 

нагородження громадян України державними нагородами та відзнаками). 

Проте в умовах сьогодення судді позбавлені можливості бути заохоченими 

державними відзнаками, оскільки це не відповідає положенням 

антикорупційного законодавства [384]. Практично можуть бути заохочені у 

встановлений спосіб лише судді у відставці. 

Однією з гарантій незалежності суддів є особлива процедура 

притягнення їх до юридичної відповідальності. Питання дисциплінарної 

відповідальності суддів уже неодноразово було предметом жвавих дискусій 

серед правників, зокрема працівників самого суддівського корпусу, оскільки, 

на слушну думку Н. Мещерякової, оптимізація процедури дисциплінарного 

провадження щодо суддів балансує на грані, за якою можуть бути порушені 

гарантії незалежності суддів [288].  

Останнім напрямком адміністративно-правового забезпечення 

діяльності суддів є суспільні відносини щодо застосування ст. 185-3 «Прояв 

неповаги до суду» КУпАП, коли справу про адміністративне 

правопорушення може порушувати та приймати за нею постанову суддя 

будь-якого суду. Іншими словами, усі судді можуть здійснювати 
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адміністративно-деліктні проводження у справах про адміністративні 

правопорушення за ст. 185-3 КУпАП [218]. 

Таким чином, зміст адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади відбиває вирішальні, передусім зовнішні зв’язки щодо діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, направленої на створення належних умов 

для здійснення судочинства, надання адміністративних послуг, гарантування 

та охорони судової влади від посягань на її незалежність і позитивно 

окреслюється такими межами: 

1) інститутом адміністративних процедур стосовно надання 

адміністративних послуг у системі судової влади;  

2) визначенням адміністративно-правового статусу суддів;  

3) організаційно-кадровою роботою в системі судової влади, а саме 

добору, призначення, звільнення, відставки суддів, і суддів, які перебувають 

на адміністративних посадах, притягнення їх до адміністративної 

відповідальності, заміщення вакантних посад державних службовців апарату 

судів, їх призначення, звільнення та дисциплінарної відповідальності; 

4) адміністративно-правових аспектів навчання суддів (первинного й 

перепідготовки) та апарату суду; 

5) визначення організаційно-правових повноважень суддів, які 

обіймають адміністративні посади;  

6) забезпечення адміністративного контролю у сфері судочинства;  

7) адміністративно-правового забезпечення особистого прийому 

громадян у системі судової гілки влади;  

8) взаємодії зі ЗМІ, висвітлення діяльності судової влади на інтернет-

ресурсі, доступу громадян до публічної інформації в системі судової влади;  

9) організаційно-правових аспектів діяльності суддівського 

самоврядування;  
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10) забезпечення охорони адміністративних приміщень судів, 

підтримання в них правопорядку, особистої недоторканності суддів і членів 

їх родин;  

11) особливостей заохочення й дисциплінарної відповідальності суддів 

і державних службовців апарату судів;  

12) здійснення матеріально-технічних операцій у системі судової гілки 

влади;  

13) особливостей адміністративної відповідальності у сфері діяльності 

судів [131]. 

При цьому зазначимо, що негативно не належать до адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади питання безпосереднього 

здійснення суддями судочинства. Вони належать до галузей кримінального, 

цивільного, господарського та адміністративного процесу, провадження у 

справах про адміністративні правопорушення та відповідних галузей 

матеріального права – кримінального, цивільного, господарського, митного, 

податкового, екологічного, земельного, сімейного тощо. 

Отже, за своїм змістом адміністративно-правове забезпечення 

діяльності судової гілки влади є складним і ємним комплексним інститутом 

адміністративного права, який наповнений численними вертикальними й 

горизонтальними зв’язками, що поєднує однорідні суспільні відносини: 

систему адміністративно-правового забезпечення (правотворчість, 

правозастосування, правоохоронну діяльність), має свою структуру (засоби й 

типи правового регулювання), механізм адміністративно-правового 

забезпечення (джерела, принципи, тлумачення норм адміністративного 

права, адміністративно-правові відносини, статус суб’єктів 

адміністративного права, індивідуальні адміністративні акти, методи, 

режими, процедури, ефективність адміністративно-правового забезпечення) 

та напрямки адміністративно-правового забезпечення діяльності судової 

гілки влади. 
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Квінтесенцією внутрішньої структури адміністративно-правового 

забезпечення є її сутність, оскільки це є найзагальніший внутрішній бік 

такого забезпечення, що розкривається через виявлення внутрішньої 

природи, внутрішніх чинників об’єктивного існування предметів і явищ 

суспільної дійсності щодо забезпечення прав, свобод та законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб, які вирішити свої суперечки самостійно чи за 

допомогою адміністративних засобів не змогли, або коли такого 

забезпечення потребує публічний інтерес держави і суспільства в цілому, 

тобто те, що становить собою джерело руху й розвитку предмета 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади. 

З таких позицій стає цілком зрозумілим, що без аналізу філософії права 

виявити глибинні внутрішні чинники адміністративно-правового 

забезпечення у сфері судової гілки влади неможливо. 

Відповідно до філософії права Г.В. Гегеля закон не встановлює 

останню визначеність, якої вимагає дійсність, а тільки покладає її вирішення 

на суддю й обмежує його лише мінімумом і максимумом, нічого не 

змінюючи в справі, бо кожен цей мінімум і максимум сам становить кругле 

число й усуває те, що суддею потім приймається суто позитивне рішення. Це 

по суті один бік законів і здійснення правосуддя, який містить випадковість і 

полягає в тому, що закон – це загальне визначення, яке має застосовуватися 

до окремого випадку. На думку мислителя, жодна наука чи знання, закони не 

можуть бути повними: «Кожен кодекс міг би бути кращим, ще кращим, це, 

можна стверджувати, пуста рефлексія, бо найвеличніше, найвище, найкраще 

може сприйматися як ще величніше, вище, краще» [81, c. 189].  

Тим самим Гегель покладає на суддів велику місію здійснювати 

правосуддя за «недосконалими» законами, при цьому ці закони обмежують 

варіативність прийняття рішення суддями певними межами від «мінімуму» 

до «максимуму».  
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Філософ уважав, що право, яке існує в формі закону, існує для себе, 

протистоїть особливій волі й думці права і має зробити себе чинним як 

загальне. Це пізнання і здійснення права в особливому випадку, без 

суб’єктивного сприйняття особливого інтересу, покладається на суспільну 

силу – суд (підкреслено нами – А.І.). Історичне виникнення судів може мати 

різні форми (патріархальну, насильства, добровільного вибору), однак, на 

думку мислителя, для здійснення судочинства це не має принципового 

значення. Здійснення правосуддя слід розглядати настільки ж обов’язковим, 

як і правом суспільної влади, що так само мало ґрунтується на бажанні чи 

небажанні індивідів покладати на владу таке повноваження. 

Відповідно можна зробити висновок, що за Г.В. Гегелем призначення 

суду полягає в тому, що він перетворює суб’єктивний інтерес суб’єктів права 

на об’єктивну суспільну істину, підтверджену силою держави й суспільства в 

цілому. Інший цікавий висновок можна зробити з філософії права, що не має 

суттєвого значення форма створення судів – головне щоб після легалізації 

судді були дійсно незалежні від інших гілок влади та впливу приватних осіб 

(«вирок – це власна справа судді-юриста») [81, c. 196]. 

При цьому класик німецької філософії негативно визначає, що не може 

бути правом помста, яка є формою несправедливості: «право проти злочину в 

формі помсти – це тільки право в собі, не у формі справедливого, тобто 

несправедливе в своєму існуванні. Замість постраждалої сторони постає 

постраждале загальне, яке в суді має власну дійсність і бере на себе 

переслідування й покарання злочину, які через це перестають бути 

суб’єктивною й випадковою відплатою через помсту та перетворюються на 

справжнє примирення права з собою, на покарання, з об’єктивної точки зору 

– як примирення закону, який через усунення злочину відновлює сам себе і 

цим реалізується як чинний, а з суб’єктивної точки зору злочинця – як ним 

усвідомлений і для нього та для його захисту чинний закон, у виконанні 

якого стосовно себе він сам знаходить задоволення справедливості». 
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Тим самим Г.В. Гегель переконливо доводить, що провідним чинником 

правосуддя є заміна елементу помсти на об’єктивну істину – перетворення 

суб’єктивного права осіб на об’єктивну істину. 

Наступне, на що звертає увагу мислитель, – це те, що здійснення 

судочинства –це виключно публічна справа, яка «несе суспільству людяність, 

правильне й справедливе» [81, c. 196]. Право має бути довідним: 

«Судочинство ставить сторони в положення, коли вони мають доводити свої 

докази й правові підстави, а суддя має ознайомитися зі справою. Ці кроки й 

складають право, і тому їх хід має бути визначений законом і вони 

отримують суттєву частину теоретичної правої науки» [81, c. 194]. 

Ще одне цікаве теоретичне надбання можна підкреслити в мислителя: 

заради досягнення справедливості суддя може приймати рішення в інтересах 

окремого випадку: не дотримуючись формальностей судочинства, зокрема 

об’єктивних доказів, як їх можна сформулювати, а також приймати 

рішення… не в інтересах загальної диспозиції закону» [81, c. 194]. 

Справедливість, на думку мислителя, – це щось велике в громадянському 

суспільстві: хороші закони дають державі квітнути, а вільна власність стає 

основою її блиску» (курсив наш – А.І.) [81, c. 199]. Іншими словами, Гегель з 

погляду філософії природного права довів уже хрестоматійну в умовах 

сьогодення істину: закон і право не тотожні, закон, який порушує права і 

свободи людини, є неправовим, а його виконання є протиправним [318, 

c. 15]. 

Таким чином, відповідно до філософії права Гегеля сутність судової 

гілки влади як матеріальної основи її адміністративно-правового 

забезпечення передбачає таке: 

– призначення суду полягає в тому, що він перетворює суб’єктивний 

інтерес суб’єктів права на об’єктивну суспільну істину, підтверджену силою 

держави; 
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– провідним чинником правосуддя є заміна помсти постраждалого на 

об’єктивне судове рішення – перетворення суб’єктивного права осіб на 

об’єктивну істину; 

– на судову гілку влади (суддів) покладається місія здійснювати 

правосуддя за «недосконалими» законами, причому ці закони обмежують 

варіативність прийняття рішення суддями в межах від «мінімуму» до 

«максимуму»; 

– не мають суттєвого значення форми створення судів (процедури 

відбору і призначення суддів) – головне щоб після легалізації судді були 

дійсно незалежними від інших гілок влади та впливу приватних осіб («вирок 

– це власна справа судді-юриста»); 

– судочинство ставить сторони в положення, коли вони мають 

доводити свої докази і правові підстави, а суддя – ознайомитися зі справою, 

виступити об’єктивним неупередженим арбітром;  

– у виключних випадках для досягнення справедливого результату 

суддя може ухвалювати рішення в інтересах окремої особи, не дотримуючись 

формальних норм позитивного законодавства, користуючись нормами 

гуманного природного права;  

– хороші закони дають державі квітнути, а вільна власність стає 

основою її блиску. 

Отже, відповідно до філософії права Гегеля сутність судової гілки 

влади як матеріальної основи адміністративно-правового забезпечення 

полягає в перетворенні суб’єктивного інтересу суб’єктів права (бажання 

помсти потерпілого) на об’єктивну суспільну істину, підтверджену силою 

держави, у межах недосконалих законів, у процесі змагальної процедури 

сторін, за повної незалежності від інших гілок влади та впливу приватних 

осіб. 

Виходячи із зазначеного можемо дійти висновку, що провідним 

внутрішнім чинником адміністративно-правового забезпечення діяльності 
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судової гілки влади є забезпечення дійсної незалежності (політичної, 

матеріальної, управлінської, організаційної тощо) суддів, які здійснюють 

правосуддя. 

Що стосується сьогоденної вітчизняної дійсності, то судові реформи в 

Україні створили задовільні організаційно-правові умови для 

функціонування незалежної судової гілки влади, проте громадяни України не 

задоволені практичною діяльністю судів щодо забезпечення прав, свобод і 

законних інтересів фізичних і юридичних осіб шляхом прийняття законних, 

справедливих і гуманних рішень [32]. 

Юридична природа поняття адміністративно-правового забезпечення у 

сфері судової гілки влади є складною. Її можна розглядати як мінімум у 

трьох аспектах: по-перше, як різновид адміністративно-правових відносин; 

по-друге, через призму адміністративної діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації; по-третє, як юридичні елементи системи адміністративно-

правового забезпечення. Спільною рисою в усіх трьох підходах є те, що вони 

реалізуються на основі реалізації (підзаконної нормотворчості) 

адміністративно-правових норм.  

Адміністративно-правові відносини у вузькому розумінні – це 

суспільні відносини, урегульовані нормами адміністративного права [70, 

c. 66]. Відповідно адміністративно-правові відносини у сфері судової гілки 

влади – це суспільні відносини у сфері судової гілки влади, що врегульовані 

нормами адміністративного права. 

Адміністративно-правові норми у сфері судової гілки влади 

врегульовують відносини між: 1) публічною адміністрацією та фізичними 

особами (громадянами, іноземцями, особами без громадянства); 

2) публічною адміністрацією та юридичними особами – судами (суддями); 

3) між вищими та нижчими органами та посадовими особами суддівських 

органів [66, c. 66]. 
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Тим самим загальним для всіх видів адміністративно-правових 

відносин у сфері судової гілки влади є те, що як мінімум однією зі сторін є 

суб’єкт публічної адміністрації, наділений владною компетенцією.  

Наступною провідною рисою адміністративно-правових відносин є їх 

правова природа. З домаганнями агентів публічної влади, які спираються не 

на закон, а на особистий розсуд, ми не можемо рахуватися в 

адміністративному праві. Іншими словами, суспільні відносини у сфері 

судової гілки влади, які спираються не на право, а на розсуд суб’єктів 

публічної адміністрації, не можуть вважатись адміністративно-правовими – 

вони, якщо не є протиправними, належать до предмета державного 

управління [66, c. 68; 118]. 

Наука адміністративного права вивчає публічні правовідносини. 

Змістом цих відносин між представником публічної влади та об’єктами 

публічного управління завжди є публічний інтерес. Публічний характер 

досліджуваних правовідносин відрізняє адміністративне право від приватних 

галузей права, що досліджують приватні відносини окремих осіб між собою 

[118, c. 17, 42-43]. 

Адміністративно-правові відносини у сфері судової гілки влади 

характеризуються такими особливостями:  

1) вони нерозривно пов’язані з адміністративно-правовими нормами, 

виникають і здійснюються на їх основі;  

2) основною їх метою є забезпечення прав та свобод людини і 

громадянина, нормальне функціонування судової гілки влади 

громадянського суспільства та держави;  

3) вони врегульовують широке коло суспільних відносин між 

публічною адміністрацією та об’єктами публічного управління;  

4) провідною рисою адміністративно-правових відносин є їх публічна 

природа, вони виникають з ініціативи будь-якої сторони, при цьому згода 

іншої сторони, як правило, не є обов’язковою;  
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5) адміністративно-правові відносини є переважно виконавчо-

розпорядчими: у вузькому розумінні суб’єкти публічного управління 

наділені владною компетенцією, а об’єкти зобов’язані виконувати їх законні 

вимоги; поряд із цим за широкого підходу сторони адміністративно-правових 

відносин завжди мають суб’єктивні права та юридичні обов’язки, які 

взаємопов’язані між собою: кожному суб’єктивному праву однієї сторони 

відповідає юридичний обов’язок іншої й навпаки;  

6) вони мають свідомо-вольовий характер, адже держава через видання 

відповідних адміністративно-правових норм виражає свою волю народу 

України, учасники цих відносин здійснюють своє волевиявлення, 

усвідомлюють значення своїх дій та можуть нести за них відповідальність;  

7) адміністративно-правові відносини охороняються державою, яка 

сприяє здійсненню суб’єктивних публічних прав та юридичних обов’язків; 

8) не належать до адміністративно-правових відносини між публічної 

адміністрацією та об’єктами публічного управління, якщо вони не засновані 

на праві. Структура адміністративно-правових відносин у сфері судової гілки 

влади є класичною: вона характеризується взаємопов’язаністю всіх її 

складових компонентів, якими є суб’єкти, об’єкти, зміст правовідносин та 

юридичні факти [66, c. 67-69]. 

Таким чином, адміністративно-правове забезпечення у сфері судової 

гілки влади через призму адміністративно-правових відносин – це форма 

соціальної взаємодії суб’єктів адміністративного права (суб’єктів публічної 

адміністрації та об’єктів публічного управління), що виникає на підставі 

реалізації (підзаконного нормотворення) адміністративно-правових норм, які 

здійснюють регулювання у сфері судової гілки влади з метою забезпечення 

прав та свобод людини і громадянина, нормального функціонування системи 

судочинства, громадянського суспільства і держави в цілому, учасники якої 

мають суб’єктивні права та несуть юридичні обов’язки. 
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Теорія адміністративної діяльності суб’єктів публічної адміністрації 

найбільш розвинута у сфері органів внутрішніх справ. Ученими-

адміністративістами адміністративна діяльність ОВС визначається як 

специфічна, виконавчо-розпорядча, підзаконна, державновладна діяльність з 

організації та здійснення охорони громадського порядку, забезпечення 

громадської безпеки, попередження й припинення злочинів та інших 

правопорушень. Ця діяльність поєднує в собі дві складові: 1) діяльність щодо 

виконання законів, нормативних актів управління, виданих з питань 

забезпечення громадського порядку, здійснення права давати обов’язкові до 

виконання вказівки, застосовувати в необхідних випадках заходи 

адміністративного впливу, а також видавати в межах наданих повноважень 

акти управління (зовнішня); 2) організаційну діяльність самого апарату 

міліції (внутрішня) [27, c. 8]. Крім того адміністративна діяльність є 

визнаною у сфері реалізації митної політики митними органами [362]. 

Без сумніву, адміністративна діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері забезпечення судової гілки влади за своєю сутністю не 

може бути тотожна вищенаведеній. Конституційно-правовий статус судової 

гілки влади незалежний від виконавчої, що накладає на неї специфічні 

особливості нового якісного рівня, однак зберігає при цьому загальний зміст. 

По-перше, класична виконавчо-розпорядча діяльність у сфері судової 

гілки влади не використовується, оскільки між судовою й виконавчою 

гілками влади відсутні імперативно-владні відносини. Ці дві гілки влади не є 

незалежними одна від одної. Однак публічне управління не припускає 

вакууму. Органи суддівського самоврядування судів – це суб’єкти публічної 

адміністрації, які виконують адміністративну діяльність щодо забезпечення 

незалежного функціонування системи судочинства. На слушну думку 

М. Закуріна, органи суддівського самоврядування – це специфічний аналог 

виконавчої гілки влади в системі судочинства [130]. Тим самим своєрідну 



 132 

виконавчо-розпорядчу роль у сфері судової гілки влади здійснюють органи 

суддівського самоврядування. 

По-друге, спільними для всіх видів адміністративної діяльності є те, що 

вона є підзаконною діяльністю суб’єктів публічної адміністрації, не законо-

творчою, яку здійснює парламент, і не судовою, яку здійснюють судді у 

процесі здійснення судочинства. 

По-третє, є потреба уточнити, що адміністративна діяльність у сфері 

судової гілки влади є не державновладною діяльністю, а має розглядатися в 

більш широкому форматі – це публічна владна діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації. 

По-четверте, специфічною метою адміністративної діяльності в цій 

сфері є забезпечення права фізичних і юридичних осіб на законне, гуманне і 

справедливе судочинство; 

По-п’яте, специфічною ознакою у сфері судової гілки влади є 

забезпечувальна діяльність Державної судової адміністрації України. 

Таким чином, адміністративна діяльність суб’єктів публічної адміні-

страції у сфері забезпечення судової гілки влади – це виконавчо-розпорядча 

підзаконна публічно-владна діяльність органів суддівського самоврядування 

та забезпечувальна Державної судової адміністрації України з метою 

забезпечення прав фізичних і юридичних осіб на законне гуманне й 

справедливе судочинство. 

Правові елементи системи адміністративно-правового забезпечення 

були нами описані в минулих працях: вони наповнюють численними 

вертикальними й горизонтальними зв’язками. Виходячи з таких позицій, 

адміністративно-правове забезпечення у сфері судової гілки влади – це 

комплексний інститут адміністративного права, який поєднує однорідні 

суспільні відносини – систему адміністративно-правового забезпечення 

(правотворчість, правозастосування, правоохоронну діяльність), має свою 

структуру (засоби і типи правового забезпечення), механізм адміністративно-
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правового забезпечення (джерела, принципи, тлумачення норм 

адміністративного права, адміністративно-правові відносини, статус 

суб’єктів адміністративного права, індивідуальні адміністративні акти, 

методи, режими, процедури, ефективність адміністративно-правового 

забезпечення) та напрямки адміністративно-правового забезпечення 

діяльності судової гілки влади. 

Усе вищевикладене дає підстви зробити такі висновки стосовно змісту і 

сутності адміністративно-правового забезпечення діяльності судової гілки 

влади:  

1. Така діяльність забезпечується інститутом адміністративних 

процедур стосовно надання адміністративних послуг у системі судової влади, 

визначення адміністративно-правового статусу суддів; організаційно-

кадровою роботою в системі судової влади, а саме добору, призначення, 

звільнення, відставки суддів, і суддів, які перебувають на адміністративних 

посадах, притягнення їх до адміністративної відповідальності, заміщення 

вакантних посад державних службовців апарату судів, їх призначення, 

звільнення та дисциплінарної відповідальності; адміністративно-правовими 

аспектами навчання суддів (первинного й перепідготовки) та апарату суду; 

визначенням організаційно-правових повноважень суддів, які обіймають 

адміністративні посади; забезпеченням адміністративного контролю у сфері 

судочинства; адміністративно-правове забезпечення особистого прийому 

громадян у системі судової гілки влади; взаємодією зі ЗМІ, висвітленням 

діяльності судової влади на інтернет-ресурсі, доступу громадян до публічної 

інформації в системі судової влади; організаційно-правовими аспектами 

діяльності суддівського самоврядування; забезпеченням охорони 

адміністративних приміщень судів, підтриманням у них правопорядку, 

особистої недоторканності суддів і членів їх родин; особливостями 

заохочення й дисциплінарної відповідальності суддів і державних 

службовців апарату судів; здійсненням матеріально-технічних операцій у 
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системі судової гілки влади; особливостями адміністративної 

відповідальності у сфері діяльності судів. 

2. Не належать до адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади питання безпосереднього здійснення суддями судочинства. Ці 

проблеми належать до галузей кримінального, цивільного, господарського та 

адміністративного процесу, провадження у справах про адміністративні 

правопорушення та відповідних галузей матеріального права – 

кримінального, цивільного, господарського, митного, податкового, 

екологічного, земельного, сімейного. 

3. Відповідно до філософії права сутність судової гілки влади, як 

матеріальної основи її адміністративно-правового забезпечення, полягає в 

тому, що призначення суду передбачає, що він перетворює суб’єктивний 

інтерес суб’єктів права на об’єктивну суспільну істину, підтверджену силою 

держави; провідним чинником правосуддя є заміна помсти постраждалого на 

об’єктивне судове рішення – перетворення суб’єктивного права осіб на 

об’єктивну істину; на судову гілку влади (суддів) покладається місія 

здійснювати правосуддя за «недосконалими» законами, причому ці закони 

обмежують варіативність прийняття рішення суддями в межах від 

«мінімуму» до «максимуму»; не мають суттєвого значення форми створення 

судів (процедури добору і призначення суддів) – головне, щоб після 

легалізації судді були дійсно незалежними від інших гілок влади та впливу 

приватних осіб («судове рішення – це власна справа судді-юриста»); 

судочинство ставить сторони в положення, коли вони мають доводити свої 

докази і правові підстави, а суддя, ознайомившись зі справою, має стати 

об’єктивним неупередженим арбітром; у виключних випадках для 

досягнення справедливого рішення суддя може приймати рішення в 

інтересах окремої особи, не дотримуючись формальних норм позитивного 

законодавства, користуючись нормами гуманного природного права 
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(«хороші закони дають державі квітнути, а вільна власність стає основою її 

блиску»). 

4. Для розкриття об’єктивної природи сутності адміністративно-

правового забезпечення у сфері судової гілки влади слід використати 

інтеграційний підхід, який виявляється в тому, що сутність судової гілки 

влади – це комплексний інститут адміністративного права, який поєднує 

однорідні суспільні відносини, що описуються системою, структурою, 

механізмом, напрямками; це виконавчо-розпорядча підзаконна публічно-

владна діяльність органів суддівського самоврядування та забезпечувальна 

Державної судової адміністрації України, яка здійснюється з метою 

забезпечення прав фізичних і юридичних осіб на законне гуманне і 

справедливе судочинство. 

5. Сутність судової гілки влади як матеріальної основи 

адміністративно-правового забезпечення полягає в перетворенні 

суб’єктивного інтересу суб’єктів права (бажання помсти потерпілого) на 

об’єктивну суспільну істину, підтверджену силою держави, у межах 

недосконалих законів, у процесі змагальної процедури сторін, за повної 

незалежності від інших гілок влади та впливу приватних осіб. 

Отже, за змістом адміністративно-правове забезпечення судової гілки 

влади є системою норм адміністративного права, основоположних засад 

(концепцій, доктрин і принципів правового регулювання), адміністративно-

правових відносин та адміністративного інструментарію (форм і методів 

адміністративної діяльності та адміністративних процедур), які у сукупності 

формують комплексний інститут адміністративного права, що наповнений 

численними вертикальними і горизонтальними зв’язками, поєднує однорідні 

суспільні відносини. 

 

 

 



 136 

2.3. Поняття та принципи адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади 

 

Як уже зазначалося вище, розвиток демократичної правової держави 

вимагає подальшого вдосконалення судової гілки влади. У цій системі вагоме 

місце належить адміністративно-правовому забезпеченню, оскільки в нормах 

адміністративного права розвиваються й деталізуються основоположні 

засади Конституції України та інших джерел конституційного права щодо 

функціонування судової гілки влади. Також нами вище вже було сформовано 

всі необхідні компоненти щодо різних аспектів і різних підходів до 

формування юридичної природи адміністративно-правового забезпечення 

діяльності судової гілки влади [130]. 

Тепер можемо приступити до виведення поняття адміністративно-

правового забезпечення діяльності судової гілки влади, що потребує 

розкриття на основі аналізу суб’єктивних суджень окремих суб’єктів 

адміністративного права щодо проблем адміністративного-правового 

забезпечення судової гілки влади, виявлення об’єктивних чинників 

механізму такого забезпечення та формулювання на цій основі ідеальної 

абстрактної моделі пізнання адміністративного-правового забезпечення 

судової гілки влади. 

Як вважає О. Бандурка, «влада є специфічною формою суспільного 

поділу праці. Вона здійснюється в умовах, коли одні члени суспільства 

делегують, передають свої владні повноваження іншим. Постійна влада, як і 

багатство, характеризується нерівномірністю розподілу в суспільстві, тому 

завжди існує небезпека концентрації владних повноважень у вузького кола 

людей за відсутності її в інших». Політична влада виникає, формується в 

процесі реалізації потреб управління, регулювання суспільних відносин 

[29, c. 9].  
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В єдиному механізмі держави судовій владі належить невід’ємне місце. 

Сучасна держава існувати без судової влади не може. Як уже нами 

доводилося вище судова влада – особлива гілка державної влади, адже у 

процесі здійснення правосуддя на засадах верховенства права забезпечується 

реальний захист гарантованих Конституцією України та іншими нормативно-

правовими актами держави прав і свобод людини й громадянина, прав і 

законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства й держави.  

При цьому вагомою особисті судової влади є те, що вона існує на 

кошти платників податків, які збираються згідно із законів встановлених 

законодавчою владою, а безпосередньо збираються органами виконавчої 

влади. Іншими словами діяльність судової влади забезпечується 

законодавчою і виконавчою владою. При цьому базовим принципом і 

фактично місією судової влади в таких неблагоприємних умовах є те, що 

судова влади має бути незалежною від законодавчою і судової гілки влади. В 

іншому випадку вона виконувати свою провідну функцію правосуддя не 

може, більш того в умовах залежності існування формальне існування 

судової влади є ширмою для задоволення протиправних інтересів виконавчої 

а інколи і законодавчої влади.  

Тим самим первинним принципом і місією існування судової гілки 

влади є її незалежність. Без нього годі й говорити про будь-який сенс 

існування цього вкрай необхідного інституту держави. Спочатку треба 

забезпечити юридичну і практичну незалежність судової влади в цілому і 

недоторканність кожного судді зокрема.  

Судді у своїй діяльності виконують дуже важливу філософську і 

правову місію. Вони перетворюють статичні норми права як 

загальнообов’язкові правила поведінки, установлені для необмежного кола 

осіб, у конкретні юридичні факти, які стосуються певних індивідуалізованих 

суб’єктів права. Це здійснюється через суб’єктивне бачення судді, яке 

шляхом винесення гуманного, справедливого й законного рішення набуває 
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рис об’єктивності. Воно стає не суб’єктивним рішенням певної особи, а 

об’єктивним рішенням судової влади, які в силу загальнообов’язковості, 

підкріпленої засобами державного примусу, зобов’язані виконувати всі 

причетні до нього особи. Тим самим провідними принципами здійснення 

судочинства є принцип гуманізму і справедливості.  

Проте й ці принципи не є єдиними і бездоганними у сфері судової 

влади, оскільки вони є більш філософськими ніж юридичними. Формально 

догматично з погляду права описати зміст наукових категорій 

«справедливість» і «гуманізм» важко, якщо не сказати, що неможливо. Тому 

в сучасному правознавстві та гуманітарній науці стійко прописано 

філософська категорії і принцип права «верховенство права». Зокрема він 

знайшов своє законодавче закріплення в Конституції України та Законні 

України «Про судоустрій і статус суддів». Це принцип став наріжним 

каменем сучасного судочинства в Європейському суді з прав людини й усіх 

без винятку членів та асоційованих країн ЄС. В Україні він уперше знаходив 

своє виявлення в КАСУ 2005 року і не відразу був прийнятий суддями-

практиками. Багато з них сумнівалися, і більше того – боялися відірватися від 

принципу «законності» і здійснювати судочинство в широкому форматі 

забезпечення права людини. На щастя, в умовах сьогодення такі сумніви 

залишилися в минулому. Принцип верховенства права є і формально, і 

фактично визнаний усіма суддями в Україні. 

Таким чином, провідними, ми б сказали – основоположними 

принципами у сфері діяльності судової влади є принципи верховенства 

права, справедливості та гуманізму, на яких та деяких інших комплексно 

зупинимося в цьому підрозділі більш детально, використовуючи метод 

дедукції та інші способи наукового пізнання. 

Вищезазначені в цьому та інших підрозділах роздуми науковців щодо 

юридичної природи деяких аспектів адміністративно-правового забезпечення 
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судової гілки влади дали можливість сформулювати різноманітні компоненти 

такого забезпечення: 

– об’єктом адміністративно-правового забезпечення у сфері судової 

гілки влади є конституційно-правові норми, що визначають теоретико-

правові засади функціонування судової гілки влади; 

– предметом адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади є практична теоретична й освітня діяльність юристів щодо 

упорядкування, закріплення й розвитку публічною адміністрацією за 

допомогою засобів адміністративного права суспільних відносин у сфері 

функціонування судової гілки влади, яка здійснює свої повноваження на 

засадах незалежності, керуючись лише правом із можливістю підкоряти своїй 

волі інших суб’єктів права та застосувати до порушників закону засоби 

державного примусу; 

– за своїм змістом адміністративно-правове забезпечення діяльності 

судової гілки влади є надзвичайно складним і ємним комплексним 

інститутом адміністративного права, який наповнений численними 

вертикальними і горизонтальними зв’язками, що поєднують однорідні 

суспільні відносини: система адміністративно-правового забезпечення 

(правотворчість, правозастосування, правоохоронна діяльність), структура 

(засоби і типи правового регулювання), механізм адміністративно-правового 

забезпечення (джерела, принципи, тлумачення норм адміністративного 

права, адміністративно-правові відносини, статус суб’єктів 

адміністративного права, індивідуальні адміністративні акти, методи, 

режими, процедури, ефективність адміністративно-правового забезпечення) 

та напрямки адміністративно-правового забезпечення діяльності судової 

гілки влади; 

– сутність адміністративно-правового забезпечення діяльності судової 

гілки влади – це система внутрішніх характеристик адміністративно-

правових відносин щодо забезпечення реального доступу до правосуддя 
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фізичних і юридичних осіб на основі норм адміністративного права, які 

описуються множиною адміністративно-правових елементів (передусім 

принципами адміністративного права в цій сфері), щодо соціальної взаємодії 

суб’єктів адміністративного права у процесі сервісної, виконавчо-

розпорядчої та іншої діяльності суб’єктів публічної адміністрації з метою 

забезпечення суддям умов для перетворення суб’єктивного інтересу суб’єктів 

права (бажання помсти у потерпілого) на об’єктивну суспільну істину, 

підтверджену силою держави, у межах недосконалих законів, у процесі 

змагальної процедури сторін.  

Отже, конкретизуючи вищезазначені положення з певним рівнем 

абстракції, можна з’ясувати, що під адміністративно-правовим 

забезпеченням судової гілки влади слід розуміти цілеспрямований, 

нормативно-організаційний вплив норм адміністративного права, які 

розвивають, уточнюють конституційні норми, що визначають теоретико-

правові засади функціонування судової гілки влади, з метою створення 

належних умов для забезпечення суддями прав, свобод та законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб, публічного інтересу держави й суспільства в 

цілому. 

Характеристикою сутності адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади є загальні та спеціальні принципи. У сучасних умовах 

кардинальних соціальних перетворень, ускладнення політичного, 

господарського та соціально-культурного життя країни адміністративно-

правове забезпечення посідає особливе місце в системі правової 

регламентації судової гілки влади.  

Принципи є провідною категорією в організації та діяльності всіх 

державних і громадських органів й організацій. У принципах зміст 

функціонування органів і організацій розкривається поглиблено, у них 

безпосередньо виявляється сутність органу, його основи, закономірності 

життєдіяльності, тенденції та потреби.  
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Принцип (лат. principium – «начало, основа») – це твердження, яке 

сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або принаймні бажане. 

У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання 

людини, ті практичні, моральні й теоретичні засади, якими вона керується в 

житті, у різних сферах діяльності. У науці принципи – це загальні вимоги до 

побудови теорії, сформульовані як те первинне, що лежить в основі певної 

сукупності фактів. У характеристиці різноманітних систем принципи 

відображають ті суттєві характеристики, що відповідають за правильне 

функціонування системи, без яких вона не виконувала б свого призначення 

[50]. 

Як зазначає Словник іншомовних слів, принцип – це основне вихідне 

положення якої-небудь наукової системи, теорії, ідеології; засада; 

особливість, покладена в основу створення або здійснення чогось; 

переконання, норма, правило, яким керується хтось у житті й поведінці [285]. 

На думку теоретиків права Національного юридичного університету 

імені Ярослав Мудрого, принципи права – це найбільш загальні і стабільні 

вимоги, що сприяють утвердженню та захисту суспільних цінностей, 

визначають характер права й напрямки його подальшого розвитку 

[326, c. 124]. 

Професор Ю. Битяк юридичну природу принципів розкриває як 

вихідні, об’єктивно зумовлені основоположні засади, відповідно до яких 

формується та функціонує відповідно система та її зміст. На його погляд, за 

межами соціальної активності та практичної діяльності суб’єктів принципи 

не можуть бути сформовані й закріплені, а тим більше реалізовані [37, c. 29]. 

У свою чергу В. Колпаков вважає, що принципи – це позитивні 

закономірності, пізнані наукою та практикою, закріплені у правових нормах, 

або узагальнення чинних у державі юридичних правил [226, c.18]. 
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Вдало обґрунтовує поняття принципів О. Бандурка: «Принципи – це 

вихідні, основні правила, норми діяльності для впровадження системи, 

управління загальними процесами» [30, c. 48]. 

Принципами управління є встановлені людьми правила поведінки, 

якими користуються різні суб’єкти управління (суб’єктивна категорія), також 

вони відображають об’єктивно існуючі зв’язки і залежність різних аспектів, 

елементів і сторін в управлінських відносинах (об’єктивна категорія) 

[254, c. 43]. 

Принципи державного управління – це об’єктивно зумовлені 

нормативні засади, що є своєрідним відображенням законів і 

закономірностей суспільного розвитку, соціальних потреб, цінностей, законів 

і закономірностей управління, головним чином закріплені в юридичних актах 

у вигляді керівних правил і норм поведінки, що відповідають цілям 

діяльності системи управління та визначають вимоги до системи, структури, 

організації та процесу управління [254, c. 43]. 

На основі вищезазначених поглядів учених, які взяті нами за основу як 

найбільш загальна конструкція, що відповідає предмету нашого дослідження, 

і вихідних положень адміністративного права України сформуємо характерні 

риси принципів діяльності судової гілки влади:  

1) вони формуються з метою забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина й належних умов функціонування всієї судової системи;  

2) установлюють керівні засади-настанови, що визначають 

найважливіші правила, за якими здійснюється та організується діяльність 

судової гілки влади; 

3) характеризуються прогресивністю, засвідчують ідеальні для умов 

сучасності основоположні засади діяльності судової гілки влади, але які є 

реально досяжними.  

Адміністративно-правове забезпечення діяльності судової влади 

означає створення оптимальної моделі поведінки, що ґрунтується насамперед 
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на конституційних принципах. Адже саме Конституція як основний закон 

держави встановлює засади функціонування державної влади, створює 

правове та структурно-організаційне підґрунтя сфери державного 

управління, будучи базою розвитку права в цілому, різних її галузей та 

інститутів, а також принципів права, зокрема й принципів діяльності судової 

гілки влади [514].  

На основі вихідних положень Конституції України та чинного 

законодавства України сформуємо принципи, що стосуються правового 

забезпечення судової гілки влади: 

1. Принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу й судову 

закріплено у ст.6 Конституції України і відображено у структурі основного 

закону. 

2. Принцип верховенства права закріплено у ст. 8 Конституції України, 

однак там не розкрито його розуміння. На слушну думку вчених, 

верховенство права має здебільшого вираз верховенства закону [234, c. 97-

103]. Прийняття Кодексу адміністративного судочинства України дещо 

змінило це положення. У ньому проголошується, що суд у вирішенні справи 

керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її 

права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави; суд застосовує принцип верховенства 

права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини 

[215, c. 446]. 

З урахуванням викладених вище положень принцип верховенства 

права означає, що органи державної влади визначають право як найвищу 

цінність, яка забезпечує права і свободи людини та громадянина. Принцип 

законності є похідним від принципу верховенства права й не має йому 

суперечити. Ідея верховенства права є фундаментальною складовою 

принципу верховенства права, наріжним каменем існування правової 

держави, діяльності її органів [96]. Це означає, що: 
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– суб’єкти судового управління зобов’язані при здійсненні будь-яких 

дій суворо дотримуватися законодавства України, діяти виключно відповідно 

до другої формули правового регулювання «заборонено все крім того, що 

прямо дозволено законом», що відображено у ст.ст. 6 та 19 Конституції 

України; 

– забезпечення дотримання законодавства всіма невладними фізичними 

та юридичними особами, при цьому фізичні особи, які не мають спеціального 

статусу, мають право діяти відповідно до першої формули правового 

регулювання «дозволено все крім того, що прямо заборонено в законі», що є 

закріпленим зокрема у ст. 23 Конституції України: «Кожна людина має право 

на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються 

права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому 

забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості» [66]; 

– суворим є дотримання суб’єктами судової діяльності 

адміністративних процедур і правил юридичної техніки; 

– прийняття органами судової влади всіх дозволених законодавством 

засобів щодо забезпечення попередження та припинення протиправних 

посягань на права, свободи й законні публічні інтереси фізичних і 

юридичних осіб, невідворотності притягнення винних у скоєнні 

правопорушення до юридичної відповідальності та відновлення порушених 

прав і свобод [66]. 

3. Принцип законності щодо діяльності органів судової влади 

закріплено у ч.3 ст. 129 Конституції України, що визначає: «основною 

засадою судочинства є законність». 

4. Принцип здійснення правосуддя виключно судами – це 

основоположний принцип, який багато в чому детермінує засади 

функціонування судової влади та дозволяє її відмежувати від інших гілок 

влади. Правосуддя можна визначити як ключовий елемент судової влади, що 

реалізується судом у процесі розгляду і вирішення суперечок про право та 
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інших правових конфліктів (не пов’язаних із реалізацією судом контрольної 

функції) у рамках цивільного, господарського, кримінального та 

адміністративного судочинства, наслідком чого є відновлення порушених 

прав і покарання правопорушників [182]. Ст. 1 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» прямо вказує на те, що судову владу реалізовують 

судді та у визначених законом випадках – присяжні – шляхом здійснення 

правосуддя в рамках відповідних судових процедур. 

5. Принцип здійснення судочинства виключно Конституційним Судом 

України та судами загальної юрисдикції. Оскільки судочинство є процесуаль-

ною формою реалізації повноважень судової гілки влади, то цей принцип є 

подібним до принципу здійснення правосуддя виключно судами й 

закріплений у ч. 3 ст. 124 Конституції України: «Судочинство здійснюється 

Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції».  

Відповідно до ст. 129 Конституції України основними засадами 

судочинства визнаються такі: законність; рівність усіх учасників судового 

процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність 

сторін і свобода в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом 

їх переконливості; підтримання державного обвинувачення в суді 

прокурором; забезпечення обвинуваченому права на захист; гласність 

судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 

забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім 

випадків, установлених законом; обов’язковість рішень суду. 

6. Принцип конституційного контролю. Установлені Конституцією 

України засади здійснення конституційного контролю відображено в 

повноваженнях Конституційного Суду України щодо вирішення питань про 

відповідність Конституції України законів та інших нормативно-правових 

актів. Закріплення в Конституції принципу конституційного контролю є 

важливою гарантією забезпечення стабільності конституційного ладу та 

надає судовому органу реальні важелі впливу на законодавчу й виконавчу 
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гілки влади, органічно вплітаючись в канву системи стримувань і противаг, 

без наявності якої існування правової демократичної держави видається 

досить сумнівним [182]. 

7. Принцип обов’язковості рішень судів. Судове рішення є складною 

комплексною категорією, що включає в себе будь-які акти, прийняті судом 

(суддею) у рамках реалізації процесуальних повноважень незалежно від виду 

провадження [182]. 

Обов’язковість виконання судових рішень гарантується Конституцією 

України та законодавством. Так, згідно з ч. 2 ст. 13 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» судові рішення, що набрали законної сили, є 

обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, 

фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території 

України. Обов’язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для 

інших судів визначається законом [422]. 

8. Принцип незалежності й недоторканності суддів. Згідно з рішенням 

Конституційного Суду України незалежність суддів забезпечується 

насамперед особливим порядком їх обрання або призначення на посаду та 

звільнення з посади; забороною будь-якого впливу на суддів; захистом їх 

професійних інтересів; особливим порядком притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності; забезпеченням державою особистої 

безпеки суддів та їхніх сімей; гарантуванням фінансування та належних умов 

для функціонування судів і діяльності суддів, їх правового й соціального 

захисту; забороною суддям належати до політичних партій і профспілок, 

брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький 

мандат, займатися за сумісництвом певними видами діяльності; 

притягненням до юридичної відповідальності винних осіб за неповагу до 

суддів і суду; суддівським самоврядуванням, а недоторканність суддів – один 

з елементів їхнього статусу, який не є особистим привілеєм, а має 
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публічноправове призначення – забезпечити здійснення правосуддя 

неупередженим, безстороннім і справедливим судом [451].  

У свою чергу згідно зі ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» судоустрій будується за принципами територіальності, спеціалізації 

та інстанційності. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції та 

законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права 

(ст. 48). Кваліфікаційне оцінювання за критерієм професійної компетентності 

здійснюється з урахуванням принципів інстанційності та спеціалізації 

(ст. 83). 

9. Принцип територіальності та спеціалізації судів загальної 

юрисдикції. На реалізацію такого принципу Закон України «Про судоустрій і 

статус суддів» передбачає таку структуру системи судів загальної 

юрисдикції: судоустрій будується за принципами територіальності, 

спеціалізації та інстанційності. Найвищим судом у системі судоустрою є 

Верховний Суд. Систему судоустрою складають: 1) місцеві суди; 

2) апеляційні суди; 3) Верховний Суд. Для розгляду окремих категорій справ 

відповідно до цього Закону в системі судоустрою діють вищі спеціалізовані 

суди. 

10. Принцип транспарентності – це принцип організації та діяльності 

судової влади, який визначає основоположні засади адміністративної 

діяльності публічної адміністрації стосовно задоволення потреби 

громадськості в отриманні інформації про механізм функціонування судових 

інстанцій, про ухвалені судами рішення, структуру, порядок формування та 

діяльності органів суддівського самоврядування, про добір і процедуру 

призначення суддів, їх відповідальність та ін [313]. 

Окрім цього принципу Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 

передбачає організацію судової системи ще й відповідно до принципу 

інстанційності. Так, відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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суддів», систему судоустрою складають: 1) місцеві суди; 2) апеляційні суди; 

3) Верховний Суд [422]. 

Інстанційність – це процесуальні поняття, за допомогою якого у 

процесуальних кодифікованих актах визначається порядок розгляду 

(перегляду) судових справ. Але значення і зміст цих термінів є настільки 

важливими при визначенні структури судової системи, що необхідно 

говорити про існування принципу інстанційності як одного з організаційних 

принципів судової влади й розглядати його у взаємодії з іншими принципами 

побудови судової системи [305]. 

Наведена класифікація та перелік принципів не є вичерпними та не 

претендують на їх однозначність і вичерпність. Однак проаналізовані нами 

принципи дають можливість сформувати загальне уявлення про засади 

функціонування судової влади та слугують своєрідним методологічним 

орієнтиром для дослідження судової системи як цілісного правового 

феномену для створення відповідних умов для здійснення незалежного 

правосуддя, захисту прав та інтересів людини і громадянина. 

Таким чином, можна зробити такі висновки стосовно поняття та 

принципів адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади: 

1. До загальних принципів адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади належать такі: поділу влади на законодавчу, виконавчу й 

судову; принцип верховенства права та правового закону; принцип 

здійснення судочинства виключно судами; принцип обов’язковості рішень 

судів; принцип незалежності й недоторканності суддів; принцип 

територіальності та спеціалізації судів, принцип інстанційності. 

2. До характерних рис принципів діяльності судової гілки влади слід 

віднести такі: вони формуються з метою забезпечення прав і свобод людини 

та громадянина й належних умов функціонування всієї судової системи;  

установлюють керівні засади-настанови, що визначають найважливіші 

правила, за якими здійснюється та організується діяльність судової гілки 
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влади; характеризуються прогресивністю, засвідчують ідеальні для умов 

сучасності основоположні засади діяльності судової гілки влади, але які є 

реально досяжними. 

3. Принцип верховенства права та правового закону виражений в тому, 

що суб’єкти публічної адміністрації зобов’язані при забезпеченні діяльності 

суддів та органів правосуддя суворо дотримуватися законодавства, діяти 

виключно відповідно до другої формули правового регулювання «заборонено 

все крім того, що прямо дозволено законом», що відображено у статтях 6 та 

19 Конституції України; публічна адміністрація судів має суворо 

дотримуватися адміністративних процедур і правил юридичної техніки; 

публічна адміністрація судової гілки влади зобов’язана всіма дозволеними 

законодавством засобами забезпечувати попередження та припинення 

протиправних посягань на права та законні публічні інтереси осіб, які 

звернулися до суду за юридичним захистом, невідворотно притягувати 

винних у скоєнні правопорушень, що посягають на нормальне 

функціонування судової гілки влади, до юридичної відповідальності. 

Отже, адміністративно-правове забезпечення судової гілки влади –це 

цілеспрямований нормативно-організаційний вплив норм адміністративного 

права, які розвивають та уточнюють конституційні норми, що визначають 

теоретико-правові засади функціонування судової гілки влади з метою 

створення належних умов для забезпечення суддями прав, свобод та 

законних інтересів фізичних і юридичних осіб, публічного інтересу держави 

й суспільства в цілому. Виявлено, що провідним внутрішнім чинником 

адміністративно-правового забезпечення діяльності судової гілки влади є 

досягнення дійсної незалежності судової гілки влади (політичної, 

матеріальної, управлінської, організаційної) та недоторканості суддів, які 

здійснюють правосуддя. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. У вузькому розумінні об’єктом адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади є надана конституційним правом 

реальність; конституційні положення про судову гілку влади є тим науковим 

простором, частиною об’єктивної реальності, у рамках якого буде 

проводитися дослідження, – об’єктом адміністративно-правового 

забезпечення.  

2. Адміністративно-правове забезпечення, як вихідна категорія, 

характеризується такими рисами: є провідною категорією адміністративного 

права, що найбільш влучно розкриває юридичну природу динамічності 

адміністративного права в аналізованій сфері; є похідним від правового 

регулювання щодо здійснення публічною владою за допомогою всіх засобів 

владного впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування, 

закріплення й розвитку; за допомогою адміністративно-правового 

забезпечення відносини між суб’єктами адміністративного права набувають 

упорядкованої форми; має цілеспрямований характер, що спрямований на 

задоволення законних інтересів суб’єктів адміністративного права; 

складається з певних адміністративно-правових елементів.  

3. Адміністративно-правове забезпечення – це упорядкування, 

закріплення і розвиток публічною владою за допомогою всіх засобів 

адміністративного права суспільних відносин щодо створення нормами 

адміністративного права умов для здійснення судочинства, надання 

адміністративних послуг та охорони судової гілки влади від посягань на її 

незалежність. 

4. Предметом адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади є теоретична, адміністративна та освітня діяльність юристів щодо 

упорядкування, закріплення й розвитку спеціальною публічною 
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адміністрацією за допомогою засобів адміністративного права суспільних 

відносин у сфері функціонування судової гілки влади, яка здійснює свої 

повноваження на засадах незалежності, керуючись лише правом із 

можливістю підкоряти своїй волі інших суб’єктів права та застосувати до 

порушників законів засоби державного примусу, здійснюється на основі 

адміністративно-правових норм щодо створення належних умов для 

здійснення судочинства, надання адміністративних послуг, гарантування й 

охорони судової влади від посягань на її незалежність. 

5. Не належать до адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади питання безпосереднього здійснення суддями судочинства. Ці 

проблеми належать до галузей кримінального, цивільного, господарського та 

адміністративного процесу, провадження у справах про адміністративні 

правопорушення та відповідних галузей матеріального права – 

кримінального, цивільного, господарського, митного, податкового, 

екологічного, земельного, сімейного. 

6. Відповідно до філософії права сутність судової гілки влади, як 

матеріальної основи її адміністративно-правового забезпечення, полягає в 

тому, що призначення суду передбачає, що він перетворює суб’єктивний 

інтерес суб’єктів права на об’єктивну суспільну істину, підтверджену силою 

держави; провідним чинником правосуддя є заміна помсти постраждалого на 

об’єктивне судове рішення – перетворення суб’єктивного права осіб на 

об’єктивну істину; на судову гілку влади (суддів) покладається місія 

здійснювати правосуддя за «недосконалими» законами, причому ці закони 

обмежують варіативність прийняття рішення суддями в межах від 

«мінімуму» до «максимуму»; не мають суттєвого значення форми створення 

судів (процедури добору і призначення суддів) – головне, щоб після 

легалізації судді були дійсно незалежними від інших гілок влади та впливу 

приватних осіб («судове рішення – це власна справа судді-юриста»); 

судочинство ставить сторони в положення, коли вони мають доводити свої 
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докази і правові підстави, а суддя, ознайомившись зі справою, має стати 

об’єктивним неупередженим арбітром; у виключних випадках для 

досягнення справедливого рішення суддя може приймати рішення в 

інтересах окремої особи, не дотримуючись формальних норм позитивного 

законодавства, користуючись нормами гуманного природного права 

(«хороші закони дають державі квітнути, а вільна власність стає основою її 

блиску»). 

7. Для розкриття об’єктивної природи сутності адміністративно-

правового забезпечення у сфері судової гілки влади слід використати 

інтеграційний підхід, який виявляється в тому, що сутність судової гілки 

влади – це комплексний інститут адміністративного права, який поєднує 

однорідні суспільні відносини, що описуються системою, структурою, 

механізмом, напрямками; це виконавчо-розпорядча підзаконна публічно-

владна діяльність органів суддівського самоврядування та забезпечувальна 

Державної судової адміністрації України, яка здійснюється з метою 

забезпечення прав фізичних і юридичних осіб на законне гуманне і 

справедливе судочинство. 

8. Сутність судової гілки влади як матеріальної основи 

адміністративно-правового забезпечення полягає в перетворенні 

суб’єктивного інтересу суб’єктів права (бажання помсти потерпілого) на 

об’єктивну суспільну істину, підтверджену силою держави, у межах 

недосконалих законів, у процесі змагальної процедури сторін, за повної 

незалежності від інших гілок влади та впливу приватних осіб. 

9. До загальних принципів адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади відносяться наступні: поділу влади на законодавчу, 

виконавчу й судову; принцип верховенства права та правового закону; 

принцип здійснення судочинства виключно судами; принцип обов’язковості 

рішень судів; принцип незалежності й недоторканності суддів; принцип 

територіальності та спеціалізації судів, принцип інстанційності. 
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10. До характерних рис принципів діяльності судової гілки влади слід 

віднести: вони формуються з метою забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина й належних умов функціонування всієї судової системи;  

установлюють керівні засади-настанови, що визначають найважливіші 

правила, за якими здійснюється та організується діяльність судової гілки 

влади; характеризуються прогресивністю, засвідчують ідеальні для умов 

сучасності основоположні засади діяльності судової гілки влади, але які є 

реально досяжними. 

11. Принцип верховенства права та правового закону виражений в 

тому, що суб’єкти публічної адміністрації зобов’язані при забезпеченні 

діяльності суддів та органів правосуддя суворо дотримуватися законодавства, 

діяти виключно відповідно до другої формули правового регулювання 

«заборонено все крім того, що прямо дозволено законом», що відображено у 

статтях 6 та 19 Конституції України; публічна адміністрація судів має суворо 

дотримуватися адміністративних процедур і правил юридичної техніки; 

публічна адміністрація судової гілки влади зобов’язана всіма дозволеними 

законодавством засобами забезпечувати попередження та припинення 

протиправних посягань на права та законні публічні інтереси осіб, які 

звернулися до суду за юридичним захистом, невідворотно притягувати 

винних у скоєнні правопорушень, що посягають на нормальне 

функціонування судової гілки влади, до юридичної відповідальності. 
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РОЗДІЛ 3  

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ 

 

 

3.1. Поняття та зміст адміністративно-правового статусу суб’єктів 

публічної адміністрації, що здійснюють адміністративно-правове 

забезпечення судової гілки влади 

 

Категорія «публічна адміністрація» стала провідною в теорії 

адміністративного права, вона досить часто використовується в нормативно-

правових актах України та публіцистичній літературі. Поняття публічної 

адміністрації вдало об’єднує в собі всі суб’єкти права, які певною мірою 

здійснюють функцію держави стосовно публічного виконання законів. До 

таких суб’єктів класично відносять органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування, громадські організації та підприємства, які 

здійснюють делеговані державні функції щодо публічного виконання законів. 

Проте якщо звернутися до аналізованої нами проблематики, цей перелік не є 

повним, оскільки в адміністративно-правових відносинах у сфері судової 

гілки влади беруть участь специфічні суб’єкти публічної адміністрації.  

Звертаючись до тлумачного словника української мови, то там слово 

«статус» визначається як певний стан чого-небудь («становище, стан») 

[531, c. 342]. У загальному розумінні під статусом (від лат. status – 

«положення, становище») розуміється правове положення (сукупність прав і 

обов’язків) фізичної чи юридичної особи [12, c. 652]. Дане значення статусу 

обгрунтовується і такими науковцями, як Ю. Шемшученком, 

В. Горбатеньком М. Зюблюком, у юридичній енциклопедії, які визначають 
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поняття правового статусу як сукупності прав і обов’язків фізичних та 

юридичних осіб [519, c. 243]. 

Термін «публічна адміністрація» уперше було використано в праві 

Європейського Союзу. Аналіз окремих нормативно-правових актів ЄС 

дозволяє зробити висновок, що в європейському праві існує два визначення 

поняття «публічна адміністрація» – у вузькому та широкому розумінні. У 

вузькому сенсі під «публічною адміністрацією» розуміються «регіональні 

органи, місцеві та інші органи публічної влади», «центральні уряди» та 

«публічна служба». Під органами публічної влади при цьому розуміються 

«інституції регіонального, місцевого або іншого характеру, інші органи, 

діяльність яких регулюється нормами публічного права або діями держав-

членів; органи, наділені достатніми суверенними повноваженнями країни, які 

з формальної точки зору не є частиною адміністративного апарату держави-

члена, але структура та завдання яких визначено в законі (причому ці 

завдання належать сфері функціонування держави)» [232; 248]. 

У широкому сенсі в європейському праві до «публічної адміністрації» 

крім органів публічної влади відносять ті органи, які не входять до неї 

організаційно, але виконують делеговані нею функції. Водночас, як 

зазначається в Резолюції щодо публічної (державної) відповідальності, під 

«публічною владою» (або органами публічної влади) слід розуміти будь-яку 

установу публічного права (включаючи державу, регіональні й місцеві 

органи державної влади, незалежні публічні підприємства) та будь-яких 

фізичних осіб під час виконання ними повноважень офіційних органів [40; 

248].  

Підтвердженням існування тлумачень терміна «публічна 

адміністрація» в широкому та вузькому сенсі постають також роботи 

європейських учених, які під поняттям «публічна адміністрація» розуміють: 

сукупність органів, установ та організацій, які здійснюють адміністративні 

функції; адміністративну діяльність, яка здійснюється цією адміністрацією в 
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інтересах суспільства; сферу управління публічним сектором з боку тієї ж 

публічної адміністрації [12, с. 456; 248]. Також публічну адміністрацію 

детермінують як організацію та діяльність органів (установ, структурних 

організацій), що наділені прерогативами публічної влади й основною 

діяльністю яких є забезпечення виконання чинного законодавства в 

публічних інтересах [299; 248].  

Слід зазначити, що В. Авер’янов під терміном «публічна 

адміністрація» пропонує розуміти сукупність органів виконавчої влади та 

органів виконавчого самоврядування, підпорядкованих політичній владі, які 

забезпечують виконання закону та здійснюють інші публічно-управлінські 

функції [1].  

Визначаючи поняття публічної адміністрації, В. Колпакова зазначає, 

що публічна адміністрація – це система організаційно-структурних утворень, 

які на законних підставах набули владних повноважень для їх реалізації в 

публічних інтересах. Усе це зумовлює необхідність розглядати теорію 

публічної адміністрації як методологічну основу адміністративного права й 

використовувати її поняття як базове у формуванні адміністративно-

правових відносин [226]. 

У словнику термінів і понять з державного управління визначено, що 

публічна адміністрація – це сукупність державних і недержавних суб’єктів 

публічної влади, ключовими структурними елементами якої є органи 

виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування [272].  

В останніх двох визначеннях уже простежується, що публічна 

адміністрація – це не звичайна сукупність державних органів, яких досить 

багато, а сукупність органів виконавчої влади та виконавчих органів 

місцевого самоврядування.  

З огляду на зазначене можна сказати, що публічна адміністрація є 

сукупністю державних і недержавних суб’єктів публічної влади, ключовими 



 157 

структурними елементами якої є, по-перше, органи державної виконавчої 

влади і, по-друге, виконавчі органи місцевого самоврядування. 

Як відомо, предмет сучасного адміністративного права охоплюється 

таким змістом: 1) це широке коло суспільних відносин між публічною 

адміністрацією та об’єктами публічного управління. Інакше завжди одним із 

невід’ємних учасників адміністративно-правових відносин буде суб’єкт 

публічної адміністрації; 2) основною метою діяльності публічної 

адміністрації є забезпечення прав і свобод людини, нормального 

функціонування громадянського суспільства та держави; 3) провідною рисою 

предмета адміністративного права є його публічна природа; 

4) адміністративно-правові відносини є переважно публічно-управлінськими 

(владно-розпорядчими); 5) до предмета адміністративного права також 

належать проблеми надання публічною адміністрацією адміністративних 

сервісних послуг; 6) однією зі складових предмета адміністративного права є 

внутрішня діяльність публічної адміністрації, але тільки та її частина, що 

здійснюється у правовій формі; 7) невід’ємною складовою предмета 

адміністративного права демократичної правової держави є відповідальність 

публічної адміністрації за неправомірні дії або бездіяльність; 8) важливою 

рисою предмета галузі адміністративного права є можливість застосування 

публічною адміністрацією заходів державного примусу та адміністративної 

відповідальності [66]. 

В юридичній літературі під адміністративно-правовим статусом 

розуміють сукупність юридичних засобів, які характеризують місце й роль 

фізичної або юридичної особи в адміністративно-правових відносинах. 

Визначальними для аналізу адміністративно-правового статусу особи є такі 

юридичні інститути: 1) публічні суб’єктивні права та юридичні обов’язки; 

2) правосуб’єктність особи; 3) адміністративна відповідальність; 4) у деяких 

випадках – дисциплінарна відповідальність посадових осіб публічної 

адміністрації. Детальніше спеціально під адміністративно-правовим статусом 
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фізичної особи розуміють сукупність установлених законодавством України 

суб’єктивних публічних прав і юридичних обов’язків індивіда в сукупності з 

обсягом і характером його адміністративної правосуб’єктності та 

адміністративної відповідальності. За структурою адміністративно-правовий 

статус приватної фізичної особи складається з негативного статусу (це право 

фізичної особи на те, щоб влада не втручалася у сферу особистої свободи, 

відмежованої законом); позитивного статусу (обов’язок публічної 

адміністрації надавати визначені законодавством адміністративні сервісні 

послуги) та активного статусу (право громадянина бути єдиним джерелом 

влади та безпосередньо чи через обраних представників здійснювати її) [66]. 

Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади 

визначається як частина державного апарату, що має власну структуру та 

штат службовців і в межах установленої компетенції здійснює на основі 

законів їх виконання, від свого імені й за дорученням народу України 

підзаконне адміністративно-правове регулювання (державне управління) в 

галузях, сферах і секторах суспільних відносин [70]. 

Основними ознаками адміністративно-правового статусу суб’єктів 

публічної адміністрації, які здійснюють адміністративно-правове 

забезпечення судової гілки влади, є їхні місце та роль у державному 

управлінні, окреслені певними правовими рамками й визначені 

Конституцією України, іншими законами та підзаконними актами, на 

підставі яких формується судова гілка влади, напрямок правового 

забезпечення цих відносин, адміністративно-правовий вплив суб’єктів 

публічної адміністрації для забезпечення реального захисту гарантованих 

Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами держави 

прав і свобод людини й громадянина, прав і законних інтересів юридичних 

осіб, інтересів суспільства й держави. 

У науці, в більшості випадків, компетенцію трактують як певний обсяг 

державної діяльності, покладений на конкретний орган, або коло питань, 
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передбачених законодавством, які він має право вирішувати в процесі 

практичної діяльності [38]. 

Професор B. Авер’янов наголошує на те на те, що компетенція (права й 

обов’язки) є головною складовою змісту правового статусу кожного органу, 

яка доповнюється такими важливими елементами, як його завдання, функції, 

характер взаємозв’язків з іншими органами (як по «вертикалі», так і по 

«горизонталі»), місце в ієрархічній структурі органів виконавчої влади, 

порядок вирішення установчих і кадрових питань [1]. 

Компетенція державного органу означає встановлені правом 

повноваження (правові можливості) у визначеній сфері державної діяльності, 

за визначеними предметами відання. Державний орган зобов’язаний 

здійснювати свою компетенцію. Одночасно до компетенції окремих органів 

входять окремі повноваження, якими орган має право користуватися на свій 

розсуд, – наприклад, право законодавчої ініціативи [322]. 

Основу судової влади, безумовно, складає сукупність судових органів, 

наділених різною компетенцією. Головним їх призначенням є вирішення 

юридично значущих справ, що мають правові наслідки. Судовій владі 

відводиться особлива роль арбітра в суперечках про право. Суб’єктом, який 

здійснює судову владу, є не будь-який державний орган, а лише суд з 

притаманними лише йому можливостями впливу на поведінку людей і 

соціальні процеси. Судова влада – це специфічна гілка єдиної державної 

влади, яка має власну виключну компетенцію щодо розгляду юридично 

значущих справ, що мають правові наслідки, і реалізується виключно 

конституційними органами (судами) в межах закону та спеціальних 

(судових) процедур [274; 422]. 

Згідно зі ст. 147 Закон України «Про судоустрій і статус суддів» в 

Україні діє єдина система забезпечення функціонування судової влади – 

судів, органів суддівського врядування, інших державних органів та установ 

системи правосуддя. Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія 
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суддів України, Державна судова адміністрація України та Національна 

школа суддів України, інші органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування беруть участь в організаційному забезпеченні діяльності 

судів. Державна судова адміністрація України забезпечує виконання рішень 

про утворення чи припинення (ліквідацію) судів [422]. 

Таким чином, провідними суб’єктами публічної адміністрації, які 

забезпечують незалежність судової влади, є:  

– органи суддівського врядування; 

– Вища рада правосуддя,  

– Вища кваліфікаційна комісія суддів України; 

– Державна судова адміністрація України; 

– Президент України як суб’єкт, який утворює та ліквідує суди, 

здійснює формальне призначення суддів; 

– судді, які перебувають на адміністративних посадах; 

– апарат суду; 

– Державна судова адміністрація; 

– служба судової охорони; 

– органи виконавчої влади; 

– органи місцевого самоврядування. 

До сфери адміністративно-правового статусу суб’єктів публічної 

адміністрації слід віднести їх правосуб’єктність, обов’язки і права 

(компетенцію) та відповідальність за неналежне виконання поставлених 

перед ними завдань. 

Так, Державна судова адміністрація України є державним органом у 

системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення 

діяльності органів судової влади в межах повноважень, установлених 

законом. Державна судова адміністрація України підзвітна Вищій раді 

правосуддя в межах, визначених законом. Державна судова адміністрація 

України має територіальні управління. Рішення про утворення 



 161 

територіальних управлінь і визначення їх кількості ухвалюється Державною 

судовою адміністрацією України за погодженням з Вищою радою 

правосуддя. Правовий статус посадових осіб Державної судової адміністрації 

України, її територіальних управлінь визначається Законом України «Про 

державну службу». Державна судова адміністрація України є юридичною 

особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм 

найменуванням, самостійний баланс і рахунки в органах Державної 

казначейської служби України. Положення про Державну судову 

адміністрацію України та типове положення про її територіальне управління 

затверджуються Вищою радою правосуддя після консультацій з Радою 

суддів України (ст. 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») 

[422].  

При цьому всіх суб’єктів публічної адміністрації, які забезпечують 

незалежність судової гілки влади, за ступенем владної компетенції ми 

поділяємо на:  

1) публічну адміністрацію, яка здійснює виключно забезпечувальну 

функцію стосовно суддів та осіб, які звертаються до суду з метою 

юридичного захисту порушених прав (це Державна судова адміністрація та 

Національна школа суддів України та апарат суду);  

2) публічну адміністрацію, яка поряд із забезпечувальною функцією 

судочинства має владні повноваження стосовно осіб, які порушують 

незалежність суддів (Вища рада правосуддя, служба судової охорони);  

3) публічну адміністрацію, яка має деякі владні повноваження щодо 

суддів (до таких суб’єктів належать органи суддівського самоврядування; 

Вищу кваліфікаційну комісію суддів України; Президента України – як 

суб’єкт, який утворює та ліквідовує суди, здійснює формальне призначення 

суддів). 

Як видно із зазначеного, законодавством України передбачено деякі 

суб’єкти публічної адміністрації, які не належать безпосередньо до судової 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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влади, однак владно можуть впливати, хоча й обмежено, на суддів. Це є 

неприпустимим, оскільки, хоча й несистемно, на рівні законодавства створює 

умови для порушення принципу незалежності судової гілки влади. Ми 

вважаємо, що виключно органи суддівського самоврядування можуть мати 

владні повноваження стосовно суддів. 

Таким чином, на органи суддівського самоврядування має лягати 

основне навантаження стосовно адміністративно-правового владного 

забезпечення судової гілки влади. Проте і в умовах чинного законодавства 

суддівське самоврядування є вагомим суб’єктом забезпечення незалежності 

суддів та адміністративного впливу на них у визначених законом випадках. 

Розглянемо адміністративно-правовий статус суддівського самоврядування 

більш детально. 

Згідно зі ст. 130-1 Конституції України для захисту професійних 

інтересів суддів і вирішення питань внутрішньої діяльності судів відповідно 

до закону діє суддівське самоврядування [237]. Ці положення знайшли свій 

подальший розвиток у спеціальному Законі. Для захисту професійних 

інтересів суддів і вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні 

діє суддівське самоврядування – самостійне колективне вирішення 

зазначених питань суддями. Суддівське самоврядування є однією з гарантій 

забезпечення незалежності суддів. Діяльність органів суддівського 

самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших 

умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати 

незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню 

діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами в системі судів. До 

сфери внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного 

забезпечення судів і діяльності суддів, соціальний захист суддів та їхніх 

сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані зі здійсненням 

правосуддя [422]. 
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Тим самим, згідно з чинним законодавством органи суддівського 

самоврядування є провідним чинником забезпечення незалежності судової 

гілки влади. 

У Законі України «Про судоустрій та статус судів» визначено, що 

організаційними формами суддівського самоврядування є збори суддів, Рада 

суддів України, з’їзд суддів України. Суддівське самоврядування в Україні 

здійснюється через збори суддів місцевого суду, апеляційного суду, вищого 

спеціалізованого суду, Пленум Верховного Суду; Раду суддів України; з’їзд 

суддів України [422]. Збори суддів – зібрання суддів відповідного суду, на 

якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та 

ухвалюють колективні рішення з обговорюваних питань. Збори суддів 

скликаються головою відповідного суду за власною ініціативою або на 

вимогу не менше третини загальної кількості суддів цього суду. Збори суддів 

скликаються в разі потреби, але не рідше одного разу на три місяці. Збори 

суддів є повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин 

кількості суддів цього суду. У голосуванні беруть участь лише судді цього 

суду. На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, судді 

у відставці, представники громадських об’єднань, журналісти й інші особи 

[422]. 

Однак треба зазначити, що компетенцію зібрання місцевих та 

апеляційних судів треба посилювати, зокрема з кадрових питань призначення 

голови територіальних управлінь ДСА та добору і призначення суддів на 

посади.  

Найвищим органом суддівського самоврядування є з’їзд суддів 

України. З’їзд має такі повноваження: заслуховує звіти Ради суддів України 

про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо 

забезпечення незалежності судів і суддів, про стан організаційного та 

фінансового забезпечення судів; заслуховує інформацію Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України про її діяльність; заслуховує 
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інформацію Голови Державної судової адміністрації України про її 

діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-

технічного забезпечення органів судової влади; призначає суддів 

Конституційного Суду України; обирає членів Вищої ради правосуддя та 

ухвалює рішення про звільнення їх з посади члена Вищої ради правосуддя 

відповідно до Конституції і законів України; обирає членів Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України та ухвалює рішення про звільнення їх 

з посади; звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності 

судів до органів державної влади та їх посадових осіб; обирає Раду суддів 

України. З’їзд суддів України ухвалює рішення, що є обов’язковими для всіх 

органів суддівського самоврядування та всіх суддів [422]. 

Таким чином, відповідно до чинного законодавства діє значна система 

органів суддівського самоврядування, а саме: збори суддів місцевого суду, 

апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Пленум Верховного Суду, 

Рада суддів України, з’їзд суддів України, які вирішують низку питань 

діяльності судової влади. Однак найважливіших питань адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади вони не вирішують. На наш 

погляд, до компетенції органів суддівського самоврядування треба віднести 

питання добору і призначення суддів, притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності та відсторонення і звільнення суддів за негативними 

мотивами. 

Усе вищевикладене дає можливість зробити такі висновки стосовно 

поняття та змісту адміністративно-правового статусу суб’єктів публічної 

адміністрації, що здійснюють адміністративно-правове забезпечення судової 

гілки влади: 

1. Публічна адміністрація забезпечує незалежність судової гілки влади 

за ступенем владної компетенції та поділяється на: 1) публічну 

адміністрацію, що здійснює виключно забезпечувальну функцію стосовно 

суддів та осіб, які звертаються до суду з метою юридичного захисту 
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порушених прав (ДСА, Національна школа суддів України та апарат суду); 

2) публічну адміністрацію, що поряд із забезпечувальною функцією 

судочинства має владні повноваження стосовно осіб, які порушують 

незалежність (Вища рада правосуддя, ВККСУ); 3) публічну адміністрацію, 

що має деякі владні повноваження щодо суддів (органи суддівського 

самоврядування та Президент України, як суб’єкт, який здійснює формальне 

призначення суддів). 

2. В Україні функціонує розгалужена лінійно-функціональна система 

органів суддівського самоврядування, а саме: збори суддів, ради суддів, 

конференції суддів, з’їзд суддів України, які здійснюють свої повноваження 

через збори суддів місцевого суду, апеляційного суду, Верховного Суду 

України; ради суддів відповідних судів; конференції суддів відповідних 

судів; Раду суддів України; з’їзд суддів України.  

3. До компетенції органів суддівського самоврядування потрібно 

віднести питання добору і призначення суддів, притягнення їх до 

дисциплінарної відповідальності та відсторонення і звільнення суддів за 

негативними мотивами. 

4. Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації у сфері 

судової гілки влади – це сукупність статичних юридичних елементів, які 

визначають місце і роль посадових осіб та публічних органів, зокрема це 

обсяг і глибина їх правосуб’єктності, компетенція (обов’язки і права) та 

відповідальність за неналежне забезпечення незалежності судової гілки 

влади, які потребують законодавчого вдосконалення шляхом віднесення до їх 

компетенції питань добору і призначення суддів, притягнення їх до 

дисциплінарної відповідальності та відсторонення і звільнення суддів за 

негативними мотивами. 

Отже, провідними суб’єктами публічної адміністрації, які забезпечують 

адміністративно-правове забезпечення судової гілки влади, є Вища рада 

правосуддя, органи суддівського самоврядування, ВККСУ, Національна 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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школа суддів України, Президент України (як суб’єкт, який здійснює 

формальне призначення суддів), ДСА. 

 

 

3.2. Особливості адміністративно-правового статусу судді 

 

Судова реформа, спрямована в площину євроінтеграції, внесла суттєві 

зміни до статусу судді, з метою правильного та належного здійснення 

реформування судової системи, виникає необхідність дослідження 

адміністративно-правового статусу судді. 

У сфері адміністративно-правового статусу судді основоположними 

міжнародними нормативно-правовими актами є: Бангалорські принципи 

поведінки суддів, схвалені резолюцією 2006/23 Економічної та Соціальної 

Ради ООН від 27 липня 2006 року [296], Загальна (універсальна) хартія судді, 

схвалена Міжнародною Асоціацією Суддів 17 листопада 1999 року, Тайпей 

(Тайвань) [123], Рекомендація № (94) 12 «Незалежність, дієвість і роль 

суддів», ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 518 засіданні 

заступників міністрів 13 жовтня 1994 року [466], Пояснювальна записка до 

Європейської хартії про Закон «Про статус суддів» (8-10 липня 1998 року) 

[360], Висновок №1 (2001) Консультативної ради європейських суддів для 

Комітету Міністрів ради Європи про стандарти незалежності судових органів 

та незмінюваність суддів [59], Висновок № 3 (2002) Консультативної ради 

європейських суддів для Комітету Міністрів ради Європи про принципи та 

правила, що регулюють професійну поведінку суддів, зокрема етичні норми, 

несумісну з посадою поведінку, та неупередженість (від 19 листопада 

2002 р.) [58], Глобальний план діяльності для суддів у Європі [85], 

Європейський статут судді, ухвалений Європейською асоціацією суддів 

1993 р. [120], Резолюція Європейської асоціації суддів щодо ситуації в 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Україні у сфері дисциплінарної відповідальності суддів (Тронхейм,  

27 вересня 2007 р.) [442] та ін. 

Європейський статут судді, ухвалений Європейською асоціацією 

суддів 1993 року, визначав, що процес європейської інтеграції призвів до 

експансії законодавчої та виконавчої влади на національному й 

міжнародному рівнях. Більше того, виникли нові групи тиску. Політичні 

зміни в деяких частинах Європи ще раз довели, що принцип розподілу влади 

є незамінним для належного функціонування будь-якої держави, що 

дотримується принципу верховенства права. Принцип розподілу влади 

повинен мати значну питому вагу в процесі європейської інтеграції – і навіть 

більше, оскільки країни-члени позиціонують себе як демократичні. 

Обрання судді має базуватися тільки на об’єктивних критеріях, що 

покликані забезпечити професійну компетентність. Обрання має 

здійснюватися незалежним органом, який представляє суддів. Жодний 

сторонній вплив, зокрема політичний, не може впливати на процес обрання 

судді. Управління суддівством має бути покладене на орган, що представляє 

суддів та є незалежним від жодної іншої влади. Інші державні органи 

зобов’язані надавати органам судової влади всіх засобів, необхідних для їх 

функціонування, включаючи належні людські ресурси та обладнання. Судді 

мають брати участь в ухваленні рішень з цього приводу. Заробітна плата 

судді має бути адекватною та забезпечувати дійсну економічну незалежність 

судді і не має зменшуватися на будь-якому етапі суддівської служби. 

Дисциплінарні санкції за неналежну поведінку судді мають накладатися 

органом, що складається з суддів, та в суворій відповідності до чітко 

визначених процедурних правил. Жодний суддя не може бути притягнений 

до цивільної відповідальності за виконання своїх професійних обов’язків. 

Суддя після звільнення з посади повинен мати можливість займатися іншою 

юридичною професією. Статус судді має бути прямо впроваджений в 

законодавстві [120]. 
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Щодо виконання останньої вимоги, то учасниками всебічного семінару 

Європейської асоціації суддів, організованого Радою Європи, було ухвалено 

Європейську хартію про Закон «Про статус суддів» (Лісабон, 10 липня 

1998 р.). Відповідно до неї в кожній європейській державі основні принципи 

Закону про статус суддів мають визначатись у внутрішніх нормах вищого 

рівня – законах, що гарантують пред’явлення до кандидатів на посаду судді 

вимог, пов’язаних з освітньої кваліфікацією або попереднім досвідом, 

здатністю конкретно виконувати суддівські обов’язки, що має 

забезпечуватися за допомогою відповідного навчання за рахунок держави, 

підготовки обраних кандидатів для ефективного виконання суддівських 

обов’язків [119] 

Рішення про призначення обраного кандидата на посаду судді та про 

направлення його до того чи іншого суду має ухвалюватися незалежним 

органом або за його пропозицією чи згодою – на підставі мотивного 

висновку. При цьому визначається, що судді мають право вільно здійснювати 

свої громадянські права поза межами суддівського мандату, проте на заняття 

сторонньою діяльністю (крім наукової та творчої), пов’язаною з 

винагородою, вони обов’язково мають отримувати дозвіл. Судді мають 

утримуватися від учинків, дій чи висловлювань, здатних похитнути 

впевненість в їх неупередженості або незалежності.  

Що стосується відповідальності суддів, то в Хартії зазначається, що 

халатність судді під час виконання професійних обов’язків, які прямо 

закріплені в законі, може призвести до застосування до нього санкції, якщо 

буде ухвалено відповідне рішення – на підставі пропозиції, рекомендації чи 

згоди колегії чи органу, що складається не менш ніж наполовину з обраних 

суддів, – у рамках провадження із заслуховуванням сторін, причому судді, 

проти якого порушено справу, має бути надано право на представництво 

своїх інтересів. Конкретні заходи покарання, що застосовуються до суддів, 

мають бути перераховані в спеціальному Законі, а призначатися мають на 
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основі принципу пропорційності. Рішення виконавчого органу, колегії чи 

органу, що призначає покарання, може бути оскаржено у вищестоящий 

судовий орган. Судді, які виконують суддівські функції, мають право на 

винагороду, рівень якої має бути таким, щоб вони були захищені від тиску 

при ухваленні ними рішень і в житті взагалі. Судді, які досягли 

встановленого законом віку для виходу у відставку з суддівської посади і 

виконували суддівські обов’язки протягом певного строку, мають 

отримувати пенсію по виходу у відставку, рівень якої має бути якомога 

ближчим до рівня їхньої останньої заробітної плати як судді [361; 130]. 

Повноваження судді припиняються з таких підстав: письмової заяви 

судді про відставку; медичної довідки про непридатність за станом здоров’я 

виконувати обов’язки судді; досягнення граничного віку; закінчення 

встановленого законом терміну; звільнення судді в порядку санкції 

відповідальності, накладеної компетентним органам [119]. 

Україна виконала основні вимоги Європейської хартії про Закон «Про 

статус суддів» і встановила, що поряд із Конституцією України правовий 

статус професійних суддів регулюється спеціальним Законом України «Про 

судоустрій та статус суддів».  

В аспекті адміністративного права В. Галунько вважає, що 

адміністративно-правовий статус особи – це сукупність юридичних засобів, 

які характеризують місце і роль фізичної або юридичної особи в 

адміністративно-правових відносинах. Визначальними для аналізу 

адміністративно-правового статусу особи, на його погляд, є такі юридичні 

інститути: 1) публічні суб’єктивні права та юридичні обов’язки; 

2) правосуб’єктність особи; 3) адміністративна відповідальність; 4) у деяких 

випадках – дисциплінарна відповідальність посадових осіб публічної 

адміністрації [66]. 

На думку О. Собового, адміністративно-процесуальний статус судді – 

це сукупність процесуальних прав, гарантій, обов’язків судді, спрямованих 
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на реалізацію завдань провадження, а також юридична відповідальність у 

передбачених законом випадках. Усі елементи адміністративно-

процесуального статусу судді вчений поділяє на загальні та спеціальні [466]. 

У свою чергу Л. Москвич вважає, що юридична природа, структура і 

зміст категорії «правовий статус судді» сформульовані й аргументовані в 

таких концептуальних для дослідження положеннях: 1) правовий статус є 

цілісною правовою категорією, що характеризує весь спектр як юридичних 

можливостей, так і соціально-психологічних якостей особи, на яку покладено 

функцію здійснення судової влади в державі [298, c. 14-15]; 2) правовий 

статус судді не має розглядатися поза зв’язком із конституційним статусом 

людини і громадянина, змістом та обсягом прав, основних свобод та 

обов’язків, закріплених у Конституції України, що є фундаментом 

спеціального професійного статусу судді; 3) зміст правового статусу судді 

визначається цілями й завданнями його професійної діяльності, виконуваної 

соціальної функції та становить відповідну сукупність правових 

можливостей, міру свободи поведінки судді в суспільному житті і 

професійній діяльності; 4) у характеристиці правового статусу судді має 

йтися не про статус посади, а про правовий статус суб’єкта, що обіймає цю 

посаду; 5) специфіка професійної діяльності судді вимагає певного 

обмеження (виключення) деяких конституційних прав і свобод громадянина. 

При цьому вчений звертає увагу на неприпустимість аналогії статусу суддів 

із державними службовцями, оскільки вони різні за своєю природою. У 

цілому Л. Москвич визначає, що структурними елементами правового 

статусу судді є його службові права, обов’язки, повноваження і 

правосуб’єктність [298].  

Конституція України визначила, що на посаду судді може бути 

призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший 

шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної 

діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, 
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доброчесним і володіє державною мовою. При цьому спеціальним законом 

можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді. 

Для суддів спеціалізованих судів відповідно до закону можуть бути 

встановлені інші вимоги щодо освіти та стажу професійної діяльності. 

Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за 

поданням Вищої ради правосуддя в порядку, установленому спеціальним 

законом. Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом, крім 

випадків, визначених спеціальним законом [237].  

Згідно зі ст. 129 Конституції України суддя, здійснюючи правосуддя, є 

незалежним і керується верховенством права. Вплив на суддю в будь-який 

спосіб забороняється. Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути 

затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення 

обвинувального вироку судом, за винятком затримання його під час або 

відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Суддю не 

може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, 

за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. Суддя 

обіймає посаду безстроково [237]. Підставами для звільнення судді є такі: 

1) неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я; 

2) порушення суддею вимог щодо несумісності; 3) вчинення істотного 

дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, 

що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній 

посаді; 4) подання заяви про відставку або про звільнення з посади за 

власним бажанням; 5) незгода на переведення до іншого суду в разі ліквідації 

чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду; 6) порушення обов’язку 

підтвердити законність джерела походження майна [237].  

Повноваження судді припиняються в разі: досягнення суддею 

шістдесяти п’яти років; припинення громадянства України або набуття 

суддею громадянства іншої держави; набрання законної сили рішенням суду 

про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання 



 172 

недієздатним або обмежено дієздатним; смерті судді; набрання законної сили 

обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину. Держава 

забезпечує особисту безпеку судді та членів його сім’ї [237]. Конституція 

України чітко визначила позаполітичний статус судді. Суддя не може 

належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій 

політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші 

оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, 

викладацької чи творчої [237]. 

Для виконання цих доволі детальних конституційних положень ст. 52 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначила вузьке розуміння 

правового статусу судді. Згідно з ним суддею є громадянин України, який 

відповідно до Конституції України та цього Закону призначений суддею, 

займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює 

правосуддя на професійній основі. Судді в Україні мають єдиний статус 

незалежно від місця суду в системі судоустрою чи адміністративної посади, 

яку суддя обіймає в суді [422]. 

У широкому розумінні до правового статусу спеціальний закон 

відносить інститут незмінюваність судді, вимоги щодо несумісності, права та 

обов’язки судді, присягу судді, положення щодо етики судді, моніторинг 

способу життя судді, повну перевірку декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларацію 

родинних зв’язків судді [422]. 

Одним із чинників впливу на ефективність правосуддя є кадрове 

забезпечення суддівського корпусу високопрофесійними суддями, що у свою 

чергу передбачає належну їх підготовку. Європейською Хартією про статус 

суддів, ухваленою у Страсбурзі в липні 1998 р. (DAJ/DOC (98)23), 

установлено вимоги щодо забезпечення умов, які гарантуватимуть (шляхом 

дотримання вимог щодо освітньої кваліфікації та наявності попереднього 
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досвіду) призначення на посаду саме тих осіб, які здатні здійснювати судові 

обов’язки [280]. 

Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді має включати 

теоретичне та практичне навчання. Організація спеціальної підготовки 

здійснюється Національною школою суддів України [308].  

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

Національна школа суддів України є державною установою зі спеціальним 

статусом у системі правосуддя, що забезпечує підготовку 

висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та здійснює науково-

дослідну діяльність. На Національну школу суддів України не поширюється 

законодавство про вищу освіту. Національна школа утворюється при Вищій 

кваліфікаційній комісії суддів України і здійснює свою діяльність відповідно 

до спеціального закону та статуту, затвердженого Вищою кваліфікаційною 

комісією суддів України. Національну школу суддів України очолює ректор, 

якого призначає на посаду і звільняє з посади Вища кваліфікаційна комісія 

суддів України [422]. 

На думку В. Маляренка, створення Національної школи суддів України 

як спеціального автономного закладу з власним бюджетом, самостійними 

напрямками діяльності, широкими повноваженнями у сфері вироблення й 

реалізації спеціальних програм підготовки суддів і працівників апаратів 

судів, який у перспективі має стати потужним загальнонаціональним 

інтелектуальним науковим і науково-методичним центром, що відповідатиме 

міжнародним стандартам у галузі судочинства, дозволить ефективно 

вирішити проблему підготовки висококваліфікованих кадрів для судової 

системи України [135].  

За перший рік свого існування Школа організувала та провела заняття 

для 7077 суддів і працівників апаратів судів, серед яких були: судді, 

призначені на посаду судді вперше, – 398 осіб, судді, обрані на посаду 

безстроково, – 430 осіб; судді, які займають адміністративні посади, –  



 174 

153 особи, судді, які пройшли періодичне навчання з метою підвищення 

рівня кваліфікації, – 2718 осіб, працівники апаратів судів – 3378 осіб. За 

перший квартал 2012 року відповідну підготовку в НШСУ отримали 2200 

суддів і працівників апаратів судів, зокрема суддів і працівників апаратів 

судів – 1325 осіб; забезпечено періодичне навчання суддів з метою 

підвищення рівня кваліфікації (875 осіб); за рахунок коштів Державного 

бюджету – 2028 осіб; за кошти міжнародних організацій – 172 особи [308].  

На слушну думку М. Мельника, функціонування Національної школи 

суддів України є невід’ємною складовою реалізації стратегічного напрямку 

державної політики щодо гарантування належного, ефективного правосуддя. 

Саме тому вся її діяльність має бути спрямована на гарантування якісної 

підготовки суддів з урахуванням новітнього законодавства та міжнародних 

стандартів професійної підготовки. Реалізації цього складного завдання 

сприятиме впровадження стратегічних напрямків розвитку Школи, яких 

запропоновано чотири: 1) навчально-адаптаційний; 2) кадровий та науковий; 

3) комунікативний; 4) забезпечувальний [280]. 

Найбільш слушно процедуру добору суддів розкрито в інформації 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Так, 3 квітня 2017 р. було 

оголошено добір кандидатів на посаду судді місцевого суду з урахуванням 

600 прогнозованих вакантних посад суддів місцевого суду. Для участі в 

доборі особа, яка має намір стати суддею місцевого суду, мусить:1) пройти 

процедуру реєстрації намірів через заповнення відповідної форми на 

офіційному веб-сайті Комісії; 2) подати до Комісії засобами поштового 

зв’язку заяву й документи, визначені ч. 1 ст. 71 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» [315].  

При цьому допуску до добору та складення відбірного іспиту підлягає 

особа, яка у визначені Комісією терміни подала всі необхідні документи та 

на день їх подання відповідає установленим спеціальним законом вимогам до 

кандидата на посаду судді. Не можуть бути допущені до участі в доборі судді 
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та особи, які на момент відповідного звернення до Комісії вже є учасниками 

добору кандидатів на посаду судді. Учасником добору на посаду судді є 

особа, стосовно якої ухвалено рішення Комісії про її допуск до нього. Участь 

особи в доборі припиняється на підставі: рішення Комісії про припинення 

участі особи в доборі; рішення Комісії про рекомендування особи для 

призначення на посаду судді; закінчення терміну дійсності результатів 

кваліфікаційного іспиту. Про наміри стати суддею місцевого суду особа 

повідомляє Комісію через заповнення на офіційному веб-сайті Комісії 

відповідної форми та за визначеними нею правилами [315]. 

Для участі в доборі та складенні відбірного іспиту особи подають: 

письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді; копію 

паспорта громадянина України; анкету кандидата на посаду судді; 

мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею; декларацію 

родинних зв’язків кандидата на посаду судді; копію диплома про вищу 

юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу 

юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що 

підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий 

ступінь, вчене звання; копію трудової книжки, послужного списку (за 

наявності); довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з 

висновком про його придатність до роботи на посаді, пов’язану з виконанням 

функцій держави; письмову згоду на збирання, зберігання, оброблення та 

використання інформації про кандидата з метою оцінити його готовність до 

роботи на посаді судді; згоду на проведення щодо нього спеціальної 

перевірки відповідно до закону; декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, 

встановленому законодавством про запобігання корупції, як кандидата на 

посаду судді місцевого суду; копію військового квитка (для 

військовослужбовців або військовозобов’язаних); заяву про проведення 

перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади»; електронний 
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носій зі сканованими копіями документів. Документи (матеріали), зокрема їх 

копії, подаються (заповнюються) особою, яка звертається із заявою про 

участь у доборі. На основі поданих особою документів член Комісії або за 

його дорученням інспектор здійснює перевірку особи, стосовно якої 

розглядається питання, має право брати участь у засіданні під час розгляду 

відповідного питання щодо неї. Неявка особи на таке засідання не 

перешкоджає розгляду Комісією відповідного питання та ухвалення рішення. 

Інформація про результати розгляду питання про відповідність особи 

установленим вимогам до кандидата на посаду судді місцевого суду 

розміщується на офіційному веб-сайті Комісії [315]. 

Серед науковців існують певні погляди на проблему новітнього 

порядку призначення судді на посаду. Ю. Дем’янчук вважає, що система 

добору суддів є такою, що може уповільнити формування суддівського 

корпусу: щоб стати суддею, кандидату потрібно пройти значну кількість 

стадій – він направляється на спеціальну підготовку до спеціалізованого 

вищого навчального закладу, а також на навчання до Національної школи 

суддів України, двічі складає іспит перед Вищою кваліфікаційною комісією, 

а остаточне рішення належить Президентові України [109].  

Вагомі критичні зауваження щодо Закону України від 7 липня 2010 р. 

№ 2453-VI «Про судоустрій та статус суддів» висловлював В. Мартиненко. 

Він доводив, що в Законі детально регламентувалося процедура призначення 

суддів як уперше, так і безстроково, але залишалися невирішеними окремі 

процедурні питання. На його думку, слід розробити типову програму та 

порядок проходження спеціальної підготовки кандидатами на посаду судді, 

на підставі якої Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за 

погодженням зі спеціалізованими юридичними вищими навчальними 

закладами четвертого рівня акредитації та Національною школою суддів 

України будуть затверджуватися програма і порядок для конкретного 

кандидата. Також потребують удосконалення методичні рекомендації щодо 
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визначення рівня володіння державною мовою кандидатом на посаду судді, а 

також слід конкретизувати категорію «стаж роботи у галузі права» як вимогу, 

що встановлюється законодавством для заняття посади судді [275]. 

На думку І. Темкіжева, система добору кандидатів у судді є надто 

ускладненою (вона включає складання двох кваліфікаційних іспитів, а між 

ними – обов’язкове проходження річної спеціальної підготовки). 

Застосування такої складної та тривалої системи добору значно уповільнить 

формування суддівського корпусу, збільшить кількість вакантних посад у 

судах і призведе до значних додаткових бюджетних видатків, що виглядає 

нереальним в умовах постійного недофінансування роботи судів [484]. 

Науковець і суддя К. Василяка висловлює занепокоєння щодо проблем 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, оскільки критерії 

«розгляд питання» та «прийняття позитивного рішення» не виписані [51]. 

Що ж до незалежності й недоторканності суддів, то це гарантується 

Конституцією та законами України. Суддя як носій судової влади у 

здійсненні правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, 

тиску або втручання; він здійснює правосуддя на основі Конституції та 

законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права, що 

забезпечується низкою правових, організаційних, фінансових засобів. 

Держава охороняє самостійність і незалежність суддів, установлюючи 

спеціальні гарантії, які стосуються не лише особливого порядку призначення 

та обрання суддів, але й притягнення їх до відповідальності та звільнення з 

посади. Суддя є недоторканним: він не може бути без згоди Верховної Ради 

України затриманий чи заарештований до винесення судом обвинувального 

вироку; кримінальна справа щодо судді може бути порушена лише 

Генеральним прокурором України або його заступником; відсторонення 

судді від посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності 

здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України; виявлення 
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неповаги до суду чи судді з боку осіб, які є учасниками процесу або присутні 

в судовому засіданні, тягне за собою їх відповідальність [130]. 

Суддя до виходу у відставку або на пенсію не може бути нагороджений 

державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, 

відзнаками, грамотами органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, окрім державних або будь-яких інших нагород, відзнак, 

грамот, пов’язаних зі здійсненням ним правосуддя. 

Обов’язки судді визначалися Кодексом суддівської етики, що був 

затверджений 22 лютого 2013 р. VІ черговим з’їздом суддів України [217]. 

Ми вважаємо, що висвітлені в цій правовій пам’ятці положення були 

досконалими, майже ідеальними. Відповідно наведемо їх у повному обсязі як 

нормативний адміністративний акт, що має вагоме значення, як памятку 

правотворчості органів суддівського самоврядування, важливу для нашого 

дослідження та для майбутніх поколінь.  

Згідно з цією правовою пам’яткою суддівського самоврядування суддя 

був зобов’язаний: бути прикладом неухильного додержання вимог закону і 

принципу верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих 

стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, 

незалежність, неупередженість і справедливість суду; уникати будь-якого 

незаконного впливу на його діяльність, пов’язану зі здійсненням правосуддя; 

виконувати свої професійні обов’язки незалежно, виходячи виключно з 

фактів, установлених на підставі власної оцінки доказів, розуміння закону, 

верховенства права, що є гарантією справедливого розгляду справи в суді, 

незважаючи на будь-які зовнішні впливи, стимули, загрози, втручання або 

публічну критику; старанно й неупереджено виконувати покладені на нього 

обов’язки та вживати заходів для поглиблення своїх знань і вдосконалення 

практичних навичок; здійснювати судочинство в межах і порядку, 

визначених процесуальним законом, і виявляти при цьому тактовність, 

ввічливість, витримку й повагу до учасників судового процесу та інших осіб; 
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не допускати проявів неповаги до людини за ознаками раси, статі, 

національності, релігії, політичних поглядів, соціально-економічного 

становища, фізичних вад тощо та не дозволяти цього іншим; виконувати 

обов’язки судді безсторонньо й неупереджено та утримуватися від поведінки, 

будь-яких дій або висловлювань, що можуть призвести до виникнення 

сумнівів у рівності професійних суддів, народних засідателів і присяжних під 

час здійснення правосуддя; виявляти повагу до права на інформацію про 

судовий розгляд та не припускатися порушення принципу гласності процесу; 

не робити публічних заяв, коментувати в засобах масової інформації справи, 

які перебувають у провадженні суду, та піддавати сумніву судові рішення, 

що набрали законної сили [385]. 

Крім того, згідно з означеним Кодексом суддівської етики суддя був 

зобов’язаний: утримуватися від поведінки, дій або висловлювань, які можуть 

призвести до виникнення сумнівів у єдиному статусі суддів і в тому, що 

професійні судді здійснюють колективне вирішення питань організації 

роботи суду; уникати позапроцесуальних взаємовідносин з одним із 

учасників процесу або його представником у справі за відсутності інших 

учасників процесу; здійснювати неупереджений розгляд справ, що є його 

основним обов’язком; не належати до політичних партій і професійних 

спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати 

представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 

виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої; 

бути обізнаним про свої майнові інтереси та вживати розумних заходів для 

того, щоб бути обізнаним про майнові інтереси членів своєї сім’ї; 

ураховувати, що сімейні, соціальні взаємовідносини чи будь-які інші 

стосунки та втручання з боку органів державної влади не мають впливати на 

поведінку судді чи ухвалення судових рішень; не має брати участь у 

соціальних мережах, інтернет-форумах, при тому застосування ним інших 

форм спілкування в мережі Інтернет є припустимим, проте суддя може 
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розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає 

шкоди авторитету судді та судової влади [385].  

В умовах сьогодення ці положення утратили своє законодавче 

значення, проте залишаються вагомою пам’яткою щодо адміністративно-

правового статусу судді й мають значний вплив на чинний кодекс 

суддівської етики. 

У свою чергу, згідно з чинним Кодексом суддівської етики, що 

затверджений Рішенням РСУ від 4 лютого 2016 року №1, визначаються 

високі стандарти поведінки судді. Вони полягають у тому, що суддя як на 

роботі, так і поза її межами, у повсякденному житті має демонструвати таку 

поведінку, щоб учасники процесу й навколишні люди бачили в ньому еталон 

порядності і справедливості – високоморальну, чесну, стриману, 

врівноважену людину. При цьому суддя має не лише подавати особистий 

приклад, але й пропагувати етичну поведінку серед учасників процесу та 

навколишніх, вимагати етичної поведінки від інших. Оволодіння високими 

стандартами поведінки має бути невід’ємною складовою частиною 

підготовки кожного професійного судді та кандидата на посаду судді. Від 

моральних цінностей, якими керується суддя у своїй роботі під час 

здійснення правосуддя і в позасудовій поведінці, залежить оцінка судових 

рішень з точки зору їх справедливості як від кожного окремого громадянина, 

так і суспільства в цілому [216]. Визначено, що неналежна поведінка суддів 

підриває впевненість громадян у справедливості судової системи. Судді 

мають усвідомлювати й пам’ятати про те, що вони перебувають під 

постійним і пильним контролем громадськості. У зв’язку з цим будь-який 

суддя має погодитися з обмеженнями, пов’язаними з дотриманням етичних 

норм, які на нього покладаються відповідно до його статусу. Ці обмеження 

можуть здаватися обтяжливими для пересічного громадянина, але суддя має 

дотримуватися таких обмежень добровільно та свідомо [216]. Однією з 

найважливіших категорій етики, що виражає моральні обов’язки судді 
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стосовно держави, суспільства, конкретної людини, в інтересах якої 

здійснюється правосуддя, є професійний обов’язок, що має не тільки 

моральну, а й правову природу, оскільки містить у собі як обов’язок, 

передбачений правовими нормами, так і обов’язок перед суспільством, 

пов’язаний зі здійсненням професійної діяльності. Усвідомлення суддею 

професійного обов’язку передбачає турботу про професійну гідність, 

постійне вдосконалення професійної майстерності, прагнення виховувати 

своєю діяльністю особистим прикладом, повагу до закону, правосуддя та 

суду [216]. 

Дотримання етичних норм передбачає утримання суддею від дій, що 

можуть бути розцінені як використання посадового становища в особистих 

цілях чи можуть викликати сумнів у його неупередженості, незалежності і 

справедливості винесених рішень. Особливості поведінки судді мають вияв у 

тому, що суддя зобов’язаний не допускати будь-яких дій, які можуть 

заподіяти шкоду, порушити нормальну діяльність суду чи дискредитувати 

судову владу в цілому. Недотримання суддею моральних засад суспільства, 

його неетична поведінка щодо учасників процесу тощо призведе до зниження 

його авторитету, робить таку поведінку незрозумілою для суспільства, 

внаслідок чого в учасників процесу виникають сумніви щодо незалежності й 

справедливості суду [216]. 

Особливість статусу суддів має суттєвий вплив на визначення підстав 

для виникнення дисциплінарної відповідальності суддів, кола суб’єктів, які 

можуть ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність суддів, 

органів, що правомочні вирішувати питання про дисциплінарну 

відповідальність суддів [130]. 

Підстави дисциплінарної відповідальності суддів визначено в розділі 

VI «Дисциплінарна відповідальність судді» Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів». Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності в порядку дисциплінарного провадження з таких підстав: 
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незаконна відмова в доступі до правосуддя (зокрема незаконна відмова в 

розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або 

інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення 

правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію 

наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або 

призвело до порушення правил щодо юрисдикції або складу суду; 

незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення 

аргументів сторін щодо суті спору; порушення засад гласності і відкритості 

судового процесу; порушення засад рівності всіх учасників судового процесу 

перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду 

своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості; незабезпечення 

обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших 

учасників судового процесу; порушення правил щодо відводу (самовідводу); 

безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, 

скарги чи справи протягом строку, установленого законом, зволікання з 

виготовленням умотивованого судового рішення, несвоєчасне надання 

суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного 

реєстру судових рішень; допущення суддею поведінки, що порочить звання 

судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, 

чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, 

дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які 

забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, 

адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу; умисне 

або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення суддею, який брав участь в 

ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних 

свобод; розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, зокрема 

таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою судді під час 

розгляду справи в закритому судовому засіданні; неповідомлення суддею 

Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора про випадок втручання в 
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діяльність судді щодо здійснення правосуддя, зокрема про звернення до 

нього учасників судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, з приводу конкретних справ, 

що перебувають у провадженні судді; неповідомлення або несвоєчасне 

повідомлення Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт 

інтересів судді; втручання у процес здійснення правосуддя іншими суддями; 

неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації; 

зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне 

незазначення відомостей; використання статусу судді з метою незаконного 

отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди; 

допущення суддею недоброчесної поведінки, зокрема здійснення суддею або 

членами його сім’ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи 

членів його сім’ї; невідповідність рівня життя судді задекларованим доходам; 

непідтвердження суддею законності джерела походження майна; ненадання 

інформації або надання завідомо недостовірної інформації на законну вимогу 

члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та/або члена Вищої ради 

правосуддя; непроходження курсу підвищення кваліфікації в Національній 

школі суддів України відповідно до направлення, визначеного органом, що 

здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, або непроходження 

подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді 

здійснювати правосуддя у відповідному суді, або непідтвердження здатності 

судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за результатами цього 

кваліфікаційного оцінювання; визнання судді винним у вчиненні 

корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з 

корупцією; неподання або несвоєчасне подання декларації родинних зв’язків 

суддею; подання у декларації родинних зв’язків судді завідомо 

недостовірних відомостей; неподання або несвоєчасне подання декларації 
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доброчесності суддею; декларування завідомо недостовірних тверджень у 

декларації доброчесності судді [422].  

Скасування або зміна судового рішення не має наслідком 

дисциплінарну відповідальність судді, який брав участь у його ухваленні, 

крім випадків, коли скасоване або змінене рішення ухвалено внаслідок 

умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових 

обов’язків. Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють 

дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному 

Законом України «Про Вищу раду правосуддя», з урахуванням вимог Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» [422]. 

Таким чином, до суддів Вищою радою правосуддя може 

застосовуватися дисциплінарне стягнення за широке (проте детально законом 

регламентоване) коло протиправних діянь щодо прямого порушення права 

осіб на справедливе і в розумні строки судочинство, істотне порушення норм 

процесуального права, порушення права осіб на захист, діянь, пов’язаних з 

особистою недисциплінованістю судді, здійснення чи непротидію 

корупційним діянням, низьку кваліфікацію. Іншими словами, коло 

протиправних діянь, за які суддя може бути притягнутий до дисциплінарної 

відповідальності, є широким, конкрентним і таким, що в цілому відповідає 

умовам сьогодення. 

До суддів може застосовуватися дисциплінарне стягнення у вигляді 

попередження; догани з позбавленням права на отримання доплат до 

посадового окладу судді протягом одного місяця; суворої догани з 

позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді 

протягом трьох місяців; подання про тимчасове (від одного до шести місяців) 

відсторонення від здійснення правосуддя з позбавленням права на отримання 

доплат до посадового окладу судді та обов’язковим направленням судді до 

Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення 

кваліфікації, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження 
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щодо суддів, та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження 

здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді; подання про 

переведення судді до суду нижчого рівня; подання про звільнення судді з 

посади. Під час обрання виду дисциплінарного стягнення стосовно судді 

враховуються характер дисциплінарного проступку, його наслідки, особа 

судді, ступінь його вини, наявність інших дисциплінарних стягнень, інші 

обставини, що впливають на можливість притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне стягнення застосовується з 

урахуванням принципу пропорційності [422]. 

Однак Європейська асоціація суддів 27 вересня 2007 р. висловила 

занепокоєність ситуацією в Україні у сфері дисциплінарної відповідальності 

суддів. ЄАС підкреслила, що принцип незалежності суддів є основною 

передумовою дотримання верховенства права та фундаментальною вимогою 

процесу вільного вирішення конфліктів. Усі правила щодо дисциплінарної 

відповідальності мають базуватися на припущенні, що судді є незалежними 

захисниками закону та можуть тлумачити його на власний розсуд. Для того 

щоб належним чином виконувати свої функції, суддя не може бути 

притягнений до дисциплінарної відповідальності за поданням держави чи 

незадоволеної сторони у справі, крім випадків, коли суддя визнаний винним 

за скоєння кримінального злочину, або в разі, якщо його поведінка прямо 

суперечить установленим професійним суддівським стандартам. Якщо це 

правило не дотримується, то суддя змушений виконувати свої обов’язки під 

постійною загрозою звинувачення, що може, принаймні підсвідомо, 

вплинути на його рішення [137]. 

Той факт, що рішення судді може бути переглянуто, змінено чи 

скасовано апеляційною інстанцією, не може бути підставою для відкриття 

дисциплінарної справи щодо судді. Тим не менше, будь-яка спроба 

представників законодавчої чи виконавчої влади притягти суддю до 

дисциплінарної відповідальності за винесення конкретного рішення (якщо 
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відсутнє кримінальне діяння чи пряме нехтування професійними 

суддівськими стандартами) є невиправданим втручанням у судовий процес і 

становить пряму загрозу незалежності суддів. Підстави для дисциплінарної 

відповідальності судді, зокрема для його (її) звільнення, мають бути чітко 

встановлені законом. Дисциплінарні органи повинні мати чіткі підстави для 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Відповідна 

дисциплінарна справа щодо судді може бути відкрита тільки у випадках, 

коли мала місце не гідна звання судді поведінка та її наслідки є такими 

серйозними, що потребують накладання дисциплінарних стягнень [130; 137]. 

Розгляд дисциплінарної справи має відбуватися тільки незалежним 

трибуналом, який має гарантувати всебічну реалізацію права на захист. Якщо 

такого трибуналу немає безпосередньо в суді, то його члени мають 

призначатися незалежним органом, у складі якого має бути більшість суддів, 

які обрані демократичним шляхом своїми колегами. Також має бути 

забезпечено право на оскарження рішення дисциплінарного органу в порядку 

апеляції в суді. ЄАС вважає, що будь-які законодавчі ініціативи, що 

порушують ці універсальні стандарти, є невиправданим втручанням у 

незалежність суддів. Вони є несумісними з фундаментальними вимогами 

демократичного суспільства, що базуються на верховенстві права. ЄАС 

закликає компетентні органи України забезпечити загальне визнання 

стандартів суддівської незалежності та їх дотримання в будь-який час, а 

також неприпустимість будь-яких дій, що ставлять ці стандарти під загрозу 

[217; 137].  

Отже, суддя – це висококваліфікований досвідчений юрист, який є 

громадянином України, що відповідно до Конституції та Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» призначений суддею, займає штатну 

суддівську посаду в одному із судів України та здійснює правосуддя на 

професійній основі.  

Викладений вище матеріал дозволяє зробити такі висновки: 
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1. Суддя має унікальний спеціальний адміністративно-правовий статус, 

який відрізняється від правового статусу інших суб’єктів адміністративного 

права. Першим провідним чинником є те, що суддя належить до судової 

гілки влади, яка є незалежною від законодавчої та виконавчої гілок влади, що 

захищає суддю від будь-якого впливу при прийняття судового рішення; 

другим – інститут недоторканності судді. 

2. Суддя – це висококваліфікований досвідчений юрист, який є 

громадянином України, що відповідно до Конституції та Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» призначений суддею, займає штатну 

суддівську посаду в одному із судів України та здійснює правосуддя на 

професійній основі.  

3. До суддів Вищою радою правосуддя може застосовуватися 

дисциплінарне стягнення за досить широке коло протиправних діянь щодо 

прямого порушення права осіб на справедливе і в розумні строки 

судочинство, порушення норм процесуального права, порушення права осіб 

на захист, діянь, пов’язаних з особистою недисциплінованістю судді, 

здійснення чи непротидії корупційним діянням, низької кваліфікації. Іншими 

словами, коло протиправних діянь, за які суддя може бути притягнутий до 

дисциплінарної відповідальності, є широким і таким, що потребує 

конкретизації.  

Таким чином, адміністративно-правовий статус судді – це система 

адміністративно-правових елементів, які визначають місце і роль 

висококваліфікованого, досвідченого та патріотично налаштованого юриста 

щодо призначення його суддею, прийняття ним присяги, проходження 

кар’єри та звільнення з посади судді, що складається з обсягу 

правосуб’єктності, компетенції (обов’язків і прав), незалежності й 

недоторканності та спеціальної дисциплінарної відповідальності, яка за 

своєю сутністю має адміністративні ознаки. 
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3.3. Кадрове забезпечення діяльності судової гілки влади та 

адміністративна процедура призначення суддів 

 

Розбудова в Україні дієвої, ефективної судової системи, що буде 

відповідати міжнародним стандартам у сфері судочинства, безпосередньо 

пов’язана з формуванням високопрофесійного суддівського корпусу, що 

потребує розроблення практичної моделі кадрового забезпечення діяльності 

судів з урахуванням специфіки судової системи, яка впливає на встановлення 

процедур підбору, добору, підвищення кваліфікації та службової кар’єри 

суддів, а також особливостей службової діяльності працівників апарату судів. 

У правовій державі суддям надається виключна роль, і це зрозуміло, бо 

на відміну від інших гілок державної влади судова влада надається судді 

особисто. Тому в інтересах кожної людини, суспільства і держави в цілому є 

те, щоб посади носіїв судової влади обіймали фахівці з відмінною 

професійною підготовкою і відповідними моральними якостями, адже 

«…проблема підготовки суддівських професійних кадрів як для загальних 

судів, так і для спеціалізованих, є однією з найважливіших проблем 

реформаторських процесів в Україні» [323]. 

Кадрове забезпечення залежить від стабільності політичних і 

соціально-економічних процесів у державі, тому цілком закономірно 

правовий статус посадових осіб має відповідати демократичним 

перетворенням і «встигати» за нововведеннями й реформами в політично-

економічній системі країни.  

Т. Кравченко вважає, що вироблення нової державної кадрової 

політики у сфері державного управління зумовлено змістом радикальних 

перетворень, які почали здійснюватися в контексті сучасної адміністративної 

реформи [242]. 

Відповідно до Конституції України судова влада є однією з трьох гілок 

державної влади. Відповідно на неї поширюються всі характеристики та 
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ознаки державної влади: суверенність (тобто верховенство), повнота, 

неподільність, самостійність, формальна незалежність від влади будь-якої 

організації (або особи), а також здійснення від імені держави її органами, 

поширення влади на всіх членів суспільства, наявність у розпорядженні 

апарату (механізму) для реалізації своїх завдань і функцій [436]. 

Водночас судова влада має властиві лише їй специфічні ознаки. 

Насамперед її відрізняє основна функція, якою є відправлення правосуддя. 

Ця функція повністю сконцентрована в тому органі правосуддя (судді чи 

суду), який здійснює провадження в конкретній судовій справі. Цей орган 

правосуддя є основним безпосереднім суб’єктом реалізації судової влади, 

зокрема тих характеристик і принципів, які належать останній як гілці 

державної влади. Це насамперед: верховенство, повнота, неподільність, 

незалежність від інших гілок влади, самостійність у здійсненні правосуддя та 

вирішенні питань внутрішньої організації й адміністрування в судах. 

Наведеним забезпечується здійснення найважливішої функції та завдання 

судової влади – шляхом розгляду та вирішення конфліктів забезпечити в 

суспільстві баланс свободи й обов’язкового виконання законів [519]. 

З етимологічного погляду, дієслово «підбирати» означає «вишукуючи 

добирати, вибирати потрібне, відповідне чому-небудь» [50].  

У теорії управління добір кадрів визначається як процес установлення 

придатності кандидатів і вибір найбільш підготовленого з них для 

ефективного виконання функціональних обов’язків [307]. Зміст процедури 

добору кадрів складається з аналізу та оцінки особистісних якостей 

претендента, а також формулювання висновку про ступінь його відповідності 

вимогам конкретної посади [464]. 

Сутність процедури добору кадрів кандидатів на посаду судді адміні-

стративного суду полягає в доборі осіб, найбільш придатних до здійснення 

функцій судової влади у сфері публічно-правових відносин. 
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У п. 10 Основних принципів незалежності судових органів, ухвалених 

1985 року на сьомому конгресі ООН у місті Мілані, установлено, що особи, 

дібрані на судові посади, повинні мати високі моральні якості та здібності, а 

також відповідну підготовку та кваліфікацію. Кожен метод добору суддів має 

гарантувати від призначення судді з неправомірних мотивів [293]. 

Словник іншомовних слів визначає термін «кадри» як основний 

(штатний) склад кваліфікованих працівників підприємств, установ, 

партійних, профспілкових та інших громадських організацій певної галузі 

діяльності; в широкому розумінні – взагалі всіх постійних працівників [189]. 

Кадрове забезпечення – це комплекс дій, спрямованих на пошук, 

оцінку і встановлення заздалегідь передбачених стосунків з робочою силою 

як у самій компанії для подальшого просування кар’єрними сходами, так і 

поза її межами для нового найму тимчасових або постійних робітників [190]. 

У підручниках і навчальних посібниках, підготовлених з дисципліни, 

яка стосується організації судових і правоохоронних органів, також немає 

чіткого визначення терміна «кадрове забезпечення» щодо діяльності судової 

гілки влади [135].  

Можна дійти висновку про доцільність формулювання родової 

категорії «кадрове забезпечення» щодо діяльності судової гілки влади. В 

Україні до таких органів належать суди загальної юрисдикції та суд 

конституційної юрисдикції, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна 

комісія суддів України, Національна школа суддів України, Державна судова 

адміністрація України. Їх виділення засноване на нормах законів України 

«Про судоустрій і статус суддів» і «Про Конституційний Суд України» [406; 

279].  

Вища рада правосуддя посідає особливе місце в системі державних 

судових органів. Вона є колегіальним органом, а її статус визначено у ст. 131 

Конституції України та Законі України «Про Вищу раду правосуддя» [367; 

279].  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
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Крім цих органів, зазначений Закон передбачає наявність певної 

категорії осіб, які можуть бути учасниками судового процесу, – присяжних.  

Відповідно до сказаного вище стає доцільним формування таких 

видових категорій, як «кадрове забезпечення формування та функціонування 

суддівського корпусу судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду 

України», «кадрове забезпечення діяльності апарату суду», «кадрове 

забезпечення формування корпусу народних засідателів», «кадрове 

забезпечення формування корпусу присяжних», «кадрове забезпечення 

діяльності Вищої ради правосуддя» та ін [367; 279]. 

Конституція України визначає обов’язкові (статусні) вимоги до осіб, 

що можуть бути рекомендовані на посаду судді, порядок призначення на цю 

посаду, основні засади судочинства, державне забезпечення фінансування та 

належних умов для функціонування судів і діяльності суддів. Правові засади 

організації судової влади, її система, формування корпусу професійних 

суддів, їх статус, порядок здійснення правосуддя та інші питання судової 

влади регулюються законодавством України – законами України «Про 

судоустрій і статус суддів», «Про Конституційний суд України», «Про Вищу 

правосуддя» та ін [367; 279]. 

На основі вищевикладеного можна зазначити, що формулювання 

видових категорій кадрового забезпечення здійснюється на підставі аналізу 

наукових надбань галузевих юридичних наук і державного управління з 

урахуванням специфіки статусу органів судової гілки державної влади. 

Під правовою формою кадрового забезпечення діяльності органів 

судової гілки влади доцільно розуміти насамперед процедурну форму. Вона 

становить собою сукупність нормативно закріплених правил здійснення дій 

щодо кадрового забезпечення у формі певних адміністративних процедур 

[279]. 

Проблема якісного комплектування суддівського корпусу існувала 

завжди, але особливо актуальною стала в сучасних умовах, коли значно 
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змінилися суспільно-економічні відносини, відбувається процес розбудови 

правової держави зі змінами чинного законодавства. За цих умов одним із 

ключових напрямків кадрової політики мають стати розроблення і 

впровадження нових підходів до підбору і розстановки суддівських кадрів. 

Цей процес передбачає виявлення, вивчення, оцінювання професійно 

значущих якостей і здібностей, професійне навчання як кандидатів, так і 

діючих суддів. Його метою є забезпечення більш раціонального й 

ефективного використання особистісного потенціалу у вирішенні завдань, що 

ставляться перед професійною діяльністю судді [332]. 

Психологи, які досліджували різні види діяльності, дійшли висновку, 

що психологічні особливості особистості, будучи професійно важливими 

якостями, можуть значно впливати на різні показники професійної діяльності 

[13]. Ці особливості становлять собою найважливіші чинники професійного 

навчання, від них багато в чому залежать швидкість та якість набуття 

професійних знань, умінь і навичок. Тому фундаментом організації добору й 

розстановки кадрів має стати соціально-психологічний аналіз професійної 

суддівської діяльності (зокрема спеціалізованої) через систему вимог, що 

висуваються до людини, яка її здійснює, включаючи якості особистості, 

особливості процесів мислення, знання, уміння й навички [332]. 

Таким чином, до кадрового складу судової гілки влади належать судді 

та суб’єкти владних повноважень, які забезпечують їх діяльність і надають 

адміністративні послуги фізичним і юридичним особам, які звертаються до 

суду.  

Судді поділяться: 1) за видами судочинства – на суддів загальної 

юрисдикції та суддів, які працюють в адміністративних і господарських 

судах; 2) за ієрархічним статусом – на суддів місцевого суду, суддів 

апеляційного, суддів Верховного Суду України та суддів, які обіймають 

адміністративні посади. 
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Судді також можуть утворювати органи суддівського самоврядування: 

а) збори суддів місцевого суду, апеляційного, Вищого спеціалізованого суду, 

Верховного Суду України; б) ради суддів відповідних судів; в) конференції 

суддів відповідних судів; г) Раду суддів України; д) з’їзд суддів України 

[512]. На наш погляд, у широкому розумінні до органів суддівського 

самоврядування слід також віднести Вищу кваліфікаційну комісію суддів 

України та Вищу раду правосуддя, оскільки більшість її членів мають бути 

суддями. 

Що стосується суб’єктів публічної адміністрації, які забезпечують 

незалежність і недоторканність суддів та надають адміністративні послуги 

фізичним та юридичним особам у системі судової гілки влади, то до них 

належать: Президент України; Вища рада правосуддя; апарат суду; науково-

педагогічний склад Вищої школи суддів; Державна судова адміністрація 

України; працівники судової охорони. 

Отже, кадрове забезпечення судової гілки влади у правовому аспекті 

відображає об’єктивні засади та нормативне закріплення правил, на основі 

яких формуються та здійснюються адміністративні процедури з метою 

формування та функціонування якісного кадрового складу органів судової 

гілки влади.  

Провідною інституцією у сфері адміністративно-правового 

забезпечення судової влади є призначення суддів. Призначення суддів – це 

наріжний камінь судової системи. Люди, які сьогодні отримають суддівські 

мантії, будуть на майбутні десятиріччя визначати й утверджувати традиції 

українського судочинства [92]. 

Етимологія слова «процедура» сходить своїм корінням до латинського 

procedo, що означає «проходжу, або просуваюсь» [13]. В українській мові 

термін «процедура» з’явився шляхом калькування французького рrocedure, 

яке має аналогічне значення [261]. 
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Враховуючи лексичну сторону поняття «процедура», то воно 

трактується як «всяка тривала, послідовна справа, порядок, обряд» [107], 

«офіційний порядок дій, виконання, обговорення чого-небудь» [316] або ж 

«установлена, прийнята послідовність дій для здійснення або оформлення 

якої-небудь справи» [116]. 

Як зазначає енциклопедія, процедура може означати офіційно 

встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення 

чого-небудь; які-небудь дії, хід виконання чого-небудь [432]. 

Український «Словник іншомовних слів» визначає процедуру як 

офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або 

оформлення чогось [285]. 

Якщо ж мова йде про специфічну процедуру у сфері адміністративно-

правового забезпечення суспільних відносин, тобто про процедуру в її 

правовому значенні, то, на думку О. Лагоди, послідовні дії, які складають 

процедуру, мають бути, по-перше, врегульовані нормами права, по-друге, 

направлені на досягнення певного правового результату [261]. Такий підхід 

до поняття «правова процедура», заснований на значенні терміна 

«процедура», дозволяє сформулювати його наукове визначення [104]. 

У загальному аспекті процедура визначається як певна сукупність дій 

чи операцій, за допомогою яких реалізується той чи інший процес або етап, 

стадія, що виражає зміст відповідної технології. З правового погляду, 

процедура – це регламентований юридичною нормою порядок дій або 

забезпечення відповідних суспільних відносин у сфері правозастосування 

[104]. 

Правова процедура характеризується такими ознаками: а) це 

попередньо визначена модель її застосування в реальному житті, через яку 

досягається необхідний результат; б) юридична сила, тобто норми, що 

визначають процедурну діяльність, закріплені в законі як основні; в) межі 

регулятивного «впливу» процедурних норм. Процедурні норми не 
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стосуються змістового (внутрішнього) боку реалізації основних норм, а лише 

передбачають зовнішній процес їх упровадження; г) синхронність, тобто з 

виникненням основної норми відразу приймається процедурна. Це 

забезпечує нерозривність правотворчості та правореалізації, теорії та 

практики; д) законність – відповідність процедури нормативній моделі, 

закріпленій у нормативно-правовому акті; е) ознака демократизму правової 

процедури стосується тільки тих, які є шляхом до реалізації владних 

відносин [104].  

Ця характеристика розкриває ознаки процедури, які прийнятні та 

можуть бути застосовані до всіх галузей права, зокрема й до 

адміністративної. Одночасно виникає потреба визначення поняття 

«адміністративна процедура» як різновиду юридичної процедури, щодо якого 

немає однозначної думки, як це не парадоксально, адже вже досить довгий 

період вчені-юристи оперують цим поняттям, використовуючи його в 

підручниках, монографіях, статтях, але уніфікованого підходу ще не 

вироблено [104]. 

Як зазначав В. Авер’янов, «адміністративні процедури здатні істотно 

сприяти підвищенню ефективності управлінської діяльності, чіткому 

виконанню функцій і повноважень органів і посадових осіб. Але головне – ці 

процедури мають забезпечити необхідну послідовність у реалізації 

громадянами своїх прав і свобод та стати дієвою перешкодою для 

суб’єктивізму й свавілля службовців органів виконавчої влади» [1]. 

В. Тимощук пропонує таке визначення адміністративної процедури: це 

встановлений законодавством порядок розгляду та вирішення 

адміністративними органами індивідуальних адміністративних справ [486]. 

Інші автори пропонують визначати адміністративні процедури як 

установлений адміністративно-процесуальними нормами порядок діяльності 

уповноважених суб’єктів щодо розгляду й вирішення індивідуально-

конкретних справ [252]. Деякі науковці у своїх працях підкреслюють, що під 
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адміністративною процедурою слід розуміти встановлений порядок 

вирішення адміністративними органами індивідуальних адміністративних 

справ [255]. 

Призначення суддів має базуватися на спеціальних принципах добору, 

призначення та звільнення суддів. Це зокрема: 1) принцип чесності 

кандидатів у судді; 2) принцип високих моральних якостей кандидатів у 

судді; 3) принцип високих спеціальних здібностей і професійних знань 

кандидатів у судді; 3) принцип гарантування довічного терміну повноважень 

судді до виходу на пенсію; 4) принцип призначення суддів самими суддями 

або радою суддів; 5) принцип неприпустимості призначення тимчасових 

суддів (на випробувальний строк), при тому випробувальний термін може 

бути встановлений для суддів, що призначаються на посаду, але виключно 

під наглядом інших суддів чи ради суддів [491; 130]. 

О. Гончаренко шляхом здійснення формально-догматичного аналізу 

законодавства сформулював принципи формування суддівського корпусу – 

законності; незалежності; рівності кандидатів на посади суддів; 

безпосередності; відкритості та прозорості; правової визначеності; 

спеціалізації, об’єктивності й анонімності; фіксування процедури добору 

технічними засобами; оскаржуваності рішень [94]. 

Що стосується вітчизняних реалій, то добір суддів здійснюється 

виключно відповідно до положень Конституції України та Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів», згідно з яким в Україні запроваджено 

проведення централізованого конкурсу з призначення на посаду судді. Його 

проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів, Національна школа суддів та 

Вища рада правосуддя. Процедура призначення судді закінчується 

формальним виданням про це відповідного указу Президента України. 

Згідно зі ст. 128 Конституції України призначення на посаду судді 

здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в 

порядку, встановленому законом [237]. Відповідно до ст. 70 «Порядок 
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добору та призначення на посаду судді» Закону України «Про судоустрій та 

статус суддів» добір та призначення на посаду судді здійснюється в порядку, 

визначеному спеціальним законом, та включає такі стадії: рішення Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України про оголошення добору кандидатів на 

посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад суддів 

[422]; подання особами, які виявили намір стати суддею, до Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України відповідної заяви та документів; 

здійснення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України перевірки 

відповідності осіб, які звернулися із заявою для участі в доборі, 

установленим вимогам до кандидата на посаду судді на основі поданих 

документів; допущення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

осіб, які за результатами перевірки на час звернення відповідають 

установленим вимогам до кандидата на посаду судді, до участі в доборі та 

складенні відбірного іспиту; складення особою, допущеною до участі в 

доборі, відбірного іспиту; установлення Вищою кваліфікаційною комісією 

суддів України результатів відбірного іспиту та їх оприлюднення на 

офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 

проведення стосовно осіб, які успішно склали відбірний іспит, спеціальної 

перевірки в порядку, визначеному законодавством про запобігання корупції; 

проходження кандидатами, які успішно склали відбірний іспит та пройшли 

спеціальну перевірку, спеціальної підготовки; отримання свідоцтва про 

проходження спеціальної підготовки; складення кандидатами, які пройшли 

спеціальну підготовку, кваліфікаційного іспиту та встановлення його 

результатів; зарахування Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

кандидатів на посаду судді за результатами кваліфікаційного іспиту до 

резерву на заміщення вакантних посад судді, визначення їх рейтингу, 

оприлюднення списку кандидатів на посаду судді, включених до резерву та 

рейтингового списку, на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України; оголошення Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
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України відповідно до кількості вакантних посад судді в місцевих судах 

конкурсу на заміщення таких посад [422]; проведення Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на заміщення вакантної 

посади судді на основі рейтингу кандидатів, які взяли участь у такому 

конкурсі, та внесення рекомендації Вищій раді правосуддя щодо призначення 

кандидата на посаду судді; розгляд Вищою радою правосуддя рекомендації 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України й ухвалення рішення щодо 

кандидата на посаду судді; видання указу Президента України про 

призначення на посаду судді – у разі внесення Вищою радою правосуддя 

подання про призначення судді на посаду [422].  

Звільнення судді з посади в Конституції України розглядається через 

призму незалежності й недоторканності судді (ст. 126). Підставами для 

звільнення судді є такі: неспроможність виконувати повноваження за станом 

здоров’я; порушення суддею вимог щодо несумісності; вчинення істотного 

дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, 

що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній 

посаді; подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним 

бажанням; незгода на переведення до іншого суду в разі ліквідації чи 

реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду; порушення обов’язку 

підтвердити законність джерела походження майна [237]. 

Повноваження судді припиняються в разі: досягнення суддею 

шістдесяти п’яти років; припинення громадянства України або набуття 

суддею громадянства іншої держави; набрання законної сили рішенням суду 

про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання 

недієздатним або обмежено дієздатним; смерті судді; набрання законної сили 

обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину [237]. 

Таким чином, адміністративні процедури легалізації суддів 

характеризуються такими рисами: 
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1) в умовах сьогодення до інституту призначення суддів входить єдина 

адміністративна процедура – призначення суддів безстроково; 

2) адміністративна процедура – це сукупність етапів, стадій і дій 

публічної адміністрації щодо призначення суддів; 

3) у нашому випадку вона має бути чітко прописана в Конституції та 

інших законах України; 

4) адміністративно-процедурні норми не стосуються внутрішнього 

боку реалізації конституційних норм щодо призначення суддів, а 

використовують їх як норми матеріального права; 

5) конституційні та адміністративні норми у сфері легалізації суддів 

приймаються синхронно (в єдиних нормативно-правових актах), перші 

мають матеріальний характер, а другі передбачають зовнішній процес їх 

упровадження; 

6) адміністративні процедури легалізації суддів має базуватися на 

принципах: а) чесності кандидатів у судді; б) високих моральних якостей 

кандидатів у судді; в) високих спеціальних здібностей і професійних знань 

кандидатів у судді; г) гарантування безстрокового терміну повноважень 

судді; д) призначення суддів самими суддями; ж) неприпустимості 

призначення тимчасових суддів; 

7) адміністративна процедура призначення суддів складається з трьох 

етапів, які поділено на стадії та адміністративні дії: перший етап 

«Підготовчий» складається з двох стадій (рішення про добір суддів, подання 

й перевірка документів претендентів на посаду судді); другий «Перевірка 

знань претендентів та вибір із них найкращих» складається з трьох стадій 

(складання відбірного іспиту, складання кваліфікаційного іспиту, 

зарахування кандидатів на посаду судді до резерву на заміщення вакантних 

посад судді), третій етап «Безпосереднє призначення суддів» складається з 

двох статій (видбір і рекомендування на посаду суддів найбільш достойних 
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претендентів, видання указу Президента України про призначення на посаду 

судді). 

Усе вищесказане може підтвердити такі висновки стосовно кадрового 

забезпечення діяльності судової гілки влади та адміністративної процедури 

призначення суддів: 

1. Конституційні та адміністративні норми у сфері легалізації суддів 

приймаються синхронно (в єдиних нормативно-правових актах), перші 

мають матеріальний характер, а другі передбачають зовнішній процес їх 

упровадження.  

2. Адміністративно-процедурні норми не стосуються внутрішнього 

боку реалізації конституційних норм щодо призначення суддів, а 

використовують їх як норми матеріального права. 

3. Адміністративні процедури легалізації суддів базуються на 

принципах: а) чесності кандидатів у судді; б) високих моральних якостей 

кандидатів у судді; в) високих спеціальних здібностей і професійних знань 

кандидатів у судді; г) гарантування довічного терміну повноважень судді; 

д) призначення суддів самими суддями; ж) неприпустимості призначення 

тимчасових суддів. 

4. Адміністративні процедури легалізації суддів має базуватися на 

принципах: а) чесності кандидатів у судді; б) високих моральних якостей 

кандидатів у судді; в) високих спеціальних здібностей і професійних знань 

кандидатів у судді; г) гарантування безстрокового терміну повноважень 

судді; д) призначення суддів самими суддями; ж) неприпустимості 

призначення тимчасових суддів; 

5. Адміністративна процедура призначення суддів складається з трьох 

етапів, які поділено на стадії та адміністративні дії: перший етап 

«Підготовчий» складається з двох стадій (рішення про добір суддів, подання 

й перевірка документів претендентів на посаду судді); другий «Перевірка 

знань претендентів та вибір із них найкращих» складається з трьох стадій 
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(складання відбірного іспиту, складання кваліфікаційного іспиту, 

зарахування кандидатів на посаду судді до резерву на заміщення вакантних 

посад судді), третій етап «Безпосереднє призначення суддів» складається з 

двох статій (видбір і рекомендування на посаду суддів найбільш достойних 

претендентів, видання указу Президента України про призначення на посаду 

судді). 

Отже, кадрове забезпечення судової гілки влади у правовому аспекті 

відображає об’єктивні засади та нормативне закріплення правил, на основі 

норм адміністративного права, шляхом уточнення форм і методів 

адміністративної діяльності та адміністративних процедур з метою 

формування та забезпечення функціонування професійного і патріотично 

налаштованого кадрового складу органів судової влади.  

Адміністративні процедури у сфері судової гілки влади, які регулюють 

питання призначення суддів, здійснюються на основі матеріальних норм 

конституційного права, що уточнюються та знаходять свій процесуальний 

розвиток в нормах адміністративного права, приймаються синхронно (в 

єдиних нормативно-правових актах), перші мають матеріальний характер, а 

другі передбачають зовнішній процес їх впровадження та складаються з 

сукупності етапів, стадій і дій публічної адміністрації. 

 

 

3.4. Адміністративно-правовий статус апарату суду 

 

Судді є основними, але не єдиними суб’єктами владних повноважень, 

які здійснюють адміністративно-правове забезпечення судової гілки влади. 

Навпаки, судді за своїм статусом (крім суддів, що перебувають на 

адміністративних посадах) головним чином здійснюють судочинство, а 

забезпечення їхньої діяльності в цьому напрямку здійснюють численні 

суб’єкти публічної адміністрації. Усе це направлено на те, щоб забезпечити 
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для суддів усі умови для комфортного здійснення правосуддя, унеможливити 

будь-який негативний на них вплив. 

Серед численних суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють 

адміністративно-правове забезпечення судової гілки влади, провідне місце 

належить апарату суду. 

На думку Ю. Юрченко, апарат суду – це суб’єкти публічної 

адміністрації, державні службовці, які здійснюють свою діяльність згідно із 

Законом України «Про судоустрій та статус суддів» і відповідно до Закону 

України «Про державну службу», вони разом з іншими суб’єктами публічної 

адміністрації забезпечують право фізичних і юридичних осіб на справедливе 

й гуманне адміністративне судочинство, однак не безпосередньо, а шляхом 

забезпечення суддям умов для ефективного здійснення судочинства [526, 

c. 56]. 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначив, що 

організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює 

керівник апарату (ст. 155). Положення про апарат суду розробляється на 

підставі типового положення про апарат суду та затверджується зборами 

суддів відповідного суду [422].  

Типове положення про апарат суду затверджує Державна судова 

адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя. 

Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне 

організаційне забезпечення суду, суддів і судового процесу, функціонування 

Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, інформує збори 

суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру 

керівнику апарату суду, що має наслідком звільнення його з посади. 

Керівника апарату місцевого суду, його заступника призначає за 

погодженням голови відповідного суду на посаду та звільняє з посади 

начальник відповідного територіального управління Державної судової 

адміністрації України, а керівників апаратів апеляційного суду, вищого 
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спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступників призначає за 

погодженням голови відповідного суду на посаду та звільняє з посади Голова 

Державної судової адміністрації України. Керівник апарату суду призначає 

на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них 

заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату 

суду здійснюється на конкурсній основі [422].  

Правовий статус працівників апарату суду визначається Законом 

України «Про державну службу» з урахуванням особливостей, визначених 

спеціальним законом. Структура і штатна чисельність апаратів місцевих 

судів за погодженням із головою суду затверджуються відповідним 

територіальним управлінням Державної судової адміністрації України, 

апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів – Державною 

судовою адміністрацією України за погодженням з головою суду в межах 

видатків на утримання відповідного суду. В апаратах судів можуть 

створюватися управління, відділи, сектори, що здійснюють свої функції на 

підставі положень, які затверджуються керівником апарату відповідного 

суду. Апаратом суду забезпечується ведення особових справ суддів у 

порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України за 

погодженням з Радою суддів України. В апараті суду утворюється 

канцелярія, яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття 

та реєстрацію документів, що подаються до відповідного суду. Канцелярія 

також виконує інші завдання, визначені положенням, затвердженим 

керівником апарату відповідного суду. До штату апарату судів входять також 

секретарі судового засідання, наукові консультанти та судові розпорядники. 

Наукові консультанти повинні мати науковий ступінь [422]. 

Ю. Юрченко робить висновок, що законодавством України закладено 

законодавчі передумови управління судом через керівника апарату. У цьому 

випадку реалізовано американську модель керівництва судами через судових 

адміністраторів, які повністю виконують функцію голів судів щодо роботи з 
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кадрами та персоналом суду (окрім суддів), матеріально-технічного 

забезпечення, організації роботи (менеджменту) всіх ланок апарату суду. 

Причому деякі структури (секретарі судових засідань, помічники суддів) у 

конкретних справах перебувають ще й у підпорядкуванні суддів та інших 

посадовців суду [526; 274].  

Відповідно до норм Закону України «Про державну службу» під його 

дію з апарату судів, окрім працівників робочих спеціальностей, не 

підпадають секретарі-друкарки, діловоди, кур’єри, архіваріуси, завгоспи 

[274]. Решта працівників має додаткові права й обов’язки, передбачені 

законодавством про державних службовців. За умовами оплати праці 

працівники апарату суду, що є державними службовцями, у питаннях 

матеріально-побутового, медичного, санітарно-курортного і транспортного 

забезпечення дорівнюються до відповідних категорій службовців у 

відповідних структурах виконавчої влади. Функціональні обов’язки 

працівників апарату судів, окрім законодавчої бази, регламентуються 

підзаконними актами – інструкціями про діловодство, типовими правилами й 

положеннями [274]. 

Значну питому вагу в цьому регулюванні мають локальні нормативні 

акти, що розробляються й у встановленому порядку затверджені в кожному 

суді, – правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції 

помічників, консультантів, положення про порядок прийому громадян та ін. 

Локальними нормативно-правовими актами може також установлюватися 

порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних 

службовців, порядок приведення їх до присяги і багато інших питань 

внутрішнього життя колективу [274, с. 76]. 

Провідною посадовою особою в системі адміністративно-правового 

забезпечення діяльності судів є керівник апарату. Основними завданнями 

керівника апарату суду є: здійснення безпосереднього керівництва апаратом 

суду; належне організаційне забезпечення суду, суддів і судового процесу, 
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організація матеріально-технічного та соціального забезпечення суддів і 

працівників апарату суду; забезпечення функціонування автоматизованої 

системи документообігу суду; забезпечення організованості та злагодженості 

в роботі структурних підрозділів апарату, їх взаємодії у виконанні завдань 

щодо організаційного забезпечення суду [342; 343]. 

Для виконання покладених на нього завдань керівник апарату суду 

зобов’язаний: організовувати діяльність апарату, забезпечувати виконання 

його завдань; уживати заходів щодо вдосконалення та підвищення 

ефективності роботи апарату суду; подавати на розгляд суду пропозиції щодо 

структури, чисельності та штатного розпису апарату суду України; вносити 

на розгляд суду подання про відзначення працівників апарату; 

організовувати роботу атестаційної комісії та проведення щорічного 

оцінювання виконання державними службовцями апарату покладених на них 

обов’язків і завдань; формувати кадровий резерв апарату, забезпечувати 

організацію роботи з підвищення кваліфікації працівників апарату; 

забезпечувати організацію діловодства в суді, порядок у роботі з 

процесуальними та іншими документами, функціонування локальної 

комп’ютерної мережі, мережі Інтернет, електронної пошти, функціонування 

систем фіксування судового процесу технічними засобами, оперативного 

ведення інформаційно-довідкових стендів; забезпечувати функціонування 

автоматизованої системи документообігу суду, здійснювати контроль за її 

використанням; уживати заходів щодо зберігання та конфіденційності 

інформації, яка міститься в системі, підписувати протоколи автоматичного 

розподілу справ між суддями, у разі необхідності забезпечувати повторний 

автоматичний розподіл справ між суддями [490; 343];  

Крім того керівник апарату суду зобов’язаний: уживати заходів щодо 

забезпечення захисту інформаційних ресурсів системи автоматизованого 

документообігу шляхом застосування засобів і методів технічного захисту 

інформації, упровадження організаційних та інженерно-технічних заходів 
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комплексної системи захисту інформації, спрямованих на недопущення 

блокування інформації, несанкціонованого доступу до неї, її модифікації або 

спотворення; забезпечувати дотримання в суді встановленого порядку 

обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших 

матеріальних носіїв інформації, що містять конфіденційну інформацію, що є 

власністю держави, а також інформації та персональних даних про особу; 

забезпечувати достовірність ведення судової статистики та контролювати 

своєчасність складання статистичної звітності; організовувати роботу з 

обліку і збереження судових справ, печаток і штампів, канцелярського 

приладдя; контролювати своєчасність відправлення справ і додаткових 

матеріалів; забезпечувати направлення до Єдиного державного реєстру копій 

судових рішень; забезпечувати організацію повного доступу суддів до 

Єдиного державного реєстру судових рішень; організовувати доступ 

користувачів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців і контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації; 

організовувати складання проектів планів роботи суду, подавати їх на 

затвердження голові суду, організовувати контроль за ходом виконання цих 

планів; здійснювати заходи щодо забезпечення належних умов діяльності 

суддів і працівників апарату, їх належного матеріального та соціального 

забезпечення, медичного обслуговування, забезпечення житлом; 

організовувати виконання вимог актів законодавства, нормативних актів 

щодо забезпечення безпеки суддів, працівників апарату суду, учасників 

судового процесу, підтримання громадського порядку в приміщенні суду та 

його охорони; організовувати виконання передбачених законодавством 

заходів щодо запобігання та протидії корупції [490; 342]. 

Для здійснення покладених на нього завдань та обов’язків керівник 

апарату суду має право: видавати накази, обов’язкові для виконання 

працівниками апарату; координувати здійснення організаційних заходів 

щодо підготовки нарад; проводити наради; призначати на посади та 
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звільняти з посад в установленому законом порядку працівників апарату; 

застосовувати до них заохочення та накладати дисциплінарні стягнення; 

контролювати роботу служби судових розпорядників; контролювати 

виконання посадових обов’язків, закріплених посадовими інструкціями, 

дотримання в суді норм, правил та інструкцій з охорони праці й пожежної 

безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у суді, вимог, 

передбачених колективним договором і чинним законодавством [343]. 

Отже, адміністративно-правовий статус керівника апарату суду – це 

сукупність його численних завдань, зобов’язань і прав щодо організації 

забезпечення суддів усім необхідним для здійснення судочинства, організації 

матеріальних, технічних, охоронних та інших забезпечувальних функцій у 

суді. 

Найбільш близько із суддями працює відповідна категорія апарату суду 

– помічник судді, секретар судового засідання, судовий виконавець. Саме 

вони безпосередньо забезпечують законні потреби суддів у здійсненні 

судочинства. 

Адміністративно-правовий статус помічника судді визначається 

Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про 

помічника судді суду загальної юрисдикції, затвердженим Рішенням Ради 

суддів України від 25 березня 2011 р. № 14 [344]. 

Помічник судді – це посадова особа, яка перебуває на державній службі 

в апараті суду, забезпечує виконання суддею відповідних повноважень і 

сприяє здійсненню правосуддя. Помічник судді безпосередньо 

підпорядкований судді, помічником якого він є, у частині підготовки судових 

справ до розгляду та з питань забезпечення виконання суддею відповідних 

повноважень, а з інших питань (дотримання трудової дисципліни і 

внутрішнього трудового розпорядку, виконання організаційно-розпорядчих 

документів Вищого адміністративного суду тощо) – керівнику апарату 
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адміністративного суду України та начальнику відділу забезпечення роботи 

судової палати, у складі якої здійснює судочинство відповідний суддя [344].  

Згідно зі ст. 157 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

кожний суддя має помічника, статус і умови діяльності якого визначаються 

спеціальним законом і положенням про помічника судді, затвердженим 

Радою суддів України. Помічником судді може бути громадянин України, 

який має вищу юридичну освіту й вільно володіє державною мовою. 

Помічники суддів Верховного Суду повинні також мати стаж професійної 

діяльності у сфері права не менше трьох років. Судді самостійно здійснюють 

добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з 

посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді. Помічники 

суддів з питань підготовки справ до розгляду підзвітні лише відповідному 

судді [422]. 

Основними завданнями помічника судді є: добір актів законодавства та 

матеріалів судової практики, які необхідні для розгляду конкретної судової 

справи; він бере участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, 

за дорученням судді готує проекти запитів, листів, інших матеріалів, 

пов’язаних із розглядом конкретної справи, проекти судових рішень, інших 

процесуальних документів, які приймаються суддею або під головуванням 

судді, виконавчих документів; забезпечує належне зберігання документів, а 

також закріплених за ним печаток і штампів суду; здійснює контроль за 

своєчасним проведенням експертними установами призначених у справах 

експертних досліджень, за своєчасним виконанням органами внутрішніх 

справ постанов судді про примусовий привід, а в разі невиконання таких 

постанов – готує проекти відповідних нагадувань тощо [344]. 

Таким чином, основними завдання помічника судді є допоміжні й 

забезпечувальні заходи, які необхідні для підготовки й розгляду судової 

справи, технічні заходи щодо вироблення і виконання судових рішень. 
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Помічник судді зобов’язаний: своєчасно та якісно виконувати надані 

йому доручення; дотримуватися строків підготовки документів та виконання 

доручень; надавати інформацію для складання списків, призначених до 

розгляду судових справ; після закінчення розгляду судових справ 

здійснювати перевірку наявності усіх документів, що надійшли під час їх 

слухання, перевірку відповідності копій оригіналам судових рішень, 

забезпечувати своєчасне передання розглянутих судових справ і 

процесуальних документів, зокрема оформлених копій судових рішень 

секретарю судового засідання для відправлення за належністю; постійно 

підвищувати свій професійний рівень і кваліфікацію; щорічно подавати 

декларацію про майновий стан і доходи (податкова декларація) у 

визначеному законодавством порядку; додержуватись вимог нормативно-

правових актів з охорони праці та правил пожежної безпеки; дбайливо 

ставитися до майна суду; при виконанні своїх службових обов’язків не 

допускати порушень прав і свобод людини та громадянина [344].  

Помічнику судді забороняється: вчиняти дії процесуального характеру, 

а також дії, що можуть потягнути за собою виникнення, зміну чи припинення 

прав та обов’язків учасників судового процесу; розголошувати відомості, які 

становлять державну чи іншу охоронювану законом таємницю, а також 

відомості, які стали йому відомими у зв’язку з виконанням посадових 

обов’язків, зокрема які стосуються приватного життя та здоров’я громадян 

або зачіпають їх честь і гідність; прилюдно висловлювати свою думку щодо 

справи, яка розглядається, або надавати довідки, консультації тощо з 

обставин, які можуть бути предметом розгляду в судовому засіданні [344]. 

Тиким чином, помічник судді має адміністративні зобов’язання щодо 

своєчасного та якісного виконання наданих йому доручень суддею, здійснює 

інформаційне забезпечення судового процесу при зобороні вчиняти будь-які 

дії процесуального характеру. 
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Помічник судді має право: користуватися правами і свободами, які 

гарантуються громадянам України Конституцією та законами України; 

отримувати від працівників апарату адміністративного суду документи та 

інформацію, необхідні для виконання своїх обов’язків; користуватися 

інформаційними базами даних, телекомунікаційними мережами 

адміністративного суду; вносити пропозиції судді щодо організації своєї 

роботи; за погодженням із суддею брати участь у конференціях, семінарах, 

круглих столах, форумах, інших науково-практичних заходах, а за поданням 

судді – проходити стажування у відповідних підрозділах державних органів; 

брати участь у нарадах, зборах трудового колективу та інших подібних 

заходах адміністративного суду; підвищувати свій професійний рівень у 

системі підготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату 

адміністративного суду; на повагу особистої гідності, справедливе й 

шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян; на 

оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому 

присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи; на соціальний і правовий 

захист відповідно до свого статусу [344]. 

Помічник судді несе відповідальність згідно з чинним законодавством, 

зокрема за неналежне і несвоєчасне виконання покладених на нього 

обов’язків; за перевищення своїх повноважень; за бездіяльність або 

недобросовісне використання наданих йому прав; за порушення Загальних 

правил поведінки державного службовця; за недотримання обмежень, 

пов’язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням; за 

недотримання вимог законодавства про інформацію, державну таємницю; за 

порушення Правил поведінки працівника суду; за порушення правил 

внутрішнього трудового розпорядку суду та трудової дисципліни; за 

недодержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та правил 

пожежної безпеки [344]. 
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Отже, адміністративно-правовий статус помічника судді – це 

сукупність його правосуб’єктності, завдань, зобов’язань і прав щодо 

допомоги судді в підготовці судових справ до розгляду, виконання інших 

законних доручень судді і керівника апарату суду в поєднанні з 

професійними обмеженнями та спеціальною дисциплінарною 

відповідальністю.  

Секретар судового засідання є посадовою особою апарату суду. Його 

адміністративно-правовий статус визначається Конституцією та законами 

України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», 

процесуальними нормами відповідного судочинства, положеннями про 

апарат відповідного суду, Положенням про автоматизовану систему 

документообігу суду, Загальними правилами поведінки державного 

службовця, кодексом поведінки посадової особи апарату відповідного суду, 

регламентом відповідного суду, інструкцією з діловодства у відповідному 

суді, наказами і розпорядженнями голови відповідного суду та керівника 

апарату суду. Секретар судового засідання за своїми посадовими обов’язками 

є взаємозамінний з обов’язками судового розпорядника [526; 344]. 

Секретар судового засідання призначається на посаду і звільняється з 

неї наказом керівника апарату адміністративного суду. На посаду секретаря 

судового засідання призначаються особи, які мають вищу юридичну освіту 

за спеціальностями «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність» з 

освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, зі стажем роботи за 

фахом на державній службі в органах судової влади не менше 2 років або 

стажем роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років. Секретар 

судового засідання підпорядкований голові апарату відповідного суду [526; 

344; 422].  

Секретар судового засідання зобов’язаний: вживати необхідних заходів 

щодо дотримання процесуальним законодавством процесуальних термінів 

розсилання прийнятих в адміністративних справах копій процесуальних 
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документів; передавати суддям документи у справах, які перебувають у їх 

провадженні; перевіряти наявність і належність оформлення всіх необхідних 

документів у справах, переданих для відправлення після закінчення розгляду, 

зокрема кількість копій процесуальних документів, необхідних для завірення 

та відправлення, у разі відсутності певних документів чи їх копій звертатися 

до відповідного помічника судді; здійснювати підшивання та оформлення 

матеріалів справ згідно з інструкцією з діловодства; за дорученням судді 

здійснювати ознайомлення сторони зі справою відповідно до інструкції з 

діловодства в суді; здійснювати фіксування судового процесу технічними 

засобами, вести журнал судового засідання; здійснювати відтворення та 

роздрукування технічного запису судового засідання у встановленому 

законом порядку; здійснювати судові виклики й повідомлення; перевіряти 

наявність і з’ясовувати причину відсутності осіб, яких було викликано до 

суду, і доповідати про це голові; виконувати інші доручення голови у справі; 

здійснювати необхідну технічну роботу з відправлення копій процесуальних 

документів адміністративних справ та іншої кореспонденції; забезпечувати 

належне використання та зберігання документів, судових справ, а також 

печаток і штампів суду [488]. 

Секретар судового засідання має право: користуватися правами і 

свободами, передбаченими Конституцією України, законами України «Про 

державну служби», «Про судоустрій і статус суддів» та іншими актами 

законодавства; на соціально-правовий захист відповідно до свого статусу; 

подавати пропозиції щодо усунення недоліків і вдосконалення своєї роботи та 

роботи відділу; отримувати від працівників відділу необхідну інформацію 

для виконання своїх завдань та обов’язків [488]. 

Секретар судового засідання відповідно до Кодексу законів про працю 

України, законів України «Про державну службу» та «Про запобігання 

корупції» несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне 

або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність 
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або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки 

державного службовця та обмежень, пов’язаних із прийняттям на державну 

службу та її проходженням [488; 526]. 

Отже, адміністративно-правовий статус секретаря судового засідання 

складається з його правосуб’єктності, зобов’язань і прав щодо забезпечення 

судді шляхом розсилання копій процесуальних документів, перевірки 

наявності та належності оформлення всіх необхідних документів у справах, 

здійснення технічного фіксування судового процесу, ведення журналу 

судового засідання, перевірки наявності та з’ясування причин відсутності 

осіб, яких було викликано до суду, та ін. у сукупності зі спеціальною 

дисциплінарною відповідальністю за порушення трудової дисципліни, 

неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, 

бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики 

поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних із прийняттям на 

державну службу та її проходженням. 

Судовий розпорядник призначається на посаду та звільнюється з 

посади головою відповідного суду за поданням керівника апарату суду. Він 

зобов’язаний: забезпечувати належний стан зали судового засідання й 

запрошувати до неї учасників адміністративного процесу; оголошувати про 

вхід суду до зали судового засідання і вихід суду з неї; слідкувати за 

дотриманням порядку особами, присутніми в залі судового засідання; 

приймати від учасників судового процесу та передавати документи й 

матеріали суду під час судового засідання; виконувати розпорядження 

голови про приведення до присяги перекладача, експерта; запрошувати до 

зали судового засідання свідків і виконувати розпорядження голови про 

приведення їх до присяги; виконувати інші розпорядження голови, пов’язані 

із забезпеченням умов, необхідних для розгляду адміністративної справи; 

виконувати окремі доручення керівника апарату суду [489]. 



 214 

Судовий розпорядник має право: брати участь у судовому процесі; 

брати участь у нарадах і семінарах з питань, що віднесені до його 

компетенції; вносити пропозиції керівнику апарату суду [489].  

Судовий розпорядник несе відповідальність: за розголошення 

інформації, яка стала йому відома під час виконання посадових обов’язків; за 

прилюдне висвітлення думок щодо розгляду справ, надання інформації, 

довідок, консультацій щодо розгляду справ; за неналежне виконання своїх 

посадових обов’язків; за порушення норм етики державного службовця; за 

порушення обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби; за 

неналежне збереження наданих йому матеріалів – адміністративних справ і 

документів, печаток і штампів; за порушення правил внутрішнього трудового 

розпорядку [489]. 

Таким чином, адміністративно-правовий статус судового розпорядника 

характеризується сукупністю його правосуб’єктності, зобов’язань, прав і 

спеціальної дисциплінарної відповідальності щодо забезпечення 

представницької процедури в залі судового засідання (правопорядку під час 

судового засідання, правильного виконання своїх обов’язків, щодо 

приведення до присяги перекладача, експерта та запрошення до зали 

судового засідання свідків інших учасників судочинства). 

Усе вищевикладене дає підстави визначити поняття та характеристики 

наступних правових категорії у сфері адміністративно-правового статусу 

апарату суду: 

1. Адміністративно-правовий статус керівника апарату суду – 

це сукупність його численних завдань, обов’язків і прав щодо організації 

забезпечення суддів усім необхідним для здійснення судочинства, організації 

матеріальних, технічних, охоронних та інших забезпечувальних функцій у 

суді.  

2. Адміністративно-правовий статус помічника судді – це сукупність 

його правосуб’єктності, завдань, обов’язків і прав щодо допомоги судді в 
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підготовці судових справ до розгляду, виконання інших законних доручень 

судді в поєднанні з професійними обмеженнями та спеціальною 

дисциплінарною відповідальністю.  

3. Адміністративно-правовий статус секретаря судового засідання 

складається з його правосуб’єктності, обов’язків і прав щодо забезпечення 

судді шляхом розсилання копій процесуальних документів, перевірки 

наявності та належності оформлення всіх необхідних документів у справах, 

здійснення технічного фіксування судового процесу, ведення журналу 

судового засідання, перевірки наявності та з’ясування причин відсутності 

осіб, яких було викликано до суду. 

4. Адміністративно-правовий статус судового розпорядника 

характеризується сукупністю його правосуб’єктності, обов’язків, прав і 

спеціальної дисциплінарної відповідальності щодо забезпечення 

представницької процедури в залі судового засідання (правопорядку під час 

судового засідання, правильного виконання своїх обов’язків щодо 

приведення до присяги перекладача, експерта та інших осіб, запрошення до 

зали судового засідання свідків інших учасників судочинства). 

Отже, апарат суду – це суб’єкти публічної адміністрації (державні 

службовці та працівники патронатної служби), які належать до системи 

судової гілки влади, однак безпосередньо не здійснюють судочинство, а 

забезпечують належні умови для здійснення ефективного судочинства 

суддями, надають фізичним і юридичним особам, які звернулися до суду, 

якісні адміністративні послуги, здійснюють внутрішньо-організаційну роботу 

в судах відповідно до законодавства про судоустрій та державну службу. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Публічна адміністрація забезпечує незалежність судової гілки влади 

за ступенем владної компетенції та поділяється на: 1) публічну 

адміністрацію, що здійснює виключно забезпечувальну функцію стосовно 

суддів та осіб, які звертаються до суду з метою юридичного захисту 

порушених прав (ДСА, Національна школа суддів України та апарат суду); 

2) публічну адміністрацію, що поряд із забезпечувальною функцією 

судочинства має владні повноваження стосовно осіб, які порушують 

незалежність (Вища рада правосуддя, ВККСУ); 3) публічну адміністрацію, 

що має деякі владні повноваження щодо суддів (органи суддівського 

самоврядування та Президент України, як суб’єкт, який здійснює формальне 

призначення суддів). 

2. В Україні функціонує розгалужена лінійно-функціональна система 

органів суддівського самоврядування, а саме: збори суддів, ради суддів, 

конференції суддів, з’їзд суддів України, які здійснюють свої повноваження 

через збори суддів місцевого суду, апеляційного суду, Верховного Суду 

України; ради суддів відповідних судів; конференції суддів відповідних 

судів; Раду суддів України; з’їзд суддів України.  

3. До компетенції органів суддівського самоврядування потрібно 

віднести питання добору і призначення суддів, притягнення їх до 

дисциплінарної відповідальності та відсторонення і звільнення суддів за 

негативними мотивами. 

4. Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації у сфері 

судової гілки влади – це сукупність статичних юридичних елементів, які 

визначають місце і роль посадових осіб та публічних органів, зокрема це 

обсяг і глибина їх правосуб’єктності, компетенція (обов’язки і права) та 

відповідальність за неналежне забезпечення незалежності судової гілки 

влади, які потребують законодавчого вдосконалення шляхом віднесення до їх 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 217 

компетенції питань добору і призначення суддів, притягнення їх до 

дисциплінарної відповідальності та відсторонення і звільнення суддів за 

негативними мотивами. 

5. Суддя має унікальний спеціальний адміністративно-правовий статус, 

який відрізняється від правового статусу інших суб’єктів адміністративного 

права. Першим провідним чинником є те, що суддя належить до судової 

гілки влади, яка є незалежною від законодавчої та виконавчої гілок влади, що 

захищає суддю від будь-якого впливу при прийняття судового рішення; 

другим – інститут недоторканності судді. 

6. Суддя – це висококваліфікований досвідчений юрист, який є 

громадянином України, що відповідно до Конституції та Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» призначений суддею, займає штатну 

суддівську посаду в одному із судів України та здійснює правосуддя на 

професійній основі.  

7. До суддів Вищою радою правосуддя може застосовуватися 

дисциплінарне стягнення за досить широке коло протиправних діянь щодо 

прямого порушення права осіб на справедливе і в розумні строки 

судочинство, порушення норм процесуального права, порушення права осіб 

на захист, діянь, пов’язаних з особистою недисциплінованістю судді, 

здійснення чи непротидії корупційним діянням, низької кваліфікації. Іншими 

словами, коло протиправних діянь, за які суддя може бути притягнутий до 

дисциплінарної відповідальності, є широким і таким, що потребує 

конкретизації.  

8. Конституційні та адміністративні норми у сфері легалізації суддів 

приймаються синхронно (в єдиних нормативно-правових актах), перші 

мають матеріальний характер, а другі передбачають зовнішній процес їх 

упровадження.  
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9. Адміністративно-процедурні норми не стосуються внутрішнього 

боку реалізації конституційних норм щодо призначення суддів, а 

використовують їх як норми матеріального права. 

10. Адміністративні процедури легалізації суддів базуються на 

принципах: а) чесності кандидатів у судді; б) високих моральних якостей 

кандидатів у судді; в) високих спеціальних здібностей і професійних знань 

кандидатів у судді; г) гарантування довічного терміну повноважень судді; 

д) призначення суддів самими суддями; ж) неприпустимості призначення 

тимчасових суддів. 

11. Адміністративні процедури легалізації суддів має базуватися на 

принципах: а) чесності кандидатів у судді; б) високих моральних якостей 

кандидатів у судді; в) високих спеціальних здібностей і професійних знань 

кандидатів у судді; г) гарантування безстрокового терміну повноважень 

судді; д) призначення суддів самими суддями; ж) неприпустимості 

призначення тимчасових суддів; 

12. Адміністративна процедура призначення суддів складається з трьох 

етапів, які поділено на стадії та адміністративні дії: перший етап 

«Підготовчий» складається з двох стадій (рішення про добір суддів, подання 

й перевірка документів претендентів на посаду судді); другий «Перевірка 

знань претендентів та вибір із них найкращих» складається з трьох стадій 

(складання відбірного іспиту, складання кваліфікаційного іспиту, 

зарахування кандидатів на посаду судді до резерву на заміщення вакантних 

посад судді), третій етап «Безпосереднє призначення суддів» складається з 

двох статій (видбір і рекомендування на посаду суддів найбільш достойних 

претендентів, видання указу Президента України про призначення на посаду 

судді). 

13. Адміністративно-правовий статус керівника апарату суду – 

це сукупність його численних завдань, обов’язків і прав щодо організації 

забезпечення суддів усім необхідним для здійснення судочинства, організації 
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матеріальних, технічних, охоронних та інших забезпечувальних функцій у 

суді.  

14. Адміністративно-правовий статус помічника судді – це сукупність 

його правосуб’єктності, завдань, обов’язків і прав щодо допомоги судді в 

підготовці судових справ до розгляду, виконання інших законних доручень 

судді в поєднанні з професійними обмеженнями та спеціальною 

дисциплінарною відповідальністю.  

15. Адміністративно-правовий статус секретаря судового засідання 

складається з його правосуб’єктності, обов’язків і прав щодо забезпечення 

судді шляхом розсилання копій процесуальних документів, перевірки 

наявності та належності оформлення всіх необхідних документів у справах, 

здійснення технічного фіксування судового процесу, ведення журналу 

судового засідання, перевірки наявності та з’ясування причин відсутності 

осіб, яких було викликано до суду. 

16. Адміністративно-правовий статус судового розпорядника 

характеризується сукупністю його правосуб’єктності, обов’язків, прав і 

спеціальної дисциплінарної відповідальності щодо забезпечення 

представницької процедури в залі судового засідання (правопорядку під час 

судового засідання, правильного виконання своїх обов’язків щодо 

приведення до присяги перекладача, експерта та інших осіб, запрошення до 

зали судового засідання свідків інших учасників судочинства). 
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РОЗДІЛ 4  

МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ 

 

 

4.1. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади 

 

Юридична наука не є статичною – вона постійно розвивається, 

пристосовуючись під реальні суспільні відносини й одночасно розвиваючи їх. 

Без перебільшення можна сказати, що без теорії права людство не змогло б 

побудувати демократичні держави, в яких права і свободи людини 

гарантуються як найвищі цінності. Тим самим юридична наука й 

найважливіші суспільні відносини є взаємодоповнювальними чинниками, які 

існувати в умовах державності поодинці не можуть.  

Провідним чинником розвитку юридичної науки є конкуренція наукових 

шкіл, правотворчість, правозастосовна практика та запозичення передового 

компаративістичного досвіду правових систем одних країн іншими. У романо-

германській правовій сім’ї, правова система якої побудована за дедуктивним 

методом (від загального до одиничного) провідне місце справедливо належить 

доктринальним розробкам учених. Саме в процесі критики, суперечок і 

практичної адаптації доктринальних теорій учених-юристів народжуються 

нові напрямки в юридичній науці, хоча часто такі нововведення в юридичній 

науці не витримують перевірки практикою і стають теоретичним надбанням 

учених у сфері історії теорії права, а то і просто забуваються. 

Одним із відносно нових інститутів правознавства, який пройшов 

успішну перевірку часом, є механізм правового регулювання і його різновид – 

механізм адміністративно-правового забезпечення. Термін «механізм» було 

безпосередньо запозичено з механіки, хоча його коріння є більш давнім. 
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Найбільш повна й закінчена система основ механіки дійшла до нас у працях 

Аристотеля «Фізика» та «Про небо», де мислитель зазначає: «Усе, що 

рухається, приводиться в рух іншим», тим самим механіка Аристотеля описує 

рух тіл у середовищі. Рух лежить у самій сутності всього реального світу, він є 

основою всіх основ [501].  

Тим самим говорити змістовно про механізм адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади поза межами динаміки правового 

регулювання (руху) було б невиправдано.  

У сучасному трактуванні механізм – це: 1) пристрій, що передає або 

перетворює рух; 2) внутрішня будова, система чого-небудь; 3) сукупність 

станів і процесів, з яких складається певне фізичне, хімічне та ін. явище 

[39, c. 695]. 

В юридичну літературу категорія механізму правового регулювання 

увійшла завдяки зусиллям С. Алексєєва. У своїй монографії «Механізм 

правового регулювання в соціалістичному суспільстві» 1966 року він 

обґрунтував поняття правового регулювання, розкрив загальну 

характеристику механізму правового регулювання, механізму забезпечення 

ефективності впливу права на суспільні відносини. У цій же праці він 

визначив межі впливу права на суспільні відносини, розкрив психологічний 

механізм впливу права на суспільні відносини, співвідношення правотворчості 

й ефективності правового регулювання, положення щодо реалізації права в 

механізмі правового регулювання. До основних елементів правового 

регулювання він відносить нормативні основи, нормативні акти, 

правовідносини, індивідуальні акти, правосвідомість і правову культуру [17, 

с. 56]. 

На думку А. Венгерова, термін «механізм правового регулювання» 

відбиває статику й динаміку права. За своєю сутністю він є ємним явищем, 

оскільки включає в себе такі елементи, як правовідносини, їх суб’єктивний 

склад, психологічне і пізнавальне ставлення до права, тлумачення права, 
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правоохоронну систему та ін., яких немає в системі права. Механізм правового 

регулювання та система правового регулювання об’єктивно існують 

паралельно. На думку вченого, головним напрямком розкриття механізму 

правового регулювання має стати не стільки шлях збільшення, а передусім 

поглиблення елементів, способів, засобів такого регулювання. Це вимагає 

вирішення таких питань, як визначення поняття права та правового 

регулювання, системи норм, змісту суб’єктивних прав і юридичних обов’язків 

[52]. 

На думку С. Алексєєва, елементи механізму правового регулювання є 

правовим інструментарієм, який складається з інструментів юридичного 

впливу, що «працюють» у правовому опосередкуванні суспільних відносин. 

При цьому при виділенні елементів механізму правового регулювання в 

множині інших правових явищ ураховуються такі риси: інституційність (до 

елементів МПР належать засоби – те, що виражає субстанціональний, 

статичний бік правової системи. Тому правові явища-процеси (наприклад, 

правотворчість і застосування права) за всієї їх важливості у правовому 

регулюванні входять до МПР не безпосередньо, а у вигляді актів, техніко-

юридичних засобів і т. ін.); конкретна функціональність (до елементів МПР 

належать правові явища, які реально функціонують. Тому загальні, глобальні 

правові явища (наприклад, законність, правосвідомість) за всього їх 

визначального значення в правовій системі постають не у вигляді елементів 

МПР, а у вигляді, так би мовити, його середовища, загального фону – чинника, 

що приєднується до того чи іншого елементу в процесі його функціонування) 

[17].  

Професор С. Алексєєв виділив стадії та елементи правового 

регулювання. Тут слід виходити з того, що правове регулювання становить 

собою тривалий процес, розпадається на етапи, стадії. Останні і можуть бути 

критерієм для відокремлення ключових елементів механізму правового 

впливу.  
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У процесі правового регулювання вельми виразно виділяються як 

мінімум три головні стадії: а) стадія формування та дії юридичних норм, що 

характеризується тим, що введені в правову систему норми загальним чином 

регламентують, направляють поведінку учасників суспільних відносин, 

установлюють для них той чи інший правовий режим; б) стадія виникнення 

прав та обов’язків (правовідносин), яка характеризується тим, що на основі 

юридичних норм за наявності передбачених обставин (юридичних фактів) у 

конкретних суб’єктів виникають права й обов’язки – індивідуалізовані заходи 

поведінки; в) стадія реалізації прав і обов’язків, яка характеризується тим, що 

правила поведінки, закладені в юридичних нормах і потім виражені в 

конкретній поведінці цих суб’єктів, утілюються в життя, здійснюються у 

фактичній поведінці учасників суспільних відносин, стають реальністю [490; 

18].  

Крім того, часто виникає потреба в додатковій, факультативній, 

четвертій стадії, яка або передує виникненню правовідносин, або має 

забезпечити їх реалізацію. Це стадія застосування права, що характеризується 

тим, що суб’єкт владних повноважень видає владний індивідуальний акт. 

Визначено чотири основні елементи правового регулювання – юридичні 

норми, індивідуальні розпорядження щодо застосування права, 

правовідносини, акти реалізації прав і обов’язків [18, c. 27-31].  

Тим самим розглядається юридична природа не через узагальнену 

правову систему в чистому вигляді, а через анатомію правової дійсності, 

вираженої в елементах механізму правового регулювання. Така конструкція 

дає можливість ученим, що досліджують ті чи інші суспільні відносини, 

врегульовані нормами права, описувати різнопланові правові явища за однією 

схемою, кожне з яких розглядається в ракурсі, що має значення для 

специфічно правової діяльності суб’єктів права. 

В юридичній літературі з адміністративного права теорію механізму 

адміністративно-правового регулювання описав В. Галунько. На його думку, 
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механізм адміністративно-правового регулювання дозволяє охопити весь 

процес адміністративно-правового регулювання, представити його в 

системному динамічному вигляді, розкрити його структуру, взаємозв’язок і 

взаємодію всіх елементів. В юридичній літературі виділяють змістовну та 

формальну ознаки механізму правового регулювання.  

Змістовна ознака механізму адміністративно-правового регулювання 

передбачає визначення цілей такого регулювання. До таких цілей належить 

обов’язок публічної адміністрації засобами адміністративного права: 

1) попередити протиправне посягання на права, свободи й публічні законні 

інтереси фізичних і юридичних осіб; 2) не допустити порушення фізичними та 

юридичними особами прав, свобод і публічних законних інтересів третіх осіб; 

3) припинити порушення прав, свобод і публічних законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб; 4) застосувати всіх передбачених компетенцією 

заходів щодо поновлення прав, свобод і публічних законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб; 5) забезпечити притягнення винних осіб до 

адміністративної чи іншого типу юридичної відповідальності [66, c. 87-97]. 

У свою чергу різноманітні засоби адміністративного права, що є 

інструментами правового впливу на поведінку об’єктів управління, 

використовуються з метою реалізації зазначених цілей, визначають зміст 

формальної ознаки адміністративно-правового регулювання власності. На 

думку В. Галунька, сучасна юридична наука характеризується наявністю двох 

підходів до визначення формальних елементів механізму правового 

регулювання. Перший – широкий, що визначається множинністю елементів, 

зокрема норм права, юридичних фактів, правовідносин, тлумачення норм 

права, реалізацією норм права, законністю як принципом права; правовою 

культурою і правосвідомістю, правомірною та протиправною поведінкою, 

юридичною відповідальністю. Другий – вузький, що включає лише деякі з 

вищезазначених елементів – наприклад, норми права, індивідуальні акти, 

правовідносини, правореалізацію та законність. Потреба забезпечення 
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ефективного та демократичного адміністративно-правового регулювання 

залежно від специфічних особливостей об’єктів адміністративно-правових 

відносин вимагає використовувати в певному поєднанні різні з цих елементів 

[66; 69, c. 87-97]. 

У цілому В. Галунько дійшов висновку, що до складових елементів 

механізму адміністративно-правового регулювання доцільно віднести норми 

адміністративного права та їх зовнішнє вираження – джерела 

адміністративного права; публічну адміністрацію; принципи діяльності 

публічної адміністрації; індивідуальні акти публічної адміністрації; 

адміністративно-правові відносини; форми діяльності суб’єктів 

адміністративного права; адміністративно-правові режими; тлумачення норм 

адміністративного права; адміністративні процедури [69]. 

На думку вченого, саме механізм адміністративно-правового 

регулювання (охорони) як оптимальна категорія адміністративного права є 

ефективним і демократичним правовим інструментом, який використовується 

публічною адміністрацією для забезпечення прав, свобод і законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб, нормального функціонування громадянського 

суспільства і держави [66, c. 87-97]. У цілому із зазначеним підходом можна 

погодитися і щодо проблем адміністративно-правового регулювання судової 

гілки влади. 

Тим самим для розкриття механізму адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади візьмемо за основу положення теорії права, 

розроблені С. Алексєєвим, та теорії адміністративного права, сформовані 

В. Галуньком, і наповнимо їх специфікою предмета нашого дослідження.  

Як доводилося вище, предметом адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади є практична, теоретична й освітня діяльність 

юристів щодо упорядкування, закріплення та розвитку публічною 

адміністрацією за допомогою засобів адміністративного права суспільних 

відносин у сфері функціонування судової гілки влади, яка здійснює свої 
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повноваження на засадах незалежності, керуючись лише правом із 

можливістю підкоряти своїй волі інших суб’єктів права та застосувати до 

порушників законів засоби державного примусу. 

Змістовною особливістю таких відносин є те, що функції щодо 

виконання законів у системі регулювання судової гілки влади передусім 

виконуються органами суддівського самоврядування, а не органами 

виконавчої влади. 

На наш погляд, до елементів механізму адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки належать: норми адміністративного права та їх 

зовнішнє вираження – джерела адміністративного права; публічна 

адміністрація (насамперед органи суддівського самоврядування); принципи 

діяльності публічної адміністрації; адміністративно-правові відносини, форми 

та методи діяльності публічної адміністрації щодо забезпечення незалежності 

судової гілки влади; індивідуальні акти публічної адміністрації стосовно 

адміністративно-правового регулювання судової гілки влади та особливості 

дисциплінарної відповідальність судді. 

Отже, механізм адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади – це сукупність юридичних засобів функціонування специфічної 

системи адміністративно-правового регулювання судової гілки влади з метою 

забезпечення її незалежності і, як результат, створення суддям усіх умов для 

здійснення справедливого й гуманного судочинства за умови повного 

панування принципу верховенства права. 

Зовнішнім виразом норм адміністративного права, на основі яких 

здійснюється адміністративно-правове забезпечення судової гілки влади, є 

джерела адміністративного права (законодавство). Законодавством України 

визначено, що саме до обов’язків законодавчої та виконавчої влади належать 

функції забезпечення судів, створення належних умов для здійснення 

правосуддя суддями. Більшість із зазначених проблем регулюються нормами 
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адміністративного права, зовнішнім виразом яких є джерела 

адміністративного прав. 

На думку теоретиків права, у більшості випадків джерела 

адміністративного права походять від правотворчого рішення вітчизняного 

компетентного публічного органу, що може бути прямим, похідним або 

санкціонованим, тобто коли воно формулює узагальнені нормативні 

положення. У межах правової системи джерела адміністративного права, 

розташовані за принципом їх ієрархічної підпорядкованості, утворюють 

цілісну систему. Її вертикальна структура будується таким чином, що 

розпорядження одних джерел права видаються наоснові вищих джерел [317; 

472; 38]. Чітка підпорядкованість джерел адміністративного права законодавчо 

закріплена й забезпечена за допомогою юридичних механізмів і має важливе 

соціально-політичне значення. Єдність системи цих джерел означає єдність 

вираженої в законі верховної волі Українського народу [317 472].  

Призначення джерел адміністративного права – упорядкувати правовий 

зміст, надати йому властивостей владно-державного характеру. Якщо джерело 

права охоплює поряд із нормами адміністративного права норми інших 

галузей права, то для адміністративного права воно буде джерелом лише в 

частині, що наповнена адміністративно-правовим змістом [317].  

Найбільш повну характеристику системи й виду джерел 

адміністративного права дав професор Р. Мельник: національні джерела 

адміністративного права – Конституція та інші закони України; підзаконні 

нормативно-правові акти; формалізовані джерела міжнародного права – 

міжнародні договори; акти органів міжнародних організацій; неформалізовані 

джерела адміністративного права – загальні принципи права, звичаї та 

традиції, норми моралі; судові рішення – Конституційного суду України; 

Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, Європейського 

Суду з прав людини; інших міжнародних судових установ [281; 282]. 
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Як відомо з теорії адміністративного права, адміністративно-правові 

норми містяться безпосередньо в джерелах права – Конституції України, 

КУпАП, інших законах України, у нормативно-правових актах публічної 

адміністрації. В останньому випадку до джерел адміністративного права 

входять не лише самі нормативно-правові акти публічної адміністрації, а й 

затверджені цими актами положення, інструкції, концепції, що регулюють 

адміністративно-правові відносини. 

У континентальних країнах Європи, зокрема в Україні, основним видом 

джерел адміністративного права є нормативно-правові акти – закони, укази, 

постанови, накази та ін. Нормативно-правовий акт – це письмовий документ 

компетентного суб’єкта владних повноважень, що містить формально 

обов’язкове правило поведінки загального характеру. Нормативно-правові 

акти видаються суб’єктами владних повноважень лише в певній формі й 

суворо в межах своєї компетенції. Юридична цінність нормативно-правового 

акта визначається місцем у системі органів держави того органу, який його 

видав. Вищими за юридичною силою є Конституція та інші закони України. За 

юридичною силою нормативно-правові акти поділяються на закони та 

підзаконні акти. Закон – це нормативно-правовий акт, що прийнятий у 

результаті Всеукраїнського референдуму або Верховною Радою України та 

регулює найважливіші суспільні відносини, виражає волю й інтереси 

Українського народу, має найвищу юридичну силу щодо інших актів, 

загальнообов’язковий для населення і держави та охороняється державною 

владою [317; 472]. 

З таким підходом учених можна погодитись і для висвітлення проблеми 

класифікації джерел адміністративного права у сфері регулювання діяльності 

судової гілки влади. Візьмемо його за основу. 

Насамперед до національних джерел адміністративного права у сфері 

регулювання діяльності судової гілки влади належать Конституція та Закон 

України «Про судоустрій та статус судів». 



 229 

Конституція України (ст. 124), визначила, що правосуддя в Україні 

здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також 

привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не 

припускаються. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний 

конфлікт і будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом 

випадках суди розглядають також інші справи. Законом може бути визначений 

обов’язковий досудовий порядок урегулювання конфлікту. Народ 

безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних. Україна 

може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, 

визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду [237]. На 

доповнення до Основного Закону спеціальний Закон України «Про судоустрій 

та статус судів» визначає, що судова влада в Україні відповідно до 

конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та 

безсторонніми судами, утвореними законом. Судову владу реалізовують судді 

та, у визначених законом випадках, присяжні шляхом здійснення правосуддя в 

рамках відповідних судових процедур. Суд, здійснюючи правосуддя на 

засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та 

повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами 

України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України [422]. 

До інших законів України, які здійснюють адміністративно-правове 

регулювання діяльності судової гілки влади, належать такі закони: «Про 

забезпечення безпеки працівників суду і правоохоронних органів» [382], «Про 

захист персональних даних» [399], «Про доступ до публічної інформації» 

[379], «Про Вищу раду правосуддя» [367], «Про державну службу», «Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» [381], «Про 

інформацію» [404], «Про телебачення і радіомовлення» [426], «Про доступ до 

судових рішень» [380], «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової 
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інформації» [413], «Про інформаційні агентства» [403], «Про запобігання 

корупції» та ін. 

Вагоме місце в системі джерел адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки належить підзаконним нормативно-правовим актам суддівського 

самоврядування. Оскільки органи виконавчої влади не мають права 

вмішуватись у внутрішню організаційну діяльність судової гілки влади, ці 

функції законодавець слушно поклав на органи суддівського самоврядування. 

До таких нормативно-правових актів належать передусім рішення Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, зокрема: про затвердження Положення 

про порядок складення кандидатами на посаду судді кваліфікаційного іспиту 

та методику його оцінювання; про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо вивчення організації діяльності судів Радою суддів господарських судів; 

про затвердження Положення про порядок складення кандидатами на посаду 

судді анонімного тестування (іспиту) та методику його оцінювання [349]. 

Крім того адміністративно-правове забезпечення судової гілки влади 

здійснюється на основі нормативно-правових актів інших органів суддівського 

самоврядування – наприклад, рішенням Ради суддів України від 26 листопада 

2010 р. № 30 «Про затвердження Положення про автоматизовану систему 

документообігу суду», рішеннями ради суддів спеціалізованих суддів тощо 

[388]. 

Однак адміністративно-правовий вплив на судову гілку влади з питань 

забезпечення її діяльності здійснюється й виконавчою гілкою влади. Ці 

нормативно-правові акти повинні мати виключно забезпечувальні функції без 

будь-якого впливу на суддів щодо безпосереднього здійснення правосуддя. До 

прикладів такої діяльності можна віднести Указ Президента України від 12 

серпня 2010 р. № 811 «Питання мережі господарських судів України», 

Постанову Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

державних службовців».  
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В умовах глобалізації та інтеграції вітчизняної системи судочинства до 

стандартів Європейського Союзу вагоме місці у всіх сферах суспільного 

життя, зокрема судочинства, починають займати формалізовані джерела 

міжнародного права – наприклад, Бангалорські принципи поведінки суддів, 

схвалені резолюцією 2006/23 Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 

липня 2006 р., Європейська хартія про Закон «Про статус суддів» [119], 

Загальна (універсальна) хартія судді, схвалена Міжнародною Асоціацією 

Суддів 17 листопада 1999 року, Тайпей (Тайвань) та ін. [123]; та 

неформалізовані джерела адміністративного права, що висвітлюють загальні 

принципи права; звичаї та традиції; норми моралі (наприклад, пояснювальна 

записка до Європейської хартії про Закон «Про статус суддів»). 

Без сумніву, судові рішення Конституційного суду України є вагомим 

джерелом адміністративного права, зокрема щодо забезпечення судової гілки 

влади, – наприклад, Рішення Конституційного Суду України від 21 червня 

2011 р. № 7-рп у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів 

України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих 

положень законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду 

правосуддя» (справа про повноваження державних органів у сфері 

судоустрою). Не можна з цього переліку викреслити рішення Верховного 

Суду України та вищих спеціалізованих судів – наприклад, Постанову 

пленуму Верховного суду України від 13 червня 2007 р. № 8 «Про 

незалежність судової влади» [410]. 

Усе вищевказане дає підстави вважати, що  

– адміністративно-правове забезпечення судової гілки влади 

передбачено всіма видами джерел адміністративного права: Конституцією та 

іншими законами України; підзаконними нормативно-правовими актами, 

насамперед органів суддівського самоврядування; джерелами міжнародного 

права у сфері правосуддя; рішеннями Конституційного суду України, 
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Верховного суду України, рішеннями Європейського суду з прав людини та 

рішеннями інших міжнародних судових установ; 

– до першої категорії об’єктів публічного управління належать судді, а 

також фізичні та юридичні особи, які беруть участь у судочинстві, або особи, 

які причетні до здійснення своїх повноважень у сфері судочинства, що 

отримують від суб’єктів публічного управління адміністративні послуги. При 

цьому суб’єкт публічного управління діяти владно щодо об’єкта публічного 

управління не вправі, він зобов’язаний забезпечити права і законні інтереси 

об’єкта – наприклад, створити всі передбачені законом умови для здійснення 

судочинства суддями, хоча тут є і винятки (наприклад, співробітник Служби 

судової охорони не тільки має право, але й зобов’язаний застосувати засоби 

адміністративного примусу щодо осіб, які заважають здійснювати 

судочинство, порушують громадський порядок в адміністративному 

приміщенні суду чи зазіхають на життя і здоров’я судді та інших відвідувачів 

суду); 

– до другої категорії суб’єктів публічної адміністрації належать 

підпорядковані по службі посадові особи й органи суб’єктів публічного 

управління. У цьому випадку між ними виникають класичні імперативно-

владні адміністративно-правові відносини. 

Отже, механізм адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади здійснюється через норми адміністративного права та їх зовнішнє 

вираження – джерела адміністративного права, публічну адміністрацію 

(насамперед органи суддівського самоврядування), принципи діяльності 

публічної адміністрації, адміністративно-правові відносини, форми, методи та 

індивідуальні акти щодо забезпечення незалежності судової гілки влади та 

адміністративні процедури в цій сфері. 
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4.2. Адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення судової 

гілки влади 

 

Публічна адміністрація забезпечує виконання завдань щодо 

забезпечення незалежності судової гілки. У процесі такого адміністративно-

правового забезпечення виникають організаційні зв’язки між учасниками цих 

відносин, які в більшості випадків потребують правового регулювання. 

Зокрема таке забезпечення здійснюють за допомогою адміністративно-

правових норм, і таким чином вони, на слушну думку Ю. Битяка, 

перетворюють ті зв’язки в адміністративно-правові відносини [37, с. 242]. 

Фундатором вітчизняної теорії адміністративного права в цілому й 

адміністративно-правових відносин зокрема є Є. Додін, який 1977 року довів, 

що, по-перше, адміністративно-правові відносини характеризуються такими 

особливостями: ці відносини складаються у зв’язку з діяльністю і в процесі 

спеціально вповноважених державних суб’єктів управління, направлених на 

реалізацію завдань і функцій держави; по-друге, вони виникають за 

обов’язкової участі органу держави чи громадської організації, наділених 

управлінськими повноваженнями державно-владного апарату [114, с. 21-22].  

В. Галунько стверджує, що адміністративно-правові відносини 

відбивають вплив адміністративно-правових норм на поведінку суб’єктів і 

об’єктів публічного управління, через що між ними виникають сталі правові 

зв’язки публічновладного характеру. Іншими словами, адміністративно-

правова норма містить абстрактну конструкцію адміністративно-правових 

відносин. Тим самим адміністративно-правові відносини у вузькому розумінні 

– це суспільні відносини, урегульовані нормами адміністративного права [70, 

с. 66]. 

Схожої точки зору дотримується Т. Коломоєць, яка вважає, що 

адміністративно-правові відносини – це суспільні відносини, урегульовані 

нормами адміністративного права, суб’єкти яких наділені правами й 
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обов’язками у сфері забезпечення органами виконавчої влади й органами 

місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних 

інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у процесі публічного 

(державного і самоврядного) управління у сферах соціально-економічного й 

адміністративно-політичного розвитку та охорони громадського порядку [220, 

с. 43-44]. 

Альтернативне визначення адміністративно-правових відносин надає 

О. Харитонова, яка вважає, що це врегульовані адміністративно-правовою 

нормою суспільні відносини, які складаються в галузі державного управління 

й адміністративної охорони публічного правопорядку, один з учасників (або 

всі учасники) яких є носієм владних повноважень, а також суб’єктивних прав 

та юридичних обов’язків, що перебувають під охороною держави [505]. 

Ґрунтовні дослідження юридичної природи та класифікації 

адміністративно-правових відносин у певній спеціальній сфері здійснила 

Г. Пономаренко [354]. Скористаємося її напрацюванням як найбільш 

загальною конструкцією для нашого дослідження. На її думку, до ознак 

адміністративно-правових відносин, за допомогою яких визначаються їх 

особливості, необхідно віднести такі: вони врегульовані адміністративно-

правовими нормами; виникають, змінюються та припиняються у сфері 

управління (державного управління); як правило, обов’язковим суб’єктом 

таких відносин є орган (посадова особа), який наділений владними 

повноваженнями, однак вони можуть виникати і між рівними суб’єктами, 

тобто адміністративно-правові відносини не завжди є відносинами влади та 

підпорядкування, а можуть реалізовуватися й на засадах рівності сторін 

(горизонтальні адміністративно-правові відносини); можуть виникати за 

ініціативою будь-якої зі сторін; суперечки, що виникають між сторонами 

адміністративно-правових відносин, як правило, вирішуються в 

адміністративному порядку; відповідальність сторін за неналежне виконання 

своїх обов’язків настає перед державою [354].  
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З урахуванням думки Г. Пономаренко щодо методології дослідження 

адміністративно-правових відносин вважаємо, що у сфері адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади провідною особливістю їх є те, що 

обов’язковим суб’єктом таких правовідносин є спеціальний суб’єкт публічної 

адміністрації (Вища ради правосуддя, органи суддівського самоврядування, 

судді, які перебувають на адміністративних посадах). При цьому органи 

виконавчої влади в цій сфері не мають владних повноважень, а здійснюють 

виключно сервісні функції щодо забезпечення незалежності суддів. 

Створюються вони для здійснення законного, справедливого й гуманного 

судочинства.  

До особливостей досліджуваного нами різновиду адміністративно-

правових відносин необхідно віднести і те, що вони пов’язані з практичною 

реалізацією завдань, функцій і владних повноважень суб’єктів публічної 

адміністрації, які здійснюють забезпечення незалежності судової гілки влади, 

а також особливий характер об’єктів таких правовідносин.  

Адміністративно-правові відносини, які складаються в забезпеченні 

діяльності судової гілки влади, дуже різноманітні як за своїм призначенням 

(метою), так і за напрямками (сферами) реалізації.  

У зв’язку з цим доцільною буде їх класифікація. Так, в адміністративно-

правовій літературі ці відносини в цілому класифікують за такими підставами: 

залежно від елемента юридичної норми – регулятивні чи охоронні; за змістом 

– матеріальні (визначення адміністративно-правового статусу судді) та 

адміністративно-процедурні (адміністративні процедури щодо добору і 

призначення суддів); за характером дій зобов’язаного суб’єкта – активні 

(притягнення посадової особи апарату суду до дисциплінарної 

відповідальності) та пасивні; залежно від розподілу прав і обов’язків між 

сторонами – односторонні чи двосторонні (у більшості випадків 

адміністративно-правові відносини у сфері судової гілки влади є 

двосторонніми чи багатосторонніми, коли кожному суб’єктивному праву 
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одного суб’єкта адміністративного права відповідає юридичних обов’язок 

другого і навпаки); за характером зв’язків між сторонами – вертикальні чи 

горизонтальні (прикладом першого різновиду є відносини між суддею та його 

помічником, другого – відносини між членами Вищої ради правосуддя). 

Адміністративно-правові відносини класифікують і за таким критерієм, 

як ступінь взаємної підпорядкованості суб’єктів, що беруть участь у 

правовідносинах: між підпорядкованими суб’єктами, що перебувають на 

різному ієрархічному рівні (тобто між вищими і нижчими структурами); між 

непідпорядкованими суб’єктами однакового ієрархічного рівня (наприклад, 

відносини між Вищою радою правосуддя та Вищою радою суддів України); 

між органами управління і підприємствами, установами, організаціями, які 

організаційно їм не підпорядковані (наприклад, між апаратом суду й 

Державною судовою адміністрацією) [229]. 

Крім того адміністративно-правові відносини поділяють на 

функціональні й територіальні; майнові й немайнові; внутрішньоапаратні 

(адміністративно-правові відносини всередині апарату суду) і позаапаратні, 

основні та неосновні; державні (відносини в середині судової державної 

адміністрації) та публічні (відносини щодо здійснення діяльності суддівського 

самоврядування) [354; 16]. 

Що стосується зовнішніх адміністративно-правових відносини, які 

складаються у сфері адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади, то їх вплив є обмеженим, оскільки, по-перше, органи виконавчої влади 

не мають права втручатись у діяльність судової гілки влади; по-друге, вплив 

спеціальних суб’єктів публічної адміністрації на суддів і апарат суду є 

мінімальним, чітко врегульованим законом і таким, що не підлягає 

розширеному трактуванню. Найбільш вагомим заходом у цій сфері є 

відносини щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності 

Вищою радою правосуддя. 
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Одночасно широкими і специфічними є внутрішньоорганізаційні 

адміністративно-правові відносини, які складаються у сфері адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади. Вони полягають в тому, що 

мають внутрішнє спрямування і щодо суддів мають виключно 

забезпечувальний характер, а інших суб’єктів – переважно забезпечувальний. 

До різновидів внутрішньоорганізаційних адміністративно-правових 

відносин варто віднести пов’язані з: 1) підготовкою та прийняттям відомчих 

нормативно-правових актів; 2) проходженням служби апаратом суду (добір, 

професійне навчання, ротація персоналу, наставництво, атестація, контроль за 

дисципліною, притягнення до дисциплінарної відповідальності та ін.); 

3) організацією внутрівідомчої взаємодії та координації між органами та 

підрозділами апарату суду; 4) організацією матеріально-технічного та 

фінансового забезпечення суддів і посадових осіб апарату суду [354; 16]. 

Крім адміністративно-правових відносин, які складаються в 

адміністративно-правовому забезпечення судової гілки влади, з урахуванням 

напрямків (сфер) їх реалізації варто детальніше розглянути й деякі інші. 

Зокрема залежно від правової форми діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації у цій сфері адміністративно-правові відносини можна поділити 

на такі, що складаються під час: 1) правотворчої діяльності; 

2) правозастосовної діяльності; 3) правоохоронної діяльності; 4) контрольно-

наглядової діяльності; 5) установчої діяльності.  

Так, адміністративно-правові відносини, які складаються під час 

правотворчої діяльності, пов’язані з підготовкою проектів відомчих правових 

актів, їх прийняттям, реєстрацією та виданням. Адміністративно-правові 

відносини, які складаються під час правозастосовної діяльності, пов’язані з 

безпосередньою реалізацією адміністративно-правових норм, які регулюють 

різні аспекти забезпечення незалежності. Адміністративно-правові відносини, 

що складаються під час правоохоронної діяльності, пов’язані з організацією 

попередження, виявлення та припинення посягань суддів [355; 16]. 
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Адміністративно-правові відносини складаються під час контрольно-

наглядової діяльності вищого апарату суду на вищестоящим. 

За рівнем правового регулювання можна виділити відносини: 

1) регламентовані законодавчими актами; 2) регламентовані підзаконними 

актами Вищої ради правосуддя, ВККСУ, органів суддівського 

самоврядування, суддями, які обіймають адміністративні посади, тощо. 

Залежно від суб’єкта ініціативи це відносини: 1) які виникають за 

ініціативою суддів; 2) органів суддівського самоврядування; 3) за ініціативою 

Вищої ради правосуддя та ВККСУ, 4) посадових осіб апарату суду; 5) за 

заявами фізичних або юридичних осіб. 

Важливим для розуміння адміністративно-правових відносин у сфері 

регулювання діяльності судової гілки влади є розкриття їх структури. 

Класично вона характеризується взаємопов’язаністю всіх її складових 

компонентів, якими є суб’єкти, об’єкти, зміст правовідносин та юридичні 

факти [16]. 

Е. Шевченко вважає, що адміністративно-правові відносини з 

урахуванням пріоритетного значення та ролі в них суб’єкта адміністративного 

права на прикладі діяльності адміністративного суду характеризуються таким: 

за своєю сутністю вони є взаємовідносинами (взаємозв’язками) між органами 

державного управління та іншими суб’єктами адміністративного права; 

залежно від об’єкта регулювання ці відносини відбивають структуру 

механізму державного управління (механізм забезпечення потреб особи, 

механізм діяльності держави, механізм охорони та захисту прав особи); 

правовідносини мають рівні реалізації: 1) публічно-сервісний – потреба-

забезпечення (відносини особи та держави); 2) організаційно-розпорядчий – 

влада-підпорядкування (відносини між органами державного управління); 

3) охорона та захист – арбітражний / змагальний (відносини між органами 

державного управління та приватними особами); адміністративно-правові 

відносини характеризують діяльність адміністративних судів як явище, що 
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реалізується через упорядковану систему взаємозв’язків між їх учасниками, де 

ці відносини мають власну правову форму існування (здійснення 

адміністративного судочинства); у зв’язку з функціонуванням 

адміністративних судів слід виділяти дві підгрупи адміністративно-правових 

відносин – змістовні та організаційні, які відбивають аспекти діяльності цього 

судового органу [516].  

М. Ейдельберг вважає, що спеціальні адміністративно-правові відносини 

характеризуються значною кількістю суб’єктів з різними завданнями, 

функціями, компетенцією, повноваженнями, організаційно-штатною 

структурою, а отже і специфічним адміністративно-правовим статусом [117]. 

Такий статус вказує на їх зовнішню відокремленість, тобто відмінність одного 

суб’єкта від іншого як учасника досліджуваних правовідносин. Поведінка 

суб’єктів адміністративно-правових відносин, які виникають, змінюються і 

припиняються з приводу земельної ділянки, регламентується нормами 

адміністративного законодавства [117]. 

На нашу думку, варто погодитись із твердженням В. Галунька, що до 

суб’єктів адміністративно-правових відносин належать як суб’єкти, так і 

об’єкти публічного управління [70, с. 68]. В аналізованій нами сфері до 

суб’єктів публічного управління слід відносити: Вищу раду правосуддя, 

ВККСУ, органи суддівського самоврядування, суддів, які перебувають на 

адміністративних посадах, посадових осіб апарату суду, судову державну 

адміністрацію, Службу судової охорони.  

До першої категорії об’єктів публічного управління належать судді, а 

також фізичні та юридичні особи, які беруть участь у судочинстві, або інші 

приватні особи, причетні до здійснення своїх повноважень судової гілки 

влади, що отримують від суб’єктів публічного управління адміністративні 

послуги. При цьому суб’єкт публічного управління діяти владно щодо об’єкта 

публічного управління не вправі – він зобов’язаний забезпечити права і 
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законні інтереси об’єкта (наприклад, створити всі передбачені законом умови 

для здійснення судочинства суддями)..  

До другої категорії суб’єктів публічної адміністрації належать 

підпорядковані по службі посадові особи й органи суб’єктів публічного 

управління. У цьому разі між ними виникають класичні імперативно-владні 

адміністративно-правові відносини. Суб’єкт публічного управління є 

імперативно-владним, а об’єкт публічного управління має виконувати законні 

вимоги першого. 

Об’єкти адміністративно-правових відносин – це те, на що спрямовано 

інтереси суб’єктів, з приводу чого останні вступають в адміністративно-

правові відносини. Об’єктом адміністративно-правових відносин є те 

матеріальне або нематеріальне благо, на використання чи охорону якого 

спрямовано суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників 

адміністративно-правових відносин. Це блага матеріальні або нематеріальні, а 

також певні дії, заради яких суб’єкти вступають в адміністративно-правові 

відносини [70, с. 69].  

На думку Ю. Юрченко, об’єктом адміністративно-правових відносин у 

сфері регулювання діяльності адміністративних судів є право фізичних і 

юридичних осіб на захист від порушень з боку суб’єктів владних 

повноважень, а також діяльність публічної адміністрації щодо створення, 

реорганізації та ліквідації адміністративних судів, визначення 

адміністративно-правового статусу суддів і державних службовців 

адміністративних суддів, забезпечення прийому громадян, доступу до 

публічної інформації, регулювання суддівського самоврядування; організації 

захисту суддів і притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, 

виконання матеріально-технічних операцій та адміністративних проваджень, 

які здійснюються суддями за ст. 185-3 КУпАП  [528]. 

Зазначене розуміння Ю. Юрченко об’єкта адміністративно-правових 

відносин є таким, що відображає деякою мірою його природу, але не в 
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повному обсязі. Зрозуміло, що вона розроблялася для потреб одного з видів 

судочинства та не охоплює всієї палітри регулювання діяльності судової гілки 

влади. 

Ґрунтовно об’єкт адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади було нами розкрито в першому розділі та наукових публікаціях. Зокрема 

нами доведено, що з погляду філософії права об’єктом адміністративно-

правового регулювання є судова гілка влади як вище надана правова 

інституція, розкрита конституційно-правовими нормами [166]. Узявши за 

основу зазначений підхід, уточнимо об’єкт адміністративно-правових 

відносин в аналізованій сфері.  

Отже, об’єктом адміністративно-правових відносини у сфері 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади є: 

1) нематеріальні особисті блага людини: життя і здоров’я суддів, їх 

честь, гідність, недоторканність, безпека та ін;  

2) матеріальні речі, які забезпечують суддям нормальні умови для 

здійснення правосуддя: адміністративне приміщення, зала судового засідання, 

службовий кабінет, канцелярія, апарат судової адміністрації, фінансова 

система нарахування та виплати зарплати суддям;  

3) судові документи: судові справи, документація канцелярії, 

документація апарату суду;  

4) продукти творчої діяльності (наприклад, науково-практичні коментарі 

певного законодавства);  

5) дії суб’єктів публічної адміністрації, пов’язані з вищезазначеними 

цінностями, направлені на забезпечення суддів усіма засобами та умовами для 

здійснення правосуддя, забезпечення їх незалежності та недоторканності. 

Отже, об’єктом адміністративно-правових відносин у сфері адміні-

стративно-правового забезпечення судової гілки влади є різноманітні 

нематеріальні та матеріальні блага, які забезпечують суддям нормальні умови 
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для здійснення правосуддя, а також діяння публічної адміністрації, пов’язані з 

цими благами. 

Зміст адміністративно-правових відносини – це сукупність суб’єктивних 

публічних прав (публічних правоможностей) та юридичних обов’язків 

суб’єктів адміністративного права, коли кожному суб’єктивному праву одного 

суб’єкта адміністративно-правових відносин відповідає (кореспондується) 

юридичний обов’язок іншого суб’єкта і навпаки. В юридичній літературі 

виділяють фактичний і юридичний зміст [16].  

Фактичний зміст адміністративно-правових відносин у сфері 

забезпечення судової гілки влади – це фактичні соціальні, політичні, 

економічні, конституційно-правові відносини, які отримали через 

опосередкування адміністративно-правових норм свою адміністративно-

правову форму. У нашому випадку маємо дещо незвичну конструкцію 

фактичного змісту правових відносин, коли юридичні відносини вищого 

щабля (конституційно-правові) постають об’єктивними відносинами вищого 

рівня, які отримують своє адміністративно-правове спрямування в процесі 

уточнення розвитку конституційних на основі норм адміністративного права. 

Юридичний зміст адміністративно-правових відносин – це 

взаємозв’язок зафіксованих в адміністративному праві суб’єктивних прав та 

юридичних обов’язків учасників адміністративно-правових відносин. 

Кожному суб’єктивному праву, зафіксованому в адміністративно-правовій 

нормі права, відповідає (кореспондує) певний юридичний обов’язок і навпаки. 

Суб’єктивне право – це передбачені для уповноваженої особи вид і міра 

можливої або дозволеної поведінки, забезпечені відповідними юридичними 

обов’язками інших (зобов’язаних) осіб. Але в адміністративному праві нас 

цікавить не просто суб’єктивне право, а «суб’єктивне публічне прав» [540, c. 

103-122]. На думку Б. Кістяківського, суб’єктивні публічні особисті права 

відрізняються від приватних тим, що не можуть бути відчужуваними [203]. 

Суб’єктивні права громадянина обов’язково характеризуються ознакою 
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публічності, що означає можливість впливати на управлінські процеси, брати 

участь у державній і суспільно-політичній діяльності, користуватися 

передбаченими Конституцією правами і свободами, оскаржувати дії, рішення 

чи бездіяльність органів влади та їх посадових осіб до суду [70, с. 70-71].  

Виходячи з наведених вище позицій, публічне суб’єктивне право у сфері 

регулювання судової гілки влади – це складне явище, що включає в себе низку 

таких повноважень:  

– право суддів вимагати від публічної адміністрації здійснення 

юридичних дій, спрямованих на створення нормальних умов для здійснення 

судочинства, забезпечення недоторканності та незалежності; 

– право громадян вимагати від публічної адміністрації належних умов 

щодо надання їм адміністративних послуг у системі судової гілки влади;  

– право публічної адміністрації ввести в дію апарат примусу держави у 

випадку порушення прав, свобод і законних інтересів суддів або фізичних та 

юридичних осіб, які беруть участь у судочинстві; 

– можливість суддів та фізичних і юридичних осіб користуватися на 

основі цього права певними адміністративними, фінансовими, соціальними, 

публічними благами. 

Таким чином, публічне суб’єктивне право у сфері забезпечення судової 

гілки влади – це право суддів вимагати від публічної адміністрації здійснення 

юридичних дій, спрямованих на створення нормальних умов для здійснення 

судочинства, забезпечення недоторканності та незалежності, право фізичних і 

юридичних осіб вимагати від публічної адміністрації належних умов щодо 

надання їм адміністративних послуг у системі судової гілки влади в поєднанні 

з правом публічної адміністрації увести в дію апарат примусу в разі 

порушення зазначеного. 

Юридичний обов’язок – це передбачені для зобов’язаної особи та 

забезпечені можливістю державного примусу вид і міра необхідної поведінки, 
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які потрібно виконувати в інтересах уповноваженої особи, яка має відповідні 

публічні суб’єктивні права [16]. 

Юридичний обов’язок у сфері судової гілки влади налічує чотири 

основні компоненти: 1) необхідність публічної адміністрації здійснювати всі 

заходи щодо забезпечення суддям нормальних умов для здійснення 

судочинства; 2) необхідність публічної адміністрації здійснити всі заходи, 

спрямовані на надання якісних адміністративних послуг у системі судової 

гілки влади; 3) зобов’язання всіх осіб (як публічних, так і приватних) не 

порушувати незалежність і недоторканність суддів та громадський порядок в 

адміністративних приміщеннях суду; 4) необхідність відреагувати на законні 

вимоги уповноваженого суб’єкта публічної адміністрації (наприклад, апарат 

суду має відреагувати на недоліки щодо забезпечення судді всіма засобами 

для здійснення якісного судочинства, працівник спеціального підрозділу 

«Грифон» – припинити порушення громадського порядку в адміністративному 

приміщенні суду); 5) необхідність нести відповідальність за невиконання цих 

вимог (наприклад, апарат суду має нести дисциплінарну відповідальність за 

неналежне забезпечення суддів усім необхідним для здійснення якісного 

судочинства, а фізичні особи можуть бути притягнуті до адміністративної 

відповідальності за ст. 185-3 КУпАП за неповагу до суду); 6) обов’язок не 

перешкоджати уповноваженому суб’єкту користуватись тим благом, на яке він 

має право. 

Таким чином, юридичний обов’язок у сфері судової гілки влади – це 

необхідність публічної адміністрації здійснювати заходи щодо забезпечення 

суддям нормальних умов для здійснення судочинства, заходів, направлених на 

надання якісних адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, 

зобов’язання всіх осіб не порушувати незалежність і недоторканність суддів та 

відреагувати на законні вимоги уповноваженого суб’єкта публічної 

адміністрації в цій сфері. 
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Отже, зміст адміністративно-правових відносин у сфері судової гілки 

влади – це визначений обсяг публічних суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків, які визначають особливості адміністративно-правового статусу 

кожного суб’єкта, його місце та роль в системі судоустрою з метою 

забезпечення суддів усіма засобами для здійснення судочинства, їх 

недоторканності та незалежності, надання адміністративних послуг фізичним і 

юридичним особам. 

Четвертим невід’ємним елементом адміністративно-правових відносин є 

юридичні факти. Юридичний факт – це конкретна життєва обставина, з якою 

норма адміністративного права пов’язує виникнення, зміну або припинення 

адміністративно-правових відносин. Головне призначення юридичних фактів 

у процесі адміністративно-правового регулювання – юридично забезпечити 

виникнення, зміну або припинення адміністративно-правових відносин. 

Юридичні факти забезпечують перехід від загальної моделі поведінки, 

закріпленої в адміністративно-правовій нормі, до конкретних адміністративно-

правових відносин [66, с. 74]. 

У сфері адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади 

використовується вся палітра видів юридичних фактів:  

1) події, настання яких як юридичних фактів не залежать від волі 

суб’єктів адміністративного права (наприклад, повінь як стихійно лихо, що 

зобов’язує спеціальний підрозділ міліції «Грифон» та апарат суду застосувати 

всіх заходів для збереження судових справ та іншої документації, яка 

перебуває в адміністративному приміщенні суду);  

2) діяння, що поділяються на: а) дії як вольові акти поведінки публічної 

адміністрації, що мають свідомо-вольовий характер щодо забезпечення усіх 

умов для здійснення судочинства суддями та надання адміністративних 

послуг; б) бездіяльність як пасивну поведінку громадян – відвідувачів суду. 
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Дії в аналізованій сфері класично поділяються на правомірні, що 

здійснюються в межах адміністративно-правових норм, і протиправні, що 

здійснюються з порушенням адміністративно-правових норм. 

Правомірні дії поділяються на юридичні акти та юридичні вчинки. 

Юридичні акти мають індивідуальний характер і породжують конкретні 

адміністративно-правові відносини (наприклад, указ Президента України про 

призначення суддів). Юридичні вчинки – це дії, що безпосередньо не 

переслідують юридичної мети, але все одно породжують адміністративно-

правові наслідки (наприклад, закінчення будівництва, ремонту 

адміністративного приміщення суду). 

Неправомірні дії – це правопорушення, проступки, що тягнуть за собою 

застосування заходів примусового впливу. До неправомірних дій належать 

адміністративні та дисциплінарні проступки, за які настає відповідальність 

(наприклад, притягнення фізичної особи до адміністративної відповідальності 

за ст. 185-3 КУпАП за неповагу до суду) [66, с. 74]. 

За іншими критеріями адміністративно-правові відносини у сфері 

регулювання судової гілки влади поділяються вченими-адміністративістами 

відповідним чином. Для здійснення такої характеристики звернемося до 

напрацювань професора В. Галунька як найбільш загальної конструкції, яка 

буде нами наповнюватися фактичним матеріалом щодо адміністративно-

правовового забезпечення судової влади [241, c. 74-75]. З урахуванням 

теоретичних положень ученого зазначимо, що адміністративно-правові 

відносини у сфері адміністративно-правового забезпечення судової влади 

поділяються таким чином: 

1) за функціональною спрямованістю – регулятивні, коли поведінка 

суб’єкта адміністративно-правових відносин повністю відповідає 

адміністративно-правовим нормам і регулюється ними [241, c. 74-75] 

(наприклад, установлення обов’язків і прав апарату суду); охоронні, що 

виникають з факту неправомірної поведінки як негативна реакція держави на 
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правопорушення у формі примусу (наприклад, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності голови апарату суду за незабезпечення суддів усім 

необхідним для здійснення судочинства).  

Регулятивні відносини у свою чергу поділяються на адміністративно-

правові відносини активного типу, які виражають регулятивно-динамічну 

функцію права, утворюються на основі зобов’язальних або 

уповноважувальних адміністративно-правових норм [241, c. 74-75] 

(наприклад, зобов’язання судового виконавця підтримувати порядок у залі 

судового засідання), і правовідносини пасивного типу (які, наприклад, 

виражають регулятивно-статичну функцію права, складаються на основі норм-

заборон – наприклад, заборона помічника судді розголошувати інформацію, 

яка йому стала відомою в судовій справі); 

2) за рівнем індивідуалізації суб’єктів – абсолютні, в яких точно 

визначено права й обов’язки учасників (наприклад, чіткі обов’язки секретаря 

судового засідання) – так само, як і самих учасників (наприклад, чітке 

визначення переліку допоміжного персоналу судді: помічник судді, секретар 

судового засідання, судовий виконавець); відносні, в яких визначено лише 

одну сторону – уповноважену, а всі інші є зобов’язаними щодо цієї особи 

(наприклад, судовий розпорядник запрошує до зали судового засідання 

свідків);  

3) за юридичними наслідками – правоутворювальні, що зумовлюють 

виникнення адміністративно-правових відносин і появу прав та обов’язків 

(наприклад, призначення голови апарату суду, що призводить до виникнення 

численних адміністративно-правових відносин між різними суб’єктами – 

Головою суду, суддями, посадовими особами апарату суду), 

правозмінювальні, що змінюють зміст правовідносин; правоприпинювальні, 

що зумовлюють припинення правовідносин [241, c. 74-75] (наприклад, 

відставка судді); 
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4) за складом – прості (одного факту досить для настання юридичних 

наслідків) і складні, коли необхідними є кілька фактів (наприклад, здійснення 

процедур щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності) [241, 

c. 74-75]; 

5) за тривалістю в часі – одноактні (наприклад, реєстрація позову в 

канцелярії суду) та тривалі (громадянин мусить постійно дотримуватися 

громадського порядку в адміністративних приміщеннях суду); 

6) особливий вид юридичних фактів – презумпція. Це припущення про 

наявність або відсутність певних фактів, що спирається на зв’язок між 

фактами, які припускаються, та фактами, що існують, і це підтверджується 

життєвим досвідом. Презумпція не є достовірним фактом, а є фактом, що 

припускається зі значною мірою ймовірності та застосовується в юридичній 

практиці як засіб, який полегшує досягнення істини у вирішенні справи, [241, 

c. 74-75] наприклад, презумпція невинності під час притягнення фізичної 

особи до адміністративної відповідальності); 

7) позитивні та негативні факти. Часто адміністративно-правові норми 

пов’язують юридичні наслідки не тільки з наявністю тієї чи іншої обставини, 

але й з її відсутністю. Факти, що свідчать про відсутність будь-яких обставин 

або дій, в юридичній науці називають негативними фактами [241, c. 74-75]. 

Наприклад, невчасна або не в повному обсязі сплата мита за адміністративною 

справою є підставою для неприйняття страви посадової особи в канцелярії 

суду;  

8) інколи для виникнення (зміни або припинення) адміністративно-

правових відносин потрібен не один юридичний факт, а певна їх кількість. 

Таке сполучення називається юридичним складом (наприклад, склад 

адміністративного правопорушення за ст. 185-3 «Прояв неповаги до суду» 

КУпАП) [241, c. 74-75; 16]. 

Усе вищевказане дає підстави зробити такі висновки стосовно 

адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення судової гілки влади: 
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1. Об’єктом адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення 

судової гілки влади є різноманітні нематеріальні та матеріальні блага, які 

забезпечують суддям нормальні умови для здійснення правосуддя, а також дії 

публічної адміністрації, пов’язані з цими благами.  

2. Фактичний зміст адміністративно-правових відносин у сфері 

забезпечення судової гілки влади – це фактичні соціальні, політичні, 

економічні, конституційно-правові відносини, які отримали через 

опосередкування адміністративно-правових норм свою адміністративно-

правову форму. У цьому випадку наявна незвична конструкція фактичного 

змісту правових відносин, коли юридичні відносини вищого щабля 

(конституційно-правові) постають об’єктивними відносинами вищого рівня, 

які знаходять своє адміністративно-правове спрямування в процесі розвитку 

конституційних відносин на основі норм адміністративного права. 

3. Публічне суб’єктивне право у сфері забезпечення судової гілки влади 

– це право суддів вимагати від публічної адміністрації здійснення юридичних 

дій, спрямованих на створення нормальних умов для здійснення судочинства, 

забезпечення недоторканності та незалежності, право фізичних і юридичних 

осіб вимагати від публічної адміністрації належних умов щодо надання їм 

адміністративних послуг у системі судової гілки влади, в поєднанні з правом 

публічної адміністрації ввести в дію апарат примусу в разі порушення 

зазначених положень.  

4. Юридичний обов’язок у сфері судової гілки влади – це необхідність 

публічної адміністрації здійснювати всі заходи щодо забезпечення суддям 

нормальних умов для здійснення судочинства, заходи, направлені на надання 

якісних адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, зобов’язання 

всіх осіб не порушувати незалежність судів та відреагувати на законні вимоги 

уповноваженого суб’єкта публічної адміністрації в цій сфері. 

5. Зміст адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення 

судової гілки влади – це сукупність суб’єктивних публічних прав суддів і 
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громадян та юридичних обов’язків публічної адміністрації, коли кожному 

суб’єктивному праву одного суб’єкта адміністративно-правових відносин 

кореспондується юридичний обов’язок іншого суб’єкта, і навпаки – з метою 

забезпечення суддів усіма засобами для здійснення судочинства, їх 

недоторканності, надання адміністративних послуг фізичним і юридичним 

особам. 

6. У сфері адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади 

використовуються всі види юридичних фактів: 1) події, настання яких, як 

юридичних фактів, не залежить від волі суб’єктів адміністративного права 

(наприклад, повінь як стихійно лихо, що зобов’язує апарат суду застосувати 

всі заходи щодо збереження судових справ та іншої документації, яка 

перебуває в адміністративному приміщенні суду); 2) дії, що поділяються на: 

а) дії – як вольові акти поведінки публічної адміністрації, що мають свідомо-

вольовий характер щодо забезпечення всіх умов для здійснення судочинства 

суддями та надання адміністративних послуг; б) бездіяльність – як пасивна 

поведінка громадян – відвідувачів суду. 

Отже, об’єктом адміністративно-правових відносин у сфері 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади є, по-перше, 

нематеріальні особисті блага – життя і здоров’я суддів, їх честь, гідність, 

недоторканність, безпека та інше; по-друге, матеріальні речі, які забезпечують 

суддям нормальні умови для здійснення правосуддя (адміністративне 

приміщення, зала судового засідання, службовий кабінет, канцелярія, 

фінансова система нарахування та виплати зарплати суддям); по-третє, судові 

документи (судові справи, документація канцелярії, документація апарату 

суду, статистичні відомості); по-четверте, результати творчої діяльності 

(науково-практичні рекомендації стосовно застосування законодавства); по-

п’яте, дії суб’єктів публічної адміністрації, пов’язані з вищезазначеними 

цінностями, направлені на забезпечення суддів усіма засобами та умовами для 

здійснення правосуддя, забезпечення їх недоторканності. 
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4.3. Форми діяльності публічної адміністрації щодо адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади 

 

Форми діяльності публічної адміністрації щодо адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади займають важливе місце у 

механізмі правового регулювання такого забезпечення, для їх визначення 

необхідно обґрунтувати провідні правові категорії у цій сфері. Так, за 

допомогою мовного способу тлумачення, вчені трактують, що під формою 

(від лат. forma) розуміють обриси, контури, зовнішні межі предмета, що 

визначають його зовнішній вигляд [39]. Професор О. Бандурка зазначає, що 

форма адміністративного права – це зовнішній вияв управлінської діяльності, 

спосіб вираження її змісту в конкретних умовах, тобто та чи інша 

управлінська дія, що має зовнішній вияв; Ю. Битяк – це зовнішній вияв 

конкретних дій, які здійснюються органами виконавчої влади для реалізації 

поставлених перед ними завдань; В. Колпаков – зовнішньо виражена дія, 

волевиявлення суб’єкта управління, здійснене в рамках законності та його 

компетенції для досягнення управлінської мети; Т. Коломоєць – 

волевиявлення виконавчо-розпорядчого органу, посадової особи, здійснене в 

межах режиму законності та компетенції для досягнення адміністративно-

правової мети – вираження в зовнішньому вигляді конкретних дій суб’єктів 

публічного адміністрування, які здійснюються у процесі їхньої діяльності й 

спрямовані на реалізацію адміністративних функцій [229; 220]. Досить 

обґрунтованою є позиція В. Галунька, який вважає, форми адміністративного 

права – це зовнішнє вираження однорідних за своїм характером і правовою 

природою груп адміністративних дій публічної адміністрації, здійснене в 

рамках режиму законності та компетенції для досягнення адміністративно-

правової мети – публічного забезпечення прав і свобод людини і громадянина, 
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нормального функціонування громадянського суспільства й держави [70, 

с. 178]. 

При цьому важливо зазначити, що форми діяльності публічної 

адміністрації не слід плутати з категорією «форма права», яка характеризує 

зовнішнє оформлення змісту загальнообов’язкових правил поведінки, що 

офіційно встановлені (санкціоновані) державою або загальновизнані 

суспільством. Історія правознавства знає чотири форми права: 1) правовий 

звичай; 2) правовий прецедент; 3) нормативно-правовий договір; 

4) нормативно-правовий акт [201]. 

Таким чином, не можна поєднувати в одному інституті 

адміністративного права однозвучні, але не тотожні за змістом категорії. 

Початковим словом для всіх вищезазначених понять є «форма». Але під ними 

розуміються дві категорії з різним змістом: по-перше, форми 

адміністративного права як зовнішнє вираження адміністративно-правових 

норм; по-друге – адміністративно-правові форми державного управління [28, 

с. 293-305]. 

Ураховуючи, що сучасне адміністративне право України вже не є суто 

управлінським, а відображає більш складу юридичну природу [2], назва форми 

державного управління також буде повною. Виходячи з таких позицій 

вважаємо, що слушною буде точка зору В. Галунька: найбільш вдалою назвою 

для цього інституту адміністративного права буде «форми діяльності 

публічної адміністрації» [356], хоча щодо цього відсутні суперечки між 

провідними вченими-адміністративістами. Візьмемо за основу загальну теорію 

форм діяльності публічної адміністрації та наповнимо її положеннями, які 

відображають предмет нашого дослідження, з метою досягнення нової якості у 

цій сфері – розкриття змісту форм діяльності публічної адміністрації у сфері 

адміністративно-правового регулювання судової гілки влади. 
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Тим самим за характером і правовою природою форми адміністративної 

діяльності публічної адміністрації у сфері адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади поділяються на такі види:  

1) видання адміністративних актів:  

1.1) видання підзаконних нормативно-правових актів (наприклад, 

Конференцією суддів адміністративних судів України 15 вересня 2010 р. було 

затверджено Положення Про Раду суддів адміністративних судів України) 

[351];  

1.2) видання індивідуальних адміністративних актів (наприклад, Вища 

рада правосуддя 12 січня 2017 р. своїм рішеням № 2/0/15-17 тимчасово 

відсторонила суддю Вищого господарського суду ОСОБУ1 від від здійснення 

правосуддя;  

2) укладення адміністративних договорів (наприклад, Державна судова 

адміністрація України з метою забезпечення судів укладає численні 

адміністративні договори з різними суб’єктами господарювання, зокрема 

щодо: закупівлі послуг з постачання водяної пари й гарячої води; послуг з 

постачання електроенергії, послуг з передавання даних і повідомлень, щодо 

обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного 

застосування та інших послуг щодо забезпечення інформаційно-технологічної 

інфраструктури) [390]; 

3) учинення інших юридично значущих адміністративних дій 

(наприклад, працівники апарату суду та посадові особи Державної судової 

адміністрації приймають присягу як державні службовці);  

4) здійснення матеріально-технічних операцій (наприклад, у системі 

судової гілки влади діє Єдиний державний реєстр судових рішень). 

Однак, на наш погляд, такий класичний перелік форм адміністративної 

діяльності адміністративного права для нашого дослідження буде неповним. 

Провідною формою діяльності публічної адміністрації в цілому й у сфері 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади зокрема є 

http://www.vru.gov.ua/act/8550


 254 

надання публічною адміністрацією адміністративних послуг. Відповідно до 

Закону України «Про адміністративні послуги» посадові особи апарату суду 

надають численних адміністративних послуг фізичним і юридичним особам. 

Для більш повного поділу форм адміністративної діяльності публічної 

адміністрації у сфері судової гілки влади права в ролі уточнювального 

критерію використовується ступінь їх правової регламентації. Відповідно до 

цього розмаїття форм в аналізованій сфері зводиться у дві основі групи:  

1) правові (наприклад, рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 

2017 року № 52/0/15-17 було затверджено Регламент Вищої ради правосуддя) 

[441];  

2) неправові (організаційні) (наприклад, 11 жовтня 2013 р. Голова ДСА 

України Р. Кирилюк провів нараду за участю начальників територіальних 

управлінь і керівників самостійних структурних підрозділів ДСА України, де 

учасники обговорили стан фінансового забезпечення місцевих загальних 

судів, їх комп’ютеризації, інформаційно-нормативного забезпечення судової 

діяльності, а також будівництва, капітального ремонту та реконструкції 

приміщень судів) [87]. 

Поділ форм адміністративної діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері регулювання судової гілки влади права на правові та 

організаційні не означає будь-якого применшення, а тим більше – заперечення 

організаційної ролі права в процесі унормування діяльності органів 

суддівського самоврядування та інших суб’єктів публічної адміністрації [70, 

с. 178]. У цьому сенсі правові форми завжди є організаційними. Проте далеко 

не всі організаційні форми є правовими. До останніх належать лише ті, що 

обов’язково передбачають настання юридичних наслідків (наприклад, у 

Комсомольському районному суді м. Херсона впроваджено систему 

відеоконференцзв’язку з каналами зв’язку й обладнанням ними залів судових 

засідань). Ця система забезпечить юридичну легальність розгляду 

кримінальних справ без конвоювання зі слідчого ізолятора до суду осіб, які 
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перебувають під вартою, забезпечить ефективність розгляду справ, скорочення 

терміну розгляду таких справ [452; 70, с. 178]. 

Видання підзаконних нормативно-правових актів – це правотворчий 

напрямок діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради 

правосуддя та деяких інших суб’єктів публічної адміністрації, що передбачає 

розпорядчу діяльність, спрямовану на виконання законів шляхом розроблення 

й установлення підзаконних правил загального характеру. Установлення норм 

права підзаконного характеру в процесі діяльності специфічної публічної 

адміністрації – це адміністративна правотворчість, яка здійснюється у формі 

видання органами суддівського самоврядування, суддями, які перебувають на 

адміністративних посадах, апаратом суду та ін. актів неперсоніфікованого 

характеру [67]. Це викликано тим, що загальні норми і правила поведінки, 

сформульовані в Конституції України, законах України «Про судоустрій та 

статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя» та ін., не в змозі охопити всіх 

аспектів, які потребують додаткового врегулювання в адміністративному 

праві, щодо забезпечення прав громадян на справедливе й ефективне 

судочинство, незалежності суддів, надання фізичним і юридичним особам 

якісних адміністративних послуг у системі судової гілки влади. Тому і є 

потреба конкретизації та деталізації законодавчих адміністративно-правових 

норм щодо стадії їх застосування [67]. 

За сферою застосування адміністративно-правових актів форми 

адміністративної діяльності публічної адміністрації поділяються на 

внутрішньоорганізаційні та зовнішні. 

Провідне місце в діяльності органів суддівського самоврядування та 

Вищої ради правосуддя відіграють зовнішні адміністративні акти, які виходять 

за межі діяльності зазначених органів, нормативні та індивідуальні акти, які 

спрямовані насамперед на суддів, що не перебувають у їхньому 

підпорядкуванні. За їх допомогою зазначені суб’єкти публічної адміністрації 
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забезпечують право фізичних і юридичних осіб на справедливе та гуманне 

судочинство, не порушуючи при цьому принципу незалежності суддів.  

Акти органів суддівського самоврядування та Вищої ради правосуддя 

мають оприлюднюватися в офіційних виданнях і на сайтах зазначених 

інституцій.  

Що стосується внутрішньоорганізаційних актів в аналізованій сфері, то 

вони спрямовані до підпорядкованих по службі органів і працівників. У них 

установлюються правила службової діяльності, розраховані на багаторазове 

виконання. Наприклад, Наказом ДСА від 7 березня 2013 р. № 35 установлено 

заохочувальні відзнаки Державної судової адміністрації України [374]. 

За суб’єктами видання на підставі чинного законодавства можна 

виділити такі основні форми адміністративних актів адміністративної 

діяльності публічного адміністрації у сфері регулювання судової гілки влади: 

укази, постанови, накази, положення, інструкції, рішення.  

Укази Президента України – це нормативно-правові та індивідуальні 

акти глави держави, видані на основі та на виконання Конституції й законів 

України. В умовах новітньої суддівської реформи укази Президента України є 

єдиною підставою призначення суддів в Україні. Наприклад, Указом 

Президента України від 6 квітня 2011 р. № 380 затверджено Порядок 

складення присяги судді особою, уперше призначеною на посаду 

професійного судді [2]. 

Обмеженим у нашій сфері є застосування таких форм державного 

управління, як постанови Кабінету Міністрів України, накази центральних і 

місцевих органів виконавчої влади. Їх дія в аналізованій нами сфері 

обмежується виключно питаннями забезпечення судової гілки влади всім 

необхідним для здійснення судочинства. Будь-яких контрольних та інших 

владних функцій органи виконавчої влади у цій сфері не можуть мати.  

Отже, підзаконні нормативно-правові адміністративні акти у сфері 

судової гілки влади – це форми адміністративної діяльності загального 
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характеру специфічних суб’єктів публічної адміністрації, здійсненої у процесі 

підзаконної розпорядчої діяльності з метою забезпечення незалежності суддів, 

надання фізичним і юридичним особам адміністративних послуг, у цілому 

забезпечення функціонування судової гілки влади щодо конкретизації та 

деталізації спеціальних суддівських законів до стадії їх застосування. 

Видання індивідуальних адміністративних актів є найбільш поширеним 

засобом реалізації адміністративних повноважень суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері регулювання судової гілки влади. Без їх видання не може 

бути вирішено жодної більш-менш важливої справи у цій сфері. 

Видання індивідуальних адміністративних актів у сфері регулювання 

судової гілки влади є близьким до нормативного, але не тотожне йому. 

Відмінність між ними полягає в тому, що індивідуальні адміністративні акти 

встановлюють, змінюють або припиняють конкретні адміністративні 

правовідносини в аналізованій сфері [37]. 

Вони відрізняються від нормативно-правових актів публічної 

адміністрації тим, що звернені до конкретних суб’єктів адміністративного 

права, їх дія припиняється після здійснення встановлених у них прав і 

обов’язків, тобто після одноразового їх застосування [37]. 

Наприклад, Президентом від 27 жовтня 2014 р. було видано 

індивідуальний адміністративний нормативно-правовий акт – Указ 

Президента України № 826, яким було затверджено персональний склад Ради з 

питань судової реформи. Відповідно до його складу увійшли такі науковці й 

судді: Баулін Ю. – Голова Конституційного Суду України, професор Бойко А. 

– декан юридичного факультету Львівського національного університету імені 

Івана Франка, професор Буткевич В. – суддя Європейського суду з прав 

людини у відставці, Гулько Б. – Голова Вищого спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних і кримінальних справ, Кисіль В. – професор кафедри 

міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, професор Козюбра М. – 
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завідувач кафедри загальнотеоретичних і державно-правових наук 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», суддя 

Конституційного Суду України у відставці, Львов Б. – Голова Вищого 

господарського суду України, Мусіяка В. – професор кафедри галузевих 

правових наук факультету правничих наук Національного університету 

«Києво-Могилянська академія», Нечитайло О. – Голова Вищого 

адміністративного суду України, Романюк Я. – Голова Верховного Суду 

України, Сімоненко В. – голова Ради суддів України, Холоднюк З. – Голова 

Державної судової адміністрації України [463]. 

Серед індивідуальних адміністративних актів виділяють: 

адміністративні приписи персоніфікованого характеру, ухвалені у процесі 

владної діяльності публічної адміністрації з метою забезпечення завдань 

адміністративно-правового регулювання. До них належать:  

– укази Президента України (наприклад, Указ Президента України від 6 

листопаду 2014 р. № 853 «Про перевід суддів», за яким низку суддів у межах 

п’ятирічного строку та обраних безстроково було переведено до інших судів 

або судів вищої інстанції [411]).  

– розпорядження Кабінету Міністрів України (наприклад, 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 654-р 

«Про звільнення ОСОБИ з посади Урядового уповноваженого у справах 

Європейського суду з прав людини» [402], Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 26 вересня 2013 р. № 753-р «Про погодження передачі об’єкта 

незавершеного будівництва у м. Джанкої в державну власність в оперативне 

управління Державної судової адміністрації» [412]); 

– рішення органів суддівського самоврядування (наприклад, Звернення 

Ради суддів України до Голови Верховної Ради України від 28 травня 2013 р. 

«Про глибоке занепокоєння з приводу подій, які мали місце у Верховній Раді 

України 18 квітня та 16 травня 2013 р. під час пленарних засідань з питань 

обрання суддів безстроково» [136], Оголошення Вищої кваліфікаційної комісії 



 259 

суддів України від 30 липня 2013 р. про конкурс на заміщення вакантних 

посад судді у місцевих судах загальної юрисдикції серед кандидатів на посаду 

судді вперше, які перебувають у резерві [405]);  

– рішення Вищої ради правосуддя (юстиції) (наприклад, Рішення Вищої 

Ради юстиції від 17 вересня 2013 р. № 838/0/15-13, за яким ОСОБУ було 

призначено на посаду заступника голови апеляційного суду Рівненської 

області [417]);  

– накази Судової державної адміністрації та її територіальних управлінь, 

які мають індивідуальний характер (наприклад, наказом ДСА від 4 січня 2013 

р. № 1 заступник Голови Державної судової адміністрації України був 

призначений керівником Галузевої програми інформатизації судів загальної 

юрисдикції, інших органів та установ судової системи [416]). 

Таким чином, індивідуальні адміністративні акти у сфері судової гілки 

влади – це форми адміністративної діяльності персоніфікованого характеру 

специфічних суб’єктів публічної адміністрації, здійсненої у процесі 

виконавчої діяльності з метою забезпечення незалежності суддів, надання 

фізичним і юридичним особам адміністративних послуг, у цілому 

забезпечення функціонування судової гілки влади. До них належать: укази 

Президента України, які мають індивідуальний характер, розпорядження 

Кабінету Міністрів України, рішення (звернення) органів суддівського 

самоврядування, рішення Вищої ради правосуддя, накази Судової державної 

адміністрації та її територіальних управлінь, які мають індивідуальний 

характер, тощо.  

Надання публічною адміністрацією адміністративних послуг у сфері 

судової гілки влади. Відповідно до Закону України від 6 вересня 2012 р. 

№5203-VI адміністративна послуга – це результат здійснення владних 

повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної 

або юридичної особи, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав 

та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. Суб’єктом надання 
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адміністративної послуги є орган виконавчої влади, інший державний орган, 

орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх 

посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні 

послуги [366]. Іншими словами, органи судової гілки влади також можуть 

надавати адміністративні послуги. На офіційному веб-порталі Судової гілки 

влади наведено лише два види послуг суду: «Видання копії судового рішення» 

та «Видання виконавчого листа». 

Право на отримання копії судового рішення відповідно до ст. 167 

Кодексу адміністративного судочинства України мають: сторона у справі; 

представник сторони; інші особи, що брали участь у справі; особа, яка не 

брала участі у справі, але щодо якої суд вирішив питання про її права, 

свободи, інтереси чи обов’язки. На вимогу особи, що має право на отримання 

копії судового рішення, суд у цей же день видає копію постанови (або її 

вступної та резолютивної частин) чи ухвали суду. У разі проголошення в 

судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин постанови суд 

повідомляє час, коли особа може одержати копію постанови в повному обсязі. 

Якщо особа, яка має право на отримання копії судового рішення, не була 

присутня в суді, то копія судового рішення надсилається рекомендованим 

листом із повідомленням про вручення протягом трьох днів з дня ухвалення 

чи складення у повному обсязі або в разі їх звернення вручається під розписку 

безпосередньо в суді. Якщо під час розгляду справи брав участь представник, 

копія рішення, надіслана йому, вважається надісланою й особі, яку він 

представляє. 

Відповідно до ст. 15-1 КАСУ видання судових рішень здійснюється на 

підставі наявних в автоматизованій системі документообігу суду даних. 

Відповідно до п. 13.8 Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих 

адміністративних судах для отримання копії судового рішення в приміщенні 

суду особа, що має право на її отримання, має звернутися до канцелярії суду з 

відповідною заявою. У разі подання заяви представником слід додати 



 261 

документ, який підтверджує повноваження представника. Копія судового 

рішення засвідчується суддею (суддею-доповідачем) або головою суду. Після 

повернення справ із судів апеляційної чи касаційної інстанції копії судових 

рішень цих судів видаються судом першої інстанції [55]. 

Видання виконавчого листа. За кожним судовим рішенням, яке набрало 

законної сили або яке належить виконати негайно, за заявою осіб, на користь 

яких воно ухвалено, видається один виконавчий лист. Якщо судове рішення 

ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має 

право видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину 

судового рішення треба виконати за кожним виконавчим листом. Якщо судом 

було вжито заходів щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких 

ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає копії 

документів, які підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення 

позову. Виконавчий лист видається судом першої інстанції. Якщо за 

результатами перегляду справи суд апеляційної чи касаційної інстанцій 

залишить прийняте по суті позовних вимог рішення без змін, ухвалить нове 

судове рішення по суті позовних вимог чи змінить судове рішення, то 

виконавчий лист видається судом апеляційної чи касаційної інстанції за 

умови, що заява особи про видання виконавчого листа надійшла до моменту 

повернення адміністративної справи до суду першої інстанції [54]. 

Проте такий перелік адміністративних послуг, які надаються судовою 

гілкою влади, є неповним. В умовах сьогодення значну частину адміністра-

тивних послуг у цій сфері надають інформаційно-довідкові служби, які 

створені у Верховному суді України та деяких апеляційних і районних судах. 

Такі служби здійснюють прийом і видання судових документів. Різновидом 

діяльності інформаційної служби судів є інформаційні кіоски, в яких 

громадяни можуть ознайомитись з організацією роботи суду, самостійно 

отримати інформацію про дату розгляду справи, статус справи, банківські 

реквізити для сплати судових витрат тощо. Крім того за допомогою 
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інформаційного кіоску можна скористатися доступом до офіційного веб-

порталу «Судова влада України» в розділі конкретного районного суду, де 

міститься різноманітна інформація, пов’язана з діяльністю цього суду [185]. 

Окрім можливостей отримання необхідної та доступної інформації зазначений 

кіоск надасть змогу громадянам здійснювати передбачені фінансові операції 

(можливість сплати судового збору за його допомогою перебуває на стадії 

розроблення) [494]. 

Ще однією новітньою адміністративною послугою в системі судової 

гілки влади має стати функціонування Довідково-інформаційного реєстру 

перекладачів, які будуть залучатися до судового розгляду. Оскільки 

відповідно до законодавства України суди використовують державну мову в 

процесі судочинства та гарантують право громадян на використання під час 

судового розгляду рідної мови або мови, якою вони володіють, то виникла 

гостра необхідність у залученні перекладачів до судового розгляду. Так, 

наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 березня 2013 р. № 228, 

який погоджено Головою Вищого адміністративного суду України, Головою 

Верховного Суду України, Першим заступником Голови Державної судової 

адміністрації України, затверджено Порядок ведення Державною міграційною 

службою України Довідково-інформаційного реєстру перекладачів [504]. 

Таким чином, надання публічною адміністрацією адміністративних 

послуг у сфері судової гілки влади – це результат здійснення владних 

повноважень суб’єктами публічної адміністрації, які здійснюють 

адміністративно-правове забезпечення судової гілки за заявою фізичної або 

юридичної особи, що звернулась до органів судової гілки влади, спрямовані на 

набуття, зміну чи припинення прав або обов’язків такої особи відповідно до 

суддівських законів. Суб’єктами надання адміністративної послуги у сфері 

судової гілки влади є: Державна судова адміністрація України, апарат суду, 

інформаційно-довідкова служба суддів, інформаційні кіоски та деякі інші 
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суб’єкти публічної адміністрації – наприклад, довідково-інформаційний реєстр 

перекладачів Державної міграційної служби України.  

У системі судової гілки влади надаються такі адміністративні послуги: 

надання громадянам інформації щодо організації роботи суду; надання 

консультацій щодо функціонування Єдиного реєстру судових рішень та інших 

відкритих інформаційних ресурсів судової гілки влади; прийом і видання 

судових документів; надання інформації про дату розгляду справи, статус 

справи, банківські реквізити для сплати судових витрат; видання копії 

судового рішення; видання виконавчого листа; прийом і оброблення заяв, 

проведення іспитів і конкурсу кандидатів на заміщення вакантних посад 

суддів. 

Укладення адміністративних договорів є вагомим напрямком 

адміністративно-правового забезпечення суспільних відносин у сфері 

регулювання судової гілки влади. До його головних переваг як форми 

публічного управління належать: універсальний характер, що містить як 

регулятивний, правозастосовний, так і правоохоронний аспекти; значні 

потенційні можливості договірного регулювання суспільних відносин в 

умовах децентралізації та деконцентрації державної влади; забезпечення 

процесів можливого зближення публічноправових і приватноправових засад у 

сучасному публічному управлінні; можливості реального забезпечення прав і 

свобод людини та громадянина, публічних прав колективних суб’єктів 

адміністративного права [26]. 

Відповідно до п. 14 ст. 3 КАСУ «адміністративний договір – двох або 

багатостороння угода, зміст якої складають права та обов’язки сторін, що 

випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, 

який є однією зі сторін угоди». Більш загально під адміністративним 

договором слід розуміти публічну угоду двох чи більше суб’єктів 

адміністративного права, один з яких завжди є суб’єктом публічної 

адміністрації. Юридична природа адміністративного договору виходить за 
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межі цивільно-правової угоди і набуває ознак адміністративного акта. Це 

багатосторонній акт, за допомогою якого виникають, змінюються або 

припиняються взаємні публічні права та адміністративні обов’язки [37].  

На думку М. Бояринцевої, на цьому етапі розвитку публічних відносин є 

сенс говорити про наявність певних ознак адміністративних договорів у 

відносинах між державними та недержавними організаціями з приводу 

адміністративно-правового регулювання у сфері транспорту та зв’язку, у сфері 

будівництва та житлово-комунального господарства, у сфері охорони 

навколишнього середовища та ін. Тобто вона вважає, що можна говорити про 

наявність принципів договірних відносин державного управління в соціальній 

та гуманітарно-культурній діяльності держави, а отже оцінювати 

адміністративний договір як одну з форм державного управління [48]. 

Виходячи з таких позицій можна зазначити, що ДСА України здійснює 

значний обсяг договірної роботи з різноманітними державними й 

недержавними юридичними особами. Така робота в ДСА України, ТУ ДСА 

України та державних підприємствах, що належать до сфери управління ДСА 

України, ведеться відповідно до вимог чинного законодавства та Положення 

про порядок ведення договірної роботи в Державній судовій адміністрації 

України, затвердженого наказом ДСА України від 7 червня 2012 р. № 68, а 

також їх територіальних управлінь на місцях [345]. Так, упродовж 1 півріччя 

2013 року ДСА України було укладено 19 адміністративних за своєю сутністю 

договорів на загальну суму 69,775 млн. грн., адміністративний контракт із 

державним підприємством «Судовий будівельно-експертний центр» та ін. 

[334]. 

Таким чином, укладення адміністративних договорів як форма 

діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення судової гілки влади – 

це дво- або багатостороння угода, зміст якої складають права та обов’язки 

сторін, однією з яких обов’язково постає суб’єкт публічної адміністрації, з 

метою забезпечення судової гілки влади всіма матеріальними (фінансовими, 
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інфраструктурними, житлово-комунальними та ін.) ресурсами для 

ефективного здійснення судочинства. 

Учинення інших юридично значущих адміністративних дій, до яких 

належать дії, що безпосередньо створюють нове юридичне положення, змінює 

наявні правовідносини або стає необхідною умовою для настання зазначених 

правових наслідків – незалежно від того, були вони спрямовані на ці наслідки 

чи ні. Прикладом таких дій можуть бути: реєстрація документів у канцелярії 

суду; документування процесу судового засідання; прийняття присяги 

державними службовцями апарату суду; засоби примусу, які застосовуються 

працівниками Служби судової охорони в разі порушення громадського 

порядку в адміністративних приміщеннях судів. 

Під здійсненням матеріально-технічних операцій мається на увазі 

забезпечення публічною адміністрацією збирання, зберігання й оброблення 

інформації, використання технічних засобів і створення матеріально-технічних 

умов праці тощо. За загальним правилом вони в системі форм 

адміністративного права мають допоміжний характер [66, с. 178-186].  

Однак в аналізованій нами проблемі одна з матеріально-технічних 

операцій, а саме ведення суддівського досьє, що має бути забезпечено Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України, згідно з Порядком формування і 

ведення суддівського досьє, що затверджений Рішенням Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України від 15.11.2016 150/зп-16. Формування і 

ведення суддівського досьє забезпечується Комісією та здійснюється в 

автоматизованій системі. Формування й ведення суддівського досьє в 

автоматизованій системі здійснюється державною мовою за допомогою 

технічних і програмних засобів. Забезпечення формування, ведення, обліку та 

зберігання суддівських досьє покладається на структурний підрозділ 

секретаріату Комісії. Для формування і ведення суддівського досьє члени 

Комісії мають право запитувати та отримувати інформацію (зокрема 

документи та матеріали, що містять інформацію з обмеженим доступом) 
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стосовно судді від власників (розпорядників) такої інформації. Перевірка 

членом Комісії, який є доповідачем під час кваліфікаційного оцінювання, 

інформації, яка міститься в суддівському досьє, здійснюється з метою її 

доповнення, уточнення, зміни чи отримання необхідних для забезпечення 

процедури оцінювання даних, матеріалів тощо. Перевірка інформації 

суддівського досьє здійснюється шляхом: направлення відповідних запитів до 

уповноважених на володіння такою інформацією органів, підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, 

об’єднань громадян, а також окремих фізичних осіб; отримання інформації з 

відповідних автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та 

банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або 

органи місцевого самоврядування [359].  

Хоча безпосередньо ведення такого досьє не призводить до юридичних 

наслідків, проте інформація з нього є дуже важливою, оскільки вона 

враховується, по-перше, при проведенні кваліфікаційної атестації суддів 

(кваліфікаційна атестація проводиться Вищою кваліфікаційною комісією 

суддів України та включає такі етапи: 1) складення суддею атестаційного 

іспиту; 2) дослідження суддівського досьє та проведення атестаційної 

співбесіди); по-друге – при обранні на посаду судді (Вища кваліфікаційна 

комісія суддів України перевіряє відомості про кандидата, досліджує його 

суддівське досьє, результати його кваліфікаційної атестації); по-третє – в 

інших випадках (наприклад, при вирішення питання дисциплінарної 

відповідальності судді, спростування чи підтвердження випадків корупційних 

діянь суді тощо) [359]. 

Таким чином, ведення суддівського досьє Вищою кваліфікаційною 

комісією суддів України стосовно суддів є провідною матеріально-технічною 

адміністративною операцією щодо забезпечення збирання, зберігання й 

оброблення інформації щодо суддів в аспектах ефективності здійснення ними 

судочинства, дисциплінарних проваджень, даних щодо відповідності етичним 
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та антикорупційним критеріям і проходження підготовки й підвищення 

кваліфікації, з метою використання її під час проведення кваліфікаційної 

атестації, призначення на посаду судді, вирішення питання дисциплінарної 

відповідальності, спростування чи підтвердження випадків корупційних діянь 

стосовно судді. 

Ще одним наочним прикладом здійснення матеріально-технічної 

операції у сфері адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади є 

запровадження Державною адміністрацією України, Національною школою 

суддів України, спеціалістами ДП «Інформаційні судові системи» та Проекту 

агентства США з міжнародного розвитку (USAID) системи дистанційного 

навчання для працівників апаратів судів [311]. 

З урахуванням останнього окремим рядком треба виділити форми 

діяльності Державної суддівської адміністрації України. Саме на її плечі лягає 

вагома частина матеріально-технічного забезпечення судової гілки влади.  

Формою здійснення матеріально-технічних операцій з фінансового 

забезпечення судової системи є фінансування судів першої та апеляційної 

інстанцій, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи 

суддів України та безпосередньо ДСА. Наприклад, у першому півріччі 2013 р. 

на зазначені цілі було передбачено видатки в розмірі 2290,8 млн. грн., з яких за 

загальним фондом державного бюджету – 1788,4 млн. грн., за спеціальним 

фондом державного бюджету – 502,4 млн. грн. При цьому за загальним 

фондом державного бюджету профінансовано 1779,2 млн. грн., що складає 

99,5 % від загальної суми, а за спеціальним фондом державного бюджету – 

383,4 млн. грн., або 76,3 % запланованих видатків. Формою взаємодії ДСА з 

органами місцевого самоврядування є використання програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів, фінансова допомога для 

розвитку судової гілки влади (так, за 1 півріччя 2013 р. сума допомоги судовій 

гілці влади за рахунок цих програм склала 3914,0 тис. гривень). Важливою 

формою інформаційно-технічного забезпечення судів є складання та 
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реалізація програм подальшого впровадження інформаційних технологій у 

місцевих та апеляційних судах. Упродовж першого півріччя 2013 р. ДСА 

України спільно з фахівцями державного підприємства «Інформаційні судові 

системи» здійснили організаційні заходи, спрямовані на покращення роботи 

судів, ініціювалися необхідні зміни до законодавства, тривала робота щодо 

забезпечення функціонування автоматизованої системи електронного 

документообігу в місцевих та апеляційних судах [334]. 

Тим самим вагомою формою здійснення матеріально-технічних 

операцій є заходи спеціальної публічної адміністрації щодо фінансування 

судової гілки влади. 

Наступною формою діяльності посадових осіб ДСА є виконання вимог 

Закону України «Про Національну програму інформатизації» та Постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2001 р. № 1702 «Про затвердження 

Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту 

інформатизації» [398], відповідно до яких було утворено Науково-

консультативну раду з питань інформаційно-технічного забезпечення [334]. 

З метою вдосконалення автоматизованої системи документообігу суду 

та скорочення витрат на програмне забезпечення 2012 р. ДСА України спільно 

з ДП «ІСС» було здійснено заходи щодо запровадження в апеляційних і 

місцевих загальних судах комп’ютерної програми «Д-3», у спеціалізованих 

судах – комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду», а також 

запровадження системи відеоконференцзв’язку в судах та інших органах і 

установах під час проведення судових засідань (відповідно до вимог статті 336 

Кримінального процесуального кодексу) [335]. 

З переходом на електронний документообіг у судах дуже важливим стає 

питання здійснення такої матеріально-технічної операції, як інформаційна 

безпека та збереження даних у системі судової влади. Відповідно до Плану 

заходів комплексної системи захисту інформації інформаційно-

телекомунікаційної системи судів, затвердженого наказом ДСА України від 21 
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жовтня 2011 р. № 156, упродовж першого півріччя 2013 року здійснювалося 

супроводження побудови комплексної системи захисту інформації на 

дослідних ділянках Єдиної судової інформаційної системи [338] та отримання 

атестату відповідності в Державній службі спеціального зв’язку та захисту 

інформації України Центром обробки даних ЄСІС [334; 335]. 

Забезпечення судів приміщеннями, які б відповідали вимогам щодо 

здійснення правосуддя, є провідним напрямком забезпечення матеріально-

технічних операцій у системі судової гілки влади. 2013 року з 763 судів 

загальної юрисдикції (без урахування Верховного Суду України), які 

використовують для відправлення судочинства 863 приміщення, 108 судів 

(14%) розміщуються у приміщеннях, що відповідають вимогам щодо 

здійснення судочинства, зокрема 98 (14%) місцевих загальних судів, 

апеляційний суд м. Києва та ін. Решта приміщень судів потребують 

реконструкції, капітального ремонту або нового будівництв [334; 212; 335]. 

Форми соціально-побутового забезпечення суддів, забезпечення суддів 

службовим житлом є одним із проблемних питань здійснення матеріально-

технічних операцій у системі судової влади. Наприклад, станом на 1 липня 

2013 р. у контрольних списках суддів, які потребують поліпшення житлових 

умов, забезпечення службовим житлом, перебувало 1413 суддів. Орієнтовна 

вартість забезпечення службовим житлом суддів судів загальної юрисдикції на 

той час складала близько 729 млн. гривень [34; 334; 335]. 

Форми нормативно-правової роботи – це правотворчий напрямок 

діяльності ДСА України з організації роботи з розроблення нормативно-

правових актів у сфері організаційного забезпечення діяльності судів. Вона 

здійснюється шляхом моніторингу стану чинної нормативно-правової бази у 

сфері організаційного забезпечення діяльності судів; аналізу практики 

застосування норм законодавства про судоустрій і статус суддів; узагальнення 

інформації, яка надходила від судів загальної юрисдикції та ТУ ДСА України 

[334; 212; 335]. 



 270 

Усе вищевикладене дає можливість сформулювати висновки щодо форм 

адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері судової гілки 

влади: 

1) підзаконні нормативно-правові адміністративні акти у сфері судової 

гілки влади – це форми адміністративної діяльності загального характеру 

специфічних суб’єктів публічної адміністрації, здійсненої у процесі 

підзаконної розпорядчої діяльності з метою забезпечення незалежності суддів, 

надання фізичним і юридичним особам адміністративних послуг, загалом 

забезпечення функціонування судової гілки влади щодо конкретизації та 

деталізації спеціальних суддівських законів до стадії їх застосування; 

2) видання підзаконних нормативно-правових актів – це правотворчий 

напрямок діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради 

правосуддя, ВККСУ та деяких інших суб’єкті публічної адміністрації, що 

передбачає розпорядчу діяльність, спрямовану на виконання законів шляхом 

розроблення та встановлення підзаконних правил загального характеру; це 

адміністративна правотворчість, яка здійснюється у формі видання органами 

суддівського самоврядування, суддями, які перебувають на адміністративних 

посадах, апаратом суду та ін. актів неперсоніфікованого характеру; це 

викликано тим, що загальні норми і правила поведінки, сформульовані в 

Конституції України, законах України «Про судоустрій та статус суддів», 

«Про Вищу раду правосуддя» та ін., не в змозі охопити всіх аспектів, які 

потребують додаткового врегулювання нормами адміністративного права, 

щодо забезпечення прав громадян на справедливе й ефективне судочинство, 

незалежності суддів, надання фізичним і юридичним особам якісних 

адміністративних послуг у системі судової гілки влади; 

3) з цією метою публічна адміністрація здійснює роботу з розроблення 

нормативно-правових актів у сфері організаційного забезпечення діяльності 

судів. Вона здійснюється шляхом: моніторингу стану чинної нормативно-

правової бази у сфері організаційного забезпечення діяльності судів; аналізу 
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практики застосування норм законодавства про судоустрій і статус суддів; 

узагальнення інформації, яка надходила від судів загальної юрисдикції щодо 

проблемних питань, пов’язаних із застосуванням законів України; 

4) акти органів суддівського самоврядування та Вищої ради правосуддя 

мають оприлюднюватися в офіційних виданнях і сайтах зазначених 

інституцій; 

5) за суб’єктами видання на підставі чинного законодавства можна 

виділити такі основні форми адміністративних актів адміністративної 

діяльності публічного адміністрації у сфері забезпечення судової гілки влади: 

положення, інструкції, рішення органів суддівського самоврядування та Вищої 

ради правосуддя, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів 

України, накази ДСА; 

6) обмеженими в цій сфері є застосування таких форм державного 

управління, як постанови Кабінету Міністрів України, накази центральних і 

місцевих органів виконавчої влади. Їх дія в аналізованій нами сфері 

обмежується виключно питаннями забезпечення діяльності судової гілки 

влади всім необхідним для здійснення судочинства. Будь-які контрольні та 

інші владні функції органи виконавчої влади у цій сфері не можуть мати;  

7) індивідуальні адміністративні акти у сфері судової гілки влади – це 

форми адміністративної діяльності персоніфікованого характеру специфічних 

суб’єктів публічної адміністрації, здійсненої у процесі виконавчої діяльності з 

метою забезпечення незалежності суддів, надання фізичним і юридичним 

особам адміністративних послуг, загалом забезпечення функціонування 

судової гілки влади. До них належать: укази Президента України, які мають 

індивідуальний характер, розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення 

(звернення) органів суддівського самоврядування, рішення Вищої ради 

правосуддя, накази Судової державної адміністрації та її територіальних 

управлінь, які мають індивідуальний характер, тощо;  
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8) надання публічною адміністрацією адміністративних послуг у сфері 

судової гілки влади – це результат здійснення владних повноважень 

суб’єктами публічної адміністрації, які здійснюють адміністративно-правове 

забезпечення судової гілки за заявою фізичної або юридичної особи, що 

звернулася до органів судової гілки, спрямоване на набуття, зміну чи 

припинення прав або обов’язків такої особи відповідно до закону. Суб’єктами 

надання адміністративної послуги у сфері судової гілки є: Державна судова 

адміністрація України, апарат суду, інформаційно-довідкова служба суддів, 

інформаційні кіоски та деякі інші суб’єкти публічної адміністрації – 

наприклад, довідково-інформаційний реєстр перекладачів Державної 

міграційної служби України;  

9) у системі судової гілки влади надаються такі основні адміністративні 

послуги: надання громадянам інформації про організацію роботи суду; 

надання консультацій щодо функціонування Єдиного реєстру судових рішень 

та інших відкритих інформаційних ресурсів судової гілки влади; приймання й 

видання судових документів; надання інформації про дату розгляду справи, 

статус справи, банківські реквізити для сплати судових витрат; видання копії 

судового рішення; видання виконавчого листа; приймання та оброблення заяв, 

проведення іспитів і конкурсу в кандидати на заміщення вакантних посад 

суддів; 

10) укладення адміністративних договорів як форми діяльності 

публічної адміністрації у сфері забезпечення судової гілки влади – це дво- або 

багатостороння угода, зміст якої складають права та обов’язки сторін, однією з 

яких обов’язково є суб’єкт публічної адміністрації, з метою забезпечення 

судової гілки влади всіма матеріальними (фінансовими, інфраструктурними, 

житлово-комунальними та ін.) ресурсами для ефективного здійснення 

судочинства; 

11) учинення інших юридично значущих адміністративних дій, до яких 

належать дії публічної адміністрації, які безпосередньо створюють нове 
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юридичне положення, змінюють наявні правовідносини або стають 

необхідною умовою для настання зазначених правових наслідків – незалежно 

від того, були вони спрямовані на ці наслідки чи ні (прикладом таких дій 

можуть бути: реєстрація документів у канцелярії суду; документування 

процесу судового засідання; прийняття присяги державними службовцями 

апарату суду; засоби примусу); 

12) під здійсненням матеріально-технічних операцій мається на увазі 

забезпечення публічною адміністрацією збирання, зберігання й оброблення 

інформації, використання технічних засобів і створення матеріально-технічних 

умов праці тощо. Формами здійснення матеріально-технічних операцій щодо 

фінансового забезпечення судової системи є: фінансування судів першої та 

апеляційної інстанцій, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

Національної школи суддів України та безпосередньо ДСА України; 

складання та реалізація програм подальшого впровадження інформаційних 

технологій у судах; забезпечення судів приміщеннями; заміна в судах 

загальної юрисдикції металевих загороджень, які відокремлюють підсудних 

від складу суду і присутніх громадян, на загородження зі скла чи органічного 

скла; проведення робіт з будівництва (придбання), реконструкції, капітального 

ремонту приміщень судів; забезпечення безпеки суддів й охорони приміщень 

судів; установлення в судах металодетекторів, охоронно-пожежної 

сигналізації, засобів зв’язку «тривожна кнопка»; забезпечення суддів 

службовим житлом. 

Таким чином, можна зробити такі висновки щодо форм діяльності 

публічної адміністрації щодо адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади: 

1. Підзаконні нормативно-правові адміністративні акти у сфері 

діяльності судової гілки влади – це форми адміністративної діяльності 

загального характеру специфічних суб’єктів публічної адміністрації, що 

здійснюються у процесі підзаконної розпорядчої діяльності з метою 
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забезпечення недоторканності суддів, надання фізичним і юридичним особам 

адміністративних послуг, з метою забезпечення функціонування судової гілки 

влади щодо конкретизації та деталізації спеціальних законів до стадії їх 

застосування. 

2. За суб’єктами видання на підставі чинного законодавства можна 

виділити такі основні форми адміністративних актів адміністративної 

діяльності публічного адміністрації у сфері забезпечення судової гілки влади: 

положення, інструкції, рішення органів суддівського самоврядування, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази ДСА. 

Вища рада правосуддя готує та ухвалює рішення, ухвали, протокольні ухвали. 

Голова Вищої ради правосуддя з питань, що належать до його 

адміністративних повноважень, видає накази й розпорядження. Рішення 

Вищої ради правосуддя – це розпорядчі документи, що ухвалюються 

більшістю членів Ради, які беруть участь у засіданні в колегіальному порядку 

для розв’язання питань, що належать до їх компетенції. За юридичними 

властивостями рішення можуть бути нормативними й індивідуальними. 

3. Обмеженим у цій сфері є застосування таких форм державного 

управління, як постанови Кабінету Міністрів України, накази центральних і 

місцевих органів виконавчої влади. Їх дія обмежується виключно питаннями 

забезпечення судової гілки влади всім необхідним для здійснення 

судочинства, при цьому будь-якими контрольними та іншими владними 

функціями органи виконавчої влади в цій сфері не можуть володіти. 

4. Індивідуальні адміністративні акти у сфері судової гілки влади – це 

форми адміністративної діяльності персоніфікованого характеру специфічних 

суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюється у процесі виконавчої 

діяльності з метою забезпечення недоторканності суддів, надання фізичним і 

юридичним особам адміністративних послуг, забезпечення функціонування 

судової гілки влади у цілому. До них належать: індивідуальні рішення Вищої 

ради правосуддя, укази Президента України, які мають індивідуальний 
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характер, розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення (звернення) 

органів суддівського самоврядування, накази ДСА та її територіальних 

управлінь, які мають індивідуальний характер. 

Отже, форми діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення 

судової гілки влади – це зовнішньо виражена адміністративна діяльність 

спеціальних суб’єктів публічної адміністрації, яка здійснюються в рамках 

режиму законності та їх компетенції для досягнення мети адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади, забезпечення недоторканності 

суддів, надання особам адміністративних послуг у системі судової гілки влади 

та її загального функціонування.  

До форм діяльності публічної адміністрації у сфері забезпечення судової 

гілки влади належать: видання підзаконних нормативно-правових та 

індивідуальних адміністративних актів (положень, інструкцій, рішень органів 

суддівського самоврядування та Вищої ради правосуддя, указів Президента 

України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів ДСА), надання 

публічною адміністрацією адміністративних послуг, укладення 

адміністративних договорів із метою забезпечення ефективності діяльності 

судової гілки влади, вчинення інших юридично значущих адміністративних 

дій (реєстрація документів у канцелярії суду, фіксація процесу судового 

засідання та ін.), здійснення матеріально-технічних операцій (ведення 

суддівського досьє, використання технічних засобів, фінансування судової 

гілки влади, забезпечення судів приміщеннями). 

 

 

4.4. Методи адміністративної діяльності публічної адміністрації у 

сфері забезпечення судової гілки влади 

 

Весь механізм адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади характеризує динамічну складову адміністративного права. Однак 
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вершиною цієї динаміки є методи адміністративної діяльної публічної 

адміністрації, що безпосередньо надають публічній адміністрації правовий 

інструментарій для досягнення мети такого забезпечення – створення 

належних умов для здійснення судочинства, надання адміністративних послуг, 

гарантування та охорони судової влади від посягань на її незалежність. 

Побічно до проблеми методів адміністративного права привертали увагу 

провідні вчені-адміністративісти в підручниках і посібниках з 

адміністративного права (Є. Додін, Л. Коваль, В. Колпаков, Ю. Битяк, 

В. Авер’янов, Т. Коломоєць, В. Галунько та ін.). Окремі проблеми щодо 

методів адміністративного права розкрили Ф. Бортняк [47], І. Ігнатченко [180], 

В. Ковальська [212], В. Кривенда [243], В. Столбовий [473], О. Стрельченко 

[476] та ін. За даними каталогу Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського, 

монографічних досліджень, присвячених методам правого забезпечення 

судової гілки влади за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та 

адвокатура, станом на 1 жовтня 2014 р. ще не поступало. Тим самим у 

поєднанні з новітньою судовою реформою проблема форм адміністративної 

діяльності публічної адміністрації у сфері судової гілки влади є надзвичайно 

актуальною та такою, що розкрита поверхнево. 

В юридичній літературі під методами адміністративного права 

розуміють способи та прийоми цілеспрямованого впливу норм 

адміністративного права на поведінку учасників адміністративно-правових 

відносин [66, с. 156]. Однак для нашого дослідження це визначення є надто 

загальним і таким, що потребує подальшого розвитку. Тому наведемо 

альтернативні визначення.  

На думку І. Ігнатченко, метод державного управління – це прийоми й 

засоби цілеспрямованого владно-організаційного впливу на підпорядковані 

об’єкти, що відповідають характеру й обсягу повноважень (компетенції) 

органів виконавчої влади (посадових осіб) з реалізації завдань і функцій у 

визначеній сфері, а також особливостям організаційно-правового статусу 
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керованих об’єктів [180]. Професор О. Остапенко вважає, що в 

адміністративно-правовому аспекті під методами адміністративної діяльності 

розуміються способи цілеспрямованого пливу на поведінку громадян, а також 

діяльність підприємств і організацій в інтересах забезпечення громадського 

порядку [320]. 

Таким чином ми бачимо три концептуальних підходи до розкриття 

інструментальних засобів в адміністративному праві: перший – через загальну 

категорію «методи адміністративного права», другий – через метод 

державного управління», третій – через «методи адміністративної діяльності». 

Незважаючи та те, що за змістом усі вищенаведені визначення є такими, що не 

виявляють антагоністичних суперечностей, третє з них, на наш погляд, 

найбільш влучно характеризує юридичну природу аналізованої категорії з 

наведених нижче міркувань.  

У цілому метод правового забезпечення є невід’ємною складовою 

виділення галузі права, зокрема адміністративного [330, с. 18]. У цьому 

контексті під методом адміністративного права розуміють сукупність 

прийомів, способів і засобів впливу права на суспільні відносини. Специфіка 

суспільних відносин, регульованих нормами однієї галузі права, зумовлює 

необхідність використання при цьому певного методу, що в кожній окремій 

галузі є специфічним. Як відомо, виділяють два основних методи правового 

регулювання. Перший – метод децентралізованого регулювання – автономний. 

Він побудований на координації цілей та інтересів сторін у суспільних 

відносинах і застосовується для регламентації рівних за становищем 

(рівноправних) суб’єктів, які задовольняють свої приватні інтереси. 

Децентралізований метод правового регулювання, як правило, застосовується 

у приватноправових галузях (цивільне, сімейне, трудове право). Другий – 

метод централізованого, або імперативного, наказового регулювання. Він 

базується на відносинах субординації між учасниками суспільних відносин: 

вони не є рівними за статусом. За його допомогою забезпечуються відносини, 
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в яких пріоритет надається загальносоціальному інтересу. У державно 

організованому суспільстві загальносоціальні інтереси виражає держава, яка 

здійснює централізоване управління суспільними процесами та наділена 

владними повноваженнями. Тому централізований, імперативний метод 

використовується в публічних галузях (конституційне, адміністративне, 

кримінальне право) [62]. Тим самим під однією назвою в юридичній літературі 

існують дві різні категорії, що є, на наш погляд, недоцільним.  

Таким чином, ми пропонуємо використовувати категорійну назву 

«методи адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері 

забезпечення судової гілки влади». 

Слушну методологію аналізу інституту методів адміністративної 

діяльності надає В. Кривенда, який вважає, що при характеристиці методів 

адміністративної діяльності мають аналізуватися поняття, основні ознаки та 

класифікація методів адміністративної діяльності. Так, при визначенні поняття 

методу насамперед досліджуються його етимологія, взаємозв’язок з такою 

правовою категорією, як «методи управління», а також співвідношення з 

метою, формами та функціями її адміністративної діяльності. З’ясовується їх 

призначення, а також основні риси та властивості. На підставі проведеного 

дослідження формулюються визначення методів адміністративної діяльності, 

прямо закріплені в нормативно-правових актах, або опосередковано зумовлені 

ними способи, засоби, прийоми безпосереднього та цілеспрямованого впливу 

спеціальних суб’єктів публічної адміністрації на суспільні відносини, що 

складаються у визначеній сфері з метою практичного здійснення поставлених 

цілей, завдань і функцій [243, с. 11-12]. 

Виходячи із зазначеного вважаємо, що зазначена методологія є 

придатною для розкриття змісту методів адміністративної діяльності 

публічної адміністрації у сфері забезпечення судової гілки влади. А саме через 

аналіз загальних методів надання адміністративних послуг і методів 

публічного управління далі враховуються спеціальні форми і функції 
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адміністративно-правового забезпечення у сфері судової гілки влади, які було 

розкрито нами вище. На підставі зазначеного формуються методи 

адміністративної діяльності публічної адміністрації у сфері судової гілки 

влади, які, по-перше, прямо закріплені в нормативно-правових актах, по-друге, 

опосередковано зумовлені способами, засобами, прийомами безпосереднього 

та цілеспрямованого їх впливу на суспільні відносини, що складаються у 

визначеній сфері з метою практичного здійснення поставлених цілей, завдань і 

функцій; по-третє, спеціальні методи, які не знайшли свого формального 

закріплення, але об’єктивно їх потребують. 

Отже, методи адміністративної діяльності у сфері судової гілки влади – 

це засоби, способи та прийоми цілеспрямованого впливу спеціальних 

суб’єктів публічної адміністрації на основі реалізації адміністративно-

правових норм на поведінку учасників адміністративно-правових відносин у 

сфері діяльності судової гілки влади з метою забезпечення незалежності й 

недоторканності суддів, функціонування судової гілки влади в цілому, 

забезпечення права громадян на справедливе й гуманне правосуддя.  

В юридичній літературі загальнотрадиційні методи адміністративного 

права прийнято поділяти на заходи заохочення, переконання і примусу [233; 

223; 222; 224; 225]. Така точка зору є провідною, але не єдиною. Наприклад, 

І. Ігнатченко методи управління поділяє на дві групи:  

1) функціонування відповідних органів держави – засоби, прийоми й дії, 

пов’язані з підготовкою та реалізацією управлінських рішень, їх правовим 

забезпеченням, а також організацією виконання й контролем;  

2) забезпечення реалізації цілей і функцій управління, які поділяються 

на морально-етичні, соціально-політичні, економічні й адміністративні. 

Морально-етичні – це заходи виховання, роз’яснення й популяризації цілей і 

змісту управління, заохочення. Їх сенс – виробляти і підтримувати певні 

переконання, духовні цінності, моральні позиції та психологічні установки. 

Соціально-політичні пов’язані з умовами праці, побуту, дозвілля й відпочинку 
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людей, наданням їм культурних послуг, залученням їх до культурних 

процесів, розвитком суспільної та політичної активності. Економічні методи 

забезпечують задоволення фінансових і матеріальних інтересів об’єктів 

управління через діяльність суб’єктів, які створюють сприятливі умови для 

досягнення цілей і завдань управління. Адміністративні характеризуються 

односторонністю державно-владного впливу суб’єктів управління на об’єкти 

сфери й виявляються у виданні розпоряджень, рішень, наказів, за невиконання 

яких може наставати адміністративна або дисциплінарна відповідальність 

[180, с. 12]. 

Зазначену проблематику з погляду конституційного права розкрила 

О. Ульяновська. Вона дійшла висновку, що адміністративно-правовими засо-

бами реалізації конституційного права на судовий захист є сукупність 

прийомів і методів діяльності державних органів, що спрямована на 

врегулювання суспільних відносин з метою ефективної реалізації 

конституційного права на судовий захист [496]. 

Систему адміністративно-правових засобів реалізації конституційного 

права на судовий захист вчена характеризує в широкому та вузькому 

розумінні. При цьому вузьке розуміння адміністративно-правових засобів 

реалізації конституційного права на судовий захист відноситься нею 

безпосередньо до сфери судоустрою [496]. 

На її погляд, у широкому розумінні система адміністративно-правових 

засобів реалізації конституційного права на судовий захист складається з: 

нормативно-правового забезпечення реалізації конституційного права на 

судовий захист; контролю за дотриманням усіма суб’єктами, що беруть участь 

у реалізації конституційного права на судовий захист, положень нормативно-

правових актів у вказаній сфері реалізації; контролю за дотриманням 

суб’єктами, діяльність яких спрямована на реалізацію конституційного права 

на судовий захист, положень законодавства щодо відновлення попереднього 

стану, який існував до порушення прав, і застосування відповідних заходів до 
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суб’єктів, які допустили їх порушення (контроль за діяльністю суб’єктів, 

створених для забезпечення реалізації конституційного права на судовий 

захист) [496]. 

У вузькому розумінні (у сфері судоустрою) система адміністративно-

правових засобів реалізації конституційного права на судовий захист 

складається із: зовнішньоорганізаційної діяльності щодо реалізації 

конституційного права на судовий захист (застосовується у сфері реалізації 

конституційного права на судовий захист – контролю за діяльністю судів і 

суддів; кадрового забезпечення діяльності судів; процедури призначення 

суддів на адміністративні посади); внутрішньоорганізаційної діяльності у 

сфері судоустрою (державно-службові відносини у системі судоустрою; 

організація документообігу в судах; суддівське самоврядування; 

відповідальність як засіб забезпечення конституційного права на судовий 

захист, як засіб забезпечення конституційного права на судовий захист 

включає адміністративну та дисциплінарну відповідальність суддів, а також 

відповідальність за адміністративні правопорушення, що порушують 

нормальне функціонування судів) [496]. 

У свою чергу, на думку А. Борко, у сфері забезпечення діяльності 

адміністративних судів є підстави умовно виділити заходи, пов’язані з 

фінансуванням, охороною, правовим, матеріально-технічним, кадровим, 

інформаційним та організаційним забезпеченням [45]. 

Важливі ідеї для розуміння правової природи адміністративно-правових 

засобів захисту висловлює В. Галунько в монографії «Адміністративно-

правова охорона суб’єктів права власності в Україні». Він поділяє способи 

адміністративно-правової охорони на шість основних груп: 1) попередження 

правопорушень; 2) державний примус; 3) технічно-правова охорона; 

4) безпосередня охорона; 5) самооборона; 6) інспектування та контроль. 

Як бачимо, вітчизняні вчені здійснюють за різними критеріями 

класифікацію та виділяють різні види методів діяльності публічної 
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адміністрації в різних сферах суспільного життя. З урахуванням їх поглядів ми 

виділимо критерії та на їх основі розкриємо види методів діяльності публічної 

адміністрації у сфері судової гілки влади. 

Методи забезпечення діяльності судової гілки влади за сферами 

спрямування суспільних відносин поділяються на:  

– морально-етичні – заходи, пов’язані з вихованням, роз’ясненням і 

популяризацією у громадян поваги до суду як провідної соціальної цінності в 

умовах функціонування державно-правової дійсності; 

– соціальні – заходи, пов’язані зі створенням суддям та апарату суду 

комфортних умов для праці, побуту й відпочинку; 

– економічні – заходи, пов’язані з фінансовим та іншим матеріальним 

забезпеченням суддів та апарату суду; 

– адміністративні – класичні методи адміністративної діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, заходи заохочення, переконання й примусу; 

– заходи інспектування та контролю.  

З погляду спрямованості норм адміністративного права можна виділити 

методи: 

– зовнішньоорганізаційної діяльності публічної адміністрації щодо 

забезпечення незалежності суддів, реалізації конституційного права громадян 

на судовий захист: кадрове забезпечення діяльності судів; призначення суддів 

на адміністративні посади; контроль за діяльністю судів;  

- внутрішньоорганізаційної діяльності у сфері судоустрою: публічно-

службові відносини в системі судоустрою; організацію документообіг у судах; 

суддівське самоврядування; інформаційне; матеріально-технічне забезпечення. 

Що стосується методу заохочення, то ґрунтовно цю проблематику 

розкрила у своїх працях О. Стрельченко [476]. Використаємо її теорію для 

потреб адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади. На думку 

дослідниці, поведінка особи визначається потребами й іншими суб’єктивними 

та об’єктивними моментами, пов’язаними з її задоволенням. «Потреба» – це 
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відчуття нестачі в чому-небудь. Це «стан відомої нестачі, яку організм 

намагається поповнити». Зовнішнім виявом потреби є інтерес, який можна 

тлумачити як основу суспільних відносин, оскільки вони складаються між 

особистостями з приводу предмета потреби [476].  

Інтерес, що потрапив у людську свідомість, стає мотивом до досягнення 

мети. Мотив – це внутрішня спонукальна причина. Але на особистість діє не 

тільки внутрішній, але й зовнішній чинник у вигляді стимулу. Стимул – це те, 

що неодмінно відбивається в почуттях або мислених образах, водночас 

реально торкається потреби й інтересів особистості. Стимули, що визначені 

нормативно-правовими актами, набувають характеру правових стимулів [476]. 

Правовий стимул – це закріплена в нормі права публічна можливість 

особи задовольняти потреби та інтереси шляхом використання свого 

суб’єктивного права і (або) виконання юридичних обов’язків, а також 

отримати нагороду у вигляді різних матеріальних й інших благ, як 

закономірний наслідок правомірної поведінки, що перевищує звичайно 

пропоновані вимоги. Правовий стимул є ефективним прийомом практичної 

реалізації завдань і функцій публічної адміністрації щодо задоволення 

загальних публічних інтересів [476]. 

Головною особливістю цього методу, що відрізняє його від заходів 

заохочення, які зазвичай відносять до заходів переконання, є те, що показники, 

умови, види, міри й коло стимулювальних осіб у випадках застосування 

стимулювання встановлюються заздалегідь, і тому стимул на відміну від 

заходів заохочення починає діяти не лише після, а й на початку вирішення 

будь-якого завдання, і отримання винагороди не має залежати від волі та 

розсуду керівника. Виконавши обумовлені показники, керований ніби сам 

себе нагороджує заздалегідь обумовленою мірою [476]. 

Виходячи із зазначеного, на думку О. Стрельченко, стимулювання – це 

засіб впливу на свідомість та психіку людини, що пов’язаний з реалізацією 

суб’єктивного права або з отриманням особами винагород за свою соціально-
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активну правомірну поведінку. Стимулювальний вплив сприяє інтересу до 

здійснення визначених справ, одержання матеріального, морального 

схвалення. До того ж заохочення є частиною методу стимулювання, тобто ці 

поняття збігаються між собою за родовидовим принципом. Зокрема стимул є 

родовою категорією, а заохочення – його видом (курсив наш – А.І.) [476, с. 11-

14].  

Виходячи із зазначеного, заохочення як метод у сфері адміністративної 

діяльності судової гілки влади – це нормативно закріплений засіб 

адміністративного впливу, який через інтерес і свідомість направляє волю 

громадян, апарату суду на здійснення корисних, з погляду специфічної 

публічної адміністрації, діянь.  

Класифікації методів заохочень у сфері публічного управління 

приділено певну увагу, оскільки це дозволяє виявити загальні й особливі 

ознаки, які властиві конкретному явищу або процесу, за допомогою 

відображення їх через систему визначених закономірностей.  

Дослідження системи класифікацій правових стимулів дало можливість 

О. Стрельченко запропонувати такі види класифікацій правових стимулів: за 

ступенем заслуг – а) за сумлінне виконання своїх обов’язків; б) за 

перевиконання; за ступенем спрямованості дій – а) покращення трудової 

дисципліни; б) підвищення рівня якості праці; в) задоволення загальних 

публічних інтересів; г) отримання покращених результатів підвищення рівня 

ефективності діяльності держави; за змістом – а) залучення населення до 

публічно-управлінської діяльності; б) підвищення рівня виконання своїх 

функціональних обов’язків органами публічної адміністрації; за напрямком 

мотивації – а) спонукання; б) заохочення [476]. 

Правові заохочення постають як важливе функціональне явище, як 

інструмент реалізації соціальної цінності права. Його застосування пов’язано 

не з позитивною поведінкою, яку передбачали та очікували, а з реальним 

результатом, де інтереси особи гармонійно поєднуються із загальним 
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інтересом. Правові заохочення мають розгалужену систему, їх також можна 

класифікувати за різними критеріями: за правовою основою – формальні; 

неформальні; за механізмом впливу – безпосередні; опосередковані; за 

характером вияву – абсолютні; відносні [476]. 

Класичним напрямком діяльності публічної адміністрації в будь-якій 

сфері є публічне заохочення працівників. Ці питання в більшості випадків 

належать до предмета адміністративного права (наприклад, щодо 

нагородження громадян України державними нагородами та відзнаками). І 

хоча в умовах сьогодення судді позбавлені можливості бути заохоченими, 

оскільки це не відповідає антикорупційному законодавству (крім суддів у 

відставці), однак стосовно інших працівників судової гілки влади заохочення 

застосовуються в широких межах. 

Наприклад, діяльність посадових осіб апарату суду в повному обсязі 

підпадає під метод заохочення. Відповідно до ст. 47 Закону України від 17 

листопада 2011 р. № 4050-VI «Про державну службу» до державних 

службовців можуть застосовуватися преміювання та інші види заохочення: 

– преміювання державних службовців, які займають посади державної 

служби груп II, III, IV, V, здійснюється керівником державної служби в 

державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті в 

межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків 

посадових окладів та економії фонду оплати праці: щомісячно відповідно до їх 

особистого внеску в загальні результати роботи; щорічно за результатами 

оцінювання службової діяльності в разі отримання відмінної оцінки – до 100 

відсотків посадового окладу; 

– преміювання державних службовців, які займають посади державної 

служби групи I, здійснюється у межах фонду преміювання, зазначеного у 

частині першій цієї статті, у порядку, визначеному суб’єктом призначення; 

Крім того за особливі службові досягнення також можуть бути 

застосовані такі види заохочення державного службовця: 1) дострокове 



 286 

присвоєння рангу; 2) представлення до відзнаки державного органу або органу 

влади Автономної Республіки Крим (подяка, почесна грамота тощо); 

3) представлення до урядової відзнаки (подяка, почесна грамота тощо); 

4) представлення до державної нагороди [378]. 

Таким чином, відповідно до законів України посадові особи апарату 

суду можуть бути заохочені: 1) преміями; 2) достроковим присвоєнням рангу; 

3) представленням до відзнаки державного органу або органу місцевого 

самоврядування (подяка, почесна грамота тощо); 4) представленням до 

урядової відзнаки (подяка, почесна грамота тощо); 5) представленням до 

державної нагороди. Державні службовці апарату суду можуть бути заохочені 

за: а) сумлінне виконання своїх обов’язків; б) підвищення рівня якості праці; 

в) отримання покращених результатів щодо підвищення рівня ефективності 

діяльності судочинства; г) підвищення рівня виконання своїх функціональних 

обов’язків. 

Відповідно до розвитку аналізованих вище законодавчих положень нами 

було розроблено новітній метод заохочення працівників апарату суду – 

нагородження дипломом «Найкращий працівник апарату суду», що 

здійснюється для різних категорій апарату суду в номінаційних категоріях 

«Відкриття року», «Найкращий помічник судді», «Найкращий секретар 

судового засідання», «Найкращий керівник», «Найкращий працівник 

канцелярії суду» [310]. 

Зазначений новітній інститут адміністративного права було введено в 

дію розпорядженням голови Дніпровського районного суду м. Херсона від  

22 грудня 2014 р. «Про організацію та запровадження щорічного конкурсу 

«Найкращий працівник апарату суду»» в Дніпровському районному суді. 

Попередньо про проведення щорічного конкурсу було затверджено рішенням 

зборів суддів, подальші зміни до положення також будуть затверджуватися 

зборами суддів. Відповідно до нього щорічний конкурс «Найкращий 

працівник апарату суду» проводиться з метою підвищення професіоналізму 
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посадових осіб апарату суду, розвитку їх творчої активності, ініціативи, 

прозорості й удосконалення процесу організації та ефективності діяльності як 

посадових осіб, так і апарату Дніпровського районного суду міста Херсона 

загалом. Завданнями Конкурсу є виявлення та заохочення найбільш 

професійно підготовлених посадових осіб апарату суду, які успішно та 

ініціативно виконують службові обов’язки; удосконалення знань і 

професійного рівня посадових осіб апарату суду; сприяння підвищенню 

ефективності роботи апарату суду; у конкурсі беруть участь (за їх згодою) всі 

працівники апарату Дніпровського районного суду міста Херсона [350]. 

Таким чином, нагородження дипломом «Найкращий працівник апарату 

суду» є новітнім спеціальним адміністративним методом заохочення 

працівників апарату суду, яке здійснюється загальними зборами відповідного 

суду, з метою підвищення професіоналізму посадових осіб апарату суду, 

розвитку їх творчої активності, ініціативи, прозорості й удосконалення 

процесу організації та ефективності їх діяльності як посадових осіб через 

виявлення та заохочення загальними зборами суду найбільш професійно 

підготовлених посадових осіб апарату суду, які успішно та ініціативно 

виконують службові обов’язки; удосконалення знань і професійного рівня 

посадових осіб апарату суду [310].  

Тим самим переконання є універсальним методом публічного 

управління. Він установляє систему засобів організаційного впливу 

публічного органу (його посадових осіб) на свідомість і поведінку людей, є 

необхідною умовою нормального функціонування суспільства загалом, 

кожного публічного органу, об’єднання громадян, будь-якого процесу 

адміністративної діяльності. На думку Ф. Бортняка, заходи адміністративного 

права, що застосовуються державною службою, можна поділити на: 

1) профілактичні; 2) процесуальні (організаційні, праворегулювальні). Під 

профілактичними вчений розуміє застосування державною службою засобів, 

спрямованих на попередження можливих дій щодо невиконання рішень 
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публічних органів управління [47]. Наприклад, суддя вимагає від юристів, що 

беруть участь у судовому засіданні, утримуватися від демонстрації (на словах 

чи через поведінку) упередженості чи прихильності на підставах, що не 

стосуються справи [25]. 

Заходи адміністративного примусу найбільш глибоко досліджували 

вітчизняні вчені А. Комзюк та О. Коломоєць. Так, професор А. Комзюк 

перший у вітчизняній теорії адміністративного права визначив, що сутністю та 

особливістю адміністративного примусу як виду державного примусу є те, що 

він застосовується від імені всього суспільства щодо будь-яких осіб та 

організацій, які перебувають на території держави, включає в себе заходи, які 

не можуть використовуватись іншими соціальними суб’єктами та 

застосовуються незалежно від волі й бажання правозобов’язаних суб’єктів. 

Заходи адміністративного примусу ним поділено на адміністративно-

запобіжні заходи та заходи адміністративного стягнення [231]. 

Його слушно доповнює професор Т. Коломоєць, яка класифікацію 

системи заходів адміністративно-правового примусу здійснює за кількома 

критеріями в декілька етапів. На першому етапі залежно від підстави 

застосування можна виділити дві підсистеми однорідних заходів – заходи, 

пов’язані з протиправними діяннями, і заходи, застосування яких не пов’язане 

з протиправними діяннями (запобіжні заходи). Учена акцентує увагу на тому, 

що як фактична підстава застосування заходів адміністративно-правового 

примусу виділяється не тільки адміністративне правопорушення, а й інші 

протиправні діяння (митні, податкові, фінансові), при вчиненні яких у 

законодавстві передбачено застосування зазначених вище заходів примусу. 

Незважаючи на те, що поступово змінюється (розширюється) нормативно-

правове підґрунтя застосування адміністративно-правових заходів – основного 

критерію розподілу державно-правового примусу на види; ці заходи 

зберігають властивості адміністративно-правового примусу (мета, природа, 

характер, процесуальна база застосування). Тим самим вона доходить 
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висновку, що варто говорити про публічне право України як нормативну базу 

застосування адміністративно-примусових заходів, щоб повністю охопити 

весь правовий фундамент, який визначає на сьогодні і на перспективу засади 

застосування зазначених вище примусових заходів, й не здійснювати 

дріб’язкову класифікацію підвидів заходів державно-правового примусу [221; 

222; 233]. 

Виходячи із зазначеного, заходи адміністративного примусу у сфері 

діяльності судової гілки влади можна поділити класично на три групи: 

адміністративно-запобіжні заходи, заходи адміністративного припинення та 

адміністративні стягнення. 

Спеціальним суб’єктом публічної адміністрації, який здійснює 

застосування заходів адміністративного примусу, є судові розпорядники. Вони 

застосовують: 

– адміністративно-запобіжні заходи (наприклад, перевіряють належний 

стан зали судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення 

виїзного засідання, підготовки його до слухання справи і доповідають про 

готовність голові; визначають з урахуванням кількості місць конкретні місця 

розміщення та можливу кількість осіб, які можуть бути присутні в залі 

судового засідання; оголошують про вхід суду до зали судового засідання і 

вихід з нього та пропонують усім присутнім устати); 

– заходи адміністративного припинення (наприклад, вимагають від 

учасників судового засідання дотримання вимог процесуального 

законодавства з метою обмеження спілкування свідків, які вже були допитані 

судом, із тими свідками, яких суд ще не допитав; не допускають до зали 

судового засідання в разі проведення закритого судового засідання та 

вживають заходів до обмеження входу до зали судового засідання сторонніх 

осіб) [391]; 
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– адміністративні стягнення (наприклад, судовий розпорядник 

забезпечує координацію діяльності щодо доставляння в судове засідання 

підсудних, які утримуються під вартою) [391]. 

Класичні засоби адміністративного примусу застосовуються 

працівниками міліції, зокрема у сфері судової гілки влади, на основі Закону 

України «Про міліцію» та Інструкції про порядок організації підтримання 

громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також 

охорони приміщень суду, яка затверджена спільним Наказом МВС і 

Державної судової адміністрації України від 06.09.04 р. №1003дск/149/04/ 

[184]. Заходи адміністративного примусу, які застосовуються працівниками 

міліції у сфері судової гілки влади, ґрунтовно проаналізовані в юридичній 

літературі з адміністративної діяльності органів внутрішніх справ [91] і не 

вимагають додаткового аналізу в нашому дослідженні. 

Отже, засоби адміністративного примусу у сфері діяльності судової 

гілки влади – це психічний, моральний, фізичний та організаційний вплив 

спеціальних суб’єктів публічної адміністрації (передусім судових 

розпорядників і працівників спеціального підрозділу міліції «Грифон») на 

різноманітні суб’єкти управління, які здійснюються проти їх волі з метою 

забезпечення незалежності й недоторканності суддів, забезпечення 

функціонування судової гілки влади в цілому.  

Вони поділяються на адміністративно-запобіжні заходи (наприклад, 

судові розпорядники перевіряють належний стан зали судового засідання чи 

приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, підготовку 

його до слухання справи; визначають з урахуванням кількості місць конкретні 

місця розміщення та можливу кількість осіб, які можуть бути присутні в залі 

судового засідання; оголошують про вхід суду до залу судового засідання і 

вихід з нього та пропонувати всім присутнім встати); заходи 

адміністративного-припинення (наприклад, судові розпорядники вимагають 

від усіх учасників судового засідання дотримуватися вимог процесуального 
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законодавства з метою обмеження спілкування свідків, які вже були допитані 

судом, із тими свідками, яких суд ще не допитав; не допускати до зали 

судового засідання відповідно до виконання вимог процесуального 

законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживати 

заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб); 

адміністративні стягнення (наприклад, судовий розпорядник координує 

діяльність щодо доставки в судове засідання підсудних, які тримаються під 

вартою, міліціонери спеціального підрозділу «Грифон» забезпечують 

недоторканність суддів, підтримують громадський порядок в 

адміністративних приміщеннях судів та ін.). 

Особливості адміністративного контролю у сфері судової гілки влади 

слушно були розкриті М. Закуріним: 1) світова спільнота, не порушуючи 

принципу незалежності судової гілки влади, практично надала за своєю 

сутністю суб’єктам публічної адміністрації право адміністративного контролю 

за судовою гілкою влади – публічним органам суддівського самоврядування 

або вищим судам над місцевими. При цьому будь-які форми контролю 

законодавчої, виконавчої державної влади та політичної, ідеологічної, 

релігійної та ін. публічної влади за судовою гілкою влади не допускається; 

2) первинною формою адміністративного контролю, який здійснюється в 

системі адміністративного судочинства, є заходи, що здійснюються органами 

суддівського самоврядування стосовно роботи конкретних суддів, зокрема 

суддів, які обіймають адміністративні посади в господарських судах, 

працівниками апарату судів; 3) однією з форм адміністративного контролю у 

сфері адміністративного судочинства є організаційний контроль органів 

суддівського самоврядування за забезпеченням діяльності господарських судів 

Державною судовою адміністрацією України; 4) вагомим чинником 

адміністративної діяльності в системі судочинства є адміністративний 

контроль, що здійснюється вищими спеціалізованими судами за місцевими та 

апеляційними судами стосовно широкого кола питань, що безпосередньо не 
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стосуються здійснення правосуддя; 5) механізм забезпечення 

адміністративного контролю, що здійснюється вищими спеціалізованими 

судами за місцевими господарськими судами, полягає в такому: у планах 

роботи вищих спеціалізованих судів планується надання методичної допомоги 

місцевим судам; відповідно до зазначеного створюється група з фахівців 

вищих спеціалізованих та апеляційних судів, які безпосередньо здійснюють 

перевірку, надають методичну допомогу, а в разі виявлення зловживань 

клопочуть про притягнення винних до спеціальної (адміністративної) 

відповідальності [130, с. 119-128; 391]. 

Отже, адміністративний контроль у сфері діяльності судової гілки влади 

– це діяльність специфічної публічної адміністрації (органів суддівського 

самоврядування, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів, суддів, які перебувають на адміністративних посадах, вищих 

спеціалізованих судів над апеляційними і місцевими) щодо перевірки 

відповідності їх адміністративної діяльності із забезпечення незалежності 

суддів, реалізації прав громадян на справедливе та гуманне судочинство, 

перевірки виконання службових обов’язків посадовими особами апарату суду, 

посадовими особами Державної судової адміністрації, суддями, які 

перебувають на адміністративних посадах, з широкого кола питань, але які 

безпосередньо не стосуються здійснення правосуддя суддями. Однак завжди 

треба розуміти, що будь-яке адміністративне втручання у здійснення 

правосуддя суддями є неприпустимим. 

Спеціальна дисциплінарна відповідальність суддів. Питання 

притягнення до відповідальності суддів як особливої категорії державних 

службовців, які належать до виконавчої гілки влади і мають бути незалежними 

від законодавчої та виконавчої гілки влад, є найгострішою проблемою в 

аналізованій сфері. Суддя є незалежним і недоторканним, ніхто й ніколи не 

може перешкоджати судді здійснювати свої повноваження, судді також є 

недоторканними поза виконанням службових обов’язків у межах дії правового 
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поля України. Вони є елітою вітчизняного суспільства й мають найвищий 

ступінь правової культури та правосвідомості, однак становлять невід’ємний 

фрагмент цього суспільства зі всіма негативними якостями – наприклад, 

корупцією.  

Тим самим нормами права має бути передбачено можливість звільнення 

суспільства від випадкових осіб, що стали суддями, а в деяких випадках має 

бути можливість притягнути деяких із них до дисциплінарної відповідальності 

за порушення процесуальних або матеріальних норм, що призвели до значних 

порушень прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Усе 

вищенаведене підтверджується результатами соціологічного опитування 

громадян і статистичними даними Вищої ради правосуддя, Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України та інших державних органів, які 

засвідчують, що кількість скарг на осіб у суддівських мантіях, на жаль, 

зростає, що не може залишитися поза увагою органів суддівського 

самоврядування, а у виключних випадках – правоохоронних органів.  

Звернемося до теоретичних положень дисциплінарної відповідальності. 

Юридична відповідальність є виявленням загального соціологічного феномену 

– соціальної відповідальності, її специфічним різновидом. Існування 

соціальної відповідальності зумовлено нормативним забезпеченням 

суспільних відносин, зміст яких у свою чергу визначено виробничо-

економічним устроєм суспільства. Юридична відповідальність завжди 

реалізується через конкретні правовідносини, змістом яких є обов’язок 

правопорушника давати звіт про свої неправомірні вчинки та відповідне 

право, правомочність іншого суб’єкта вимагати цього звіту, примушувати до 

реалізації обов’язку [329].  

Юридична відповідальність – це правовідносини, в яких держава має 

право застосовувати певні заходи примусу до суб’єктів, які скоїли 

правопорушення й зобов’язані зазнавати втрат чи обмежень, передбачених 

санкціями норм права [239, с. 204]. При цьому дисциплінарна відповідальність 



 294 

має надзвичайно складну юридичну природу: по-перше, вона є різновидом 

юридичної відповідальності; по-друге, є спеціальним видом дисциплінарної 

відповідальності; по-третє, їм приманна вагома адміністративна складова.  

Виходячи із зазначеного, ознаками юридичної відповідальності як 

базової основи дисциплінарної відповідальності суддів є такі: 1) вона 

спирається на державний примус у формі каральних і компенсаційних заходів; 

2) настає лише за вчинені або вчинювані правопорушення в разі встановлення 

складу правопорушення; 3) є реалізацією санкції правової норми в 

конкретному випадку щодо конкретної особи; 4) здійснюється в ході 

правозастосовної діяльності з дотриманням певного процедурно-

процесуального порядку і форм, установлених законом [462, с. 357].  

Одним із видів юридичної відповідальності носіїв судової влади є 

дисциплінарна відповідальність, адже зміцнення законності в діяльності 

органів правосуддя безпосередньо пов’язане зі станом дисципліни, рівнем 

культури та етики, а також фахової підготовки їх працівників. Саме тому 

дотримання трудової дисципліни є одним з основних обов’язків судді. 

Підставою дисциплінарної відповідальності для судді є вчинення ним 

дисциплінарного проступку, тобто винного, протиправного порушення 

службових обов’язків. Слід відзначити, що дисциплінарна відповідальність 

суддів є одним із засобів забезпечення виконання їхніх професійних 

обов’язків, а відтак – суддівської дисципліни [273].  

Дисциплінарна відповідальність завжди пов’язана з невиконанням або 

неналежним виконанням працівником своїх трудових обов’язків, тобто 

порушенням трудової дисципліни. Дисциплінарна відповідальність суддів як 

вид юридичної відповідальності полягає в накладенні на порушника 

суддівської дисципліни несприятливих позбавлень морального, матеріального 

й організаційного характеру і є одним із засобів забезпечення відповідності 

діяльності та поведінки суддів професійним стандартам (суддівської 

дисципліни) [339].  
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Професор О. Гончаренко звертає увагу на те, що ефективність механізму 

притягнення суддів до відповідальності за встановлені факти порушення ними 

закону безпосередньо пов’язана з рівнем довіри громадськості до суддівського 

корпусу та належної роботи судової системи. Проведення судової реформи 

насамперед пов’язано з прийняттям нового Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», який разом з окресленням загальної системи судоустрою 

України дещо по-іншому врегулював питання відповідальності суддів, 

особливо щодо процедури їх звільнення, порядку оскарження актів з питань 

суддівської кар’єри, деталізації таких понять, як дисциплінарне порушення 

суддею Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (поняття «порушення 

присяги судді») тощо [92].  

На думку Л. Виноградової, юридична відповідальність судді – це 

здатність його (її) звітувати перед собою, суддівським корпусом, 

кваліфікаційною комісією, Вищою радою правосуддя за результати своєї 

професійної діяльності та додержання норм моралі (перспективна 

відповідальність) й одержувати позитивні чи негативні оцінки своєї діяльності 

із застосуванням у разі потреби відповідних санкцій за неналежну поведінку 

[57].  

Спеціальна дисциплінарна відповідальність передбачена лише для 

конкретно визначених категорій працівників на підставі статутів і положень 

про дисципліну та спеціальних нормативних актів. Вона характеризується 

спеціальним суб’єктом дисциплінарного проступку, особливим характером 

дисциплінарного проступку, спеціальними видами дисциплінарних стягнень, 

особливим порядком накладення й оскарження дисциплінарного стягнення. 

Спеціальним суб’єктом є працівник, який несе дисциплінарну 

відповідальність за спеціальними нормативно-правовими актами – статутами, 

положеннями, законами. Спеціальна дисциплінарна відповідальність 

працівників відрізняється від загальної дисциплінарної відповідальності більш 

широким змістом дисциплінарного проступку й більш суворими санкціями. 
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Так, для певних категорій працівників вимоги морального змісту включено до 

їхніх трудових обов’язків [513]. 

Це стосується суддів, прокурорів, державних службовців, працівників, 

що виконують виховні функції. Недотримання таких норм, аморальна 

поведінка не тільки під час роботи, але й у побуті є підставою для притягнення 

такого працівника до дисциплінарної відповідальності аж до звільнення з 

посади. Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України відповідальність за 

діяння, які є дисциплінарними проступками, установлюється виключно 

законами України [237; 513].  

Розділ VІ Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначає 

загальні засади притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. У 

ст. 83 Закону визначено (конкретизовано) коло підстав, за наявності яких 

суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку 

дисциплінарного провадження: істотні порушення норм процесуального права 

при здійсненні правосуддя, пов’язані зокрема з відмовою в доступі особи до 

правосуддя на підставах, не передбачених законом, порушення вимог щодо 

розподілу та реєстрації справ у суді, правил підсудності чи підвідомчості, 

необґрунтоване вжиття заходів забезпечення позову; невжиття суддею заходів 

щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, установленого 

законом; порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема 

порушення правил щодо відводу (самовідводу); систематичне або грубе 

одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет 

правосуддя; розголошення таємниці, що охороняється законом, зокрема 

таємниці нарадчої кімнати або таємниці, яка стала відомою судді під час 

розгляду справи в закритому судовому засіданні; неподання або несвоєчасне 

подання для оприлюднення декларації про майновий стан і доходи (податкової 

декларації), зазначення в ній завідомо неправдивих відомостей [422].  

Однією з гарантій незалежності судді є особлива процедура 

(дисциплінарне провадження) притягнення його до дисциплінарної 
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відповідальності, яка регламентується ст. 126 Конституції України та ст. 84 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів», де дисциплінарне 

провадження визначено як процедуру розгляду органом, визначеним законом, 

звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо 

його статусу, посадових обов’язків чи присяги судді [422]. До органів, які 

здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді, належать: Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України – щодо суддів місцевих та апеляційних 

судів; Вища рада правосуддя – щодо суддів Верховного Суду України. 

Інформація про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності 

оприлюднюється на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України [422]. 

Більш широкий спектр інституту дисциплінарної відповідальності судді 

пропонувався в проекті Закону України від 26 грудня 2014 р. № 1656 «Про 

забезпечення права на справедливий суд» [383]. Згідно із законопроектом 

суддю можна було б притягнути до дисциплінарної відповідальності в 

порядку дисциплінарного провадження з таких підстав: 1) умисні або 

внаслідок недбалості: а) незаконна відмова в доступі до правосуддя (зокрема 

незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної 

скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права при 

здійсненні правосуддя, що унеможливило учасникам судового процесу 

реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних 

обов’язків або призвело до порушення правил підсудності чи підвідомчості; 

б) незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення 

аргументів сторін щодо сутності конфлікту; в) порушення засад гласності й 

відкритості судового процесу; г) порушення засад рівності всіх учасників 

судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в 

наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості; 

ґ) незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації 

прав інших учасників судового процесу; д) порушення правил щодо відводу 
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(самовідводу); 2) безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо 

розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, установленого законом, 

зволікання з виготовленням умотивованого судового рішення, несвоєчасне 

надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного 

державного реєстру судових рішень [383]; 3) систематичне або грубе 

одноразове порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет 

правосуддя, зокрема виявлення неповаги у процесі здійснення судочинства до 

інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового 

процесу; 4) умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю допущення суддею, 

який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини й 

основоположних свобод; 5) розголошення суддею таємниці, що охороняється 

законом, зокрема таємниці нарадчої кімнати, або інформації, яка стала 

відомою судді під час розгляду справи в закритому судовому засіданні; 

6) неповідомлення суддею органам суддівського самоврядування та 

правоохоронних органів про випадок втручання в діяльність судді щодо 

здійснення правосуддя, зокрема про звернення до нього учасників судового 

процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, з приводу конкретних справ, які перебувають у провадженні судді, 

якщо таке звернення відбулося в інший, ніж передбачено процесуальним 

законодавством, спосіб, упродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо 

про такий випадок [383]; 7) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення 

Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів; 8) 

втручання у процес здійснення судочинства іншими суддями; 9) неподання 

або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, 

встановленому законодавством у сфері запобігання корупції; 10) зазначення в 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого 

самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення 

відомостей, які вимагаються законодавством [383]; 11) використання статусу 
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судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних 

благ чи іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить складу злочину 

або кримінального проступку; 12) допущення суддею недоброчесної 

поведінки, зокрема здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що 

перевищують прибутки такого судді та членів його сім’ї; установлення 

невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам; 13) ненадання 

інформації або надання завідомо недостовірної інформації на законну вимогу 

члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та/ або члена Вищої ради 

юстиції; 14) визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення 

або правопорушення, пов’язаного з корупцією, у випадках, установлених 

законом [383]. 

Таким чином, згідно із цим законопроектом перелік діянь судді, які 

визнаються протиправними і є підставою притягнення його до дисциплінарної 

відповідальності, значно розширено порівняно з чинним законодавством; їх 

умовно можна звести в такі групи: порушення права фізичних і юридичних 

осіб на справедливе гуманне відновлення порушених прав, свобод або 

законних інтересів осіб; порушення процесуальних норм; порушення правил 

суддівської етики та антикорупційного законодавства; допущення конфлікту 

інтересів або недоброчесної поведінки в побуті. В умовах сьогодення ці 

положення мають вагомий історичний характер. 

З більшістю із зазначених підстав притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності треба погодитися. На наш погляд, вони є такими, що 

об’єктивно покращать прозорість діяльності суддів, суттєво знизять кількість 

ухвалених ними несправедливих рішень. Однак, на наш погляд, потребує 

уточнення п. 12 аналізованої статті, оскільки суддя не завжди фізично має 

можливість контролювати витрати членів своєї сім’ї, наприклад коли діти 

судді самостійно працюють і проживають за межами адміністративної 

одиниці, де проживає суддя. Тому ми пропонуємо її сформулювати в такій 

редакції: «допущення суддею недоброчесної поведінки, зокрема здійснення 
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суддею або членами його сім’ї (якщо вони проживають разом із суддею, чи 

перебувають на його утриманні) витрат, що перевищують доходи такого судді 

та доходи членів його сім’ї; установлення невідповідності рівня життя судді 

задекларованим доходам. 

Також ми не можемо погодитися з тим, що право на звернення зі 

скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком 

дисциплінарну відповідальність судді, належить будь-якій особі. Адже такий 

необмежений перелік осіб, які будуть мати можливість звертатися зі скаргою, 

може призвести до паралічу роботи суддів, які будуть перевантаженими 

процедурними питаннями свого захисту, а не здійсненням судочинства. На 

наш погляд, коло осіб, які можуть звертатися зі скаргою на суддю, має бути 

обмежено: 1) учасниками судового розгляду, їх законними представниками, їх 

родичами; 2) особами, які мають дані про порушення суддею етичних норм 

судді поза межами судочинства. Дисциплінарне провадження щодо судді 

здійснюють Вища кваліфікаційна комісія суддів України та Вища рада 

правосуддя.  

При цьому висновок про направлення рекомендації для вирішення 

питання щодо внесення подання про звільнення судді з посади з підстав 

порушення ним присяги може бути прийнятий у разі, якщо: суддя вчинив дії, 

що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя; суддя вчинив 

дисциплінарне правопорушення, маючи непогашене дисциплінарне стягнення 

(крім попередження та догани), або має два непогашених дисциплінарних 

стягнення; установлено факт недоброчесної поведінки судді, зокрема 

здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що перевищують доходи 

такого судді та доходи членів його сім’ї; установлення невідповідності рівня 

життя судді задекларованим ним та членами його сім’ї майну і доходам; 

використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми 

особами матеріальних благ чи іншої вигоди; визнання судом судді винним у 
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вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з 

корупцією [383]. 

В умовах сьогодення ці питання регулюються Законом України «Про 

судоустрій і статус суддів», згідно з яким дисциплінарне провадження щодо 

судді здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя в порядку, 

визначеному Законом України «Про Вищу раду правосуддя», з урахуванням 

вимог спеціального закону [422].  

На думку М. Закуріна, існують такі особливості спеціальної 

дисциплінарної відповідальності суддів: регламентація підстав і порядку 

притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів України здійснюється 

на основі спеціального законодавства; суддів до дисциплінарної 

відповідальності притягають спеціальні органи суддівського самоврядування, 

уповноважені здійснювати дисциплінарне провадження щодо судді; наявність 

особливого законодавчо закріпленого порядку здійснення дисциплінарного 

провадження щодо судді; підставою настання дисциплінарної відповідальності 

судді є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто винного, 

протиправного порушення службових обов’язків; до суддів можна застосувати 

лише один вид дисциплінарного стягнення – догану [130].  

При цьому, згідно з чинним Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів», дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення судді з 

посади застосовується в разі: вчинення суддею істотного дисциплінарного 

проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є 

несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній 

посаді; порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела 

походження майна. Істотним дисциплінарним проступком або грубим 

нехтуванням обов’язками судді, що є несумісним зі статусом судді або 

виявляє його невідповідність займаній посаді, може бути визнаний зокрема 

будь-який з таких фактів: суддя допустив поведінку, що порочить звання судді 

або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, 
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непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання 

інших етичних норм і стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру 

до суду; суддя вчинив дисциплінарний проступок, маючи непогашене 

дисциплінарне стягнення (крім попередження чи догани), або має два 

непогашених дисциплінарних стягнення; установлено факт недоброчесної 

поведінки судді, зокрема здійснення суддею або членами його сім’ї витрат, що 

перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім’ї, законність 

джерел яких підтверджена; установлення невідповідності рівня життя судді 

задекларованим ним та членами його сім’ї майну й доходам; використання 

статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами 

матеріальних благ або іншої вигоди; суддю визнано судом винним у вчиненні 

корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією; 

суддя не виконав вимог рішення органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження щодо судді, cуддя не підтвердив здатність здійснювати 

правосуддя у відповідному суді; суддя умисно не подав декларацію 

доброчесності чи декларацію родинних зв’язків у встановлені строки або 

умисно задекларував недостовірні (зокрема неповні) твердження в декларації 

доброчесності; суддя допустив інше грубе порушення закону, що підриває 

суспільну довіру до суду [422]. Дисциплінарне стягнення до судді 

застосовується не пізніше трьох років із дня вчинення проступку без 

урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у 

відпустці чи здійснення відповідного дисциплінарного провадження. У разі 

якщо рішенням Європейського суду з прав людини встановлено факти, які 

можуть бути підставою для застосування дисциплінарного стягнення до судді, 

зазначений строк обраховується з дня набуття таким рішенням Європейського 

суду з прав людини статусу остаточного. Інформація про притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

Вищої ради правосуддя та на веб-сайті суду, в якому працює суддя. Ця 

інформація має містити дані про суддю, якого притягнуто до дисциплінарної 
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відповідальності, про накладене дисциплінарне стягнення та копію рішення 

органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, про накладення 

такого стягнення [422]. 

Можна зробити такі висновки щодо методів адміністративної діяльності 

публічної адміністрації у сфері забезпечення судової гілки влади: 

1. Методи адміністративної діяльності у сфері судової гілки влади – це 

засоби, способи та прийоми цілеспрямованого впливу спеціальних суб’єктів 

публічної адміністрації на основі реалізації адміністративно-правових норм на 

поведінку учасників адміністративно-правових відносин у сфері діяльності 

судової гілки влади з метою забезпечення недоторканності суддів, 

функціонування судової гілки влади в цілому, забезпечення права громадян на 

справедливе і гуманне правосуддя.  

2. Методи забезпечення діяльності судової гілки влади за сферами 

спрямування суспільних відносин поділяються на: морально-етичні (заходи, 

пов’язані з вихованням, роз’ясненням і популяризацією серед громадян поваги 

до суду, як провідної соціальної цінності, в умовах функціонування державно-

правової дійсності); соціальні (заходи, пов’язані зі створенням суддям та 

апарату суду комфортних умов для праці, побуту й відпочинку); економічні 

(заходи, пов’язані з фінансовим та іншим матеріальним забезпеченням суддів 

та апарату суду); адміністративні (класичні методи адміністративної 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, заходи заохочення, переконання й 

примусу; заходи інспектування та контролю).  

3. З погляду спрямованості норм адміністративного права можна 

виділити такі методи: зовнішньо-організаційної діяльності публічної 

адміністрації щодо забезпечення недоторканності суддів (кадрове 

забезпечення діяльності судів; призначення суддів на адміністративні посади, 

контроль за діяльністю судів); внутрішньо-організаційної діяльності у сфері 

судоустрою (публічно-службові відносини в системі судоустрою; організація 
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документообігу в судах; суддівське самоврядування; інформаційне та 

матеріально-технічне забезпечення). 

4. З метою належної ефективності адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади використовуються всі класичні методи 

адміністративної діяльності судової адміністрації – заохочення, переконання і 

примусу (з урахуванням особливостей виконання законів у сфері діяльності 

судової гілки влади). 

Отже, що методи адміністративної діяльності у сфері судової гілки 

влади – це засоби, способи та прийоми цілеспрямованого впливу спеціальних 

суб’єктів публічної адміністрації на основі реалізації адміністративно-

правових норм на поведінку учасників адміністративно-правових відносин у 

сфері діяльності судової гілки влади з метою забезпечення незалежності й 

недоторканності суддів, функціонування судової гілки влади в цілому, 

забезпечення права громадян на справедливе й гуманне правосуддя. 

Адміністративний контроль у сфері діяльності судової гілки влади – це 

діяльність специфічної публічної адміністрації (органів суддівського 

самоврядування, Вищої ради правосуддя, ВККСУ, суддів, які перебувають на 

адміністративних посадах) щодо перевірки відповідності їх адміністративної 

діяльності із забезпечення недоторканості суддів, реалізації прав громадян на 

справедливе та гуманне судочинство, перевірки виконання службових 

обов’язків посадовими особами апарату суду, ДСА, суддями, які перебувають 

на адміністративних посадах, з широкого кола питань, але які безпосередньо 

не стосуються здійснення правосуддя суддями, однак, за умови розуміння, що 

будь-яке адміністративне втручання у здійснення правосуддя суддями є 

неприпустимим. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Адміністративно-правове забезпечення судової гілки влади 

передбачено всіма видами джерел адміністративного права: Конституцією та 

іншими законами України; підзаконними нормативно-правовими актами, 

насамперед органів суддівського самоврядування; джерелами міжнародного 

права у сфері правосуддя; рішеннями Конституційного суду України, 

Верховного суду України, рішеннями Європейського суду з прав людини та 

рішеннями інших міжнародних судових установ. 

2. До першої категорії об’єктів публічного управління належать судді, а 

також фізичні та юридичні особи, які беруть участь у судочинстві, або особи, 

які причетні до здійснення своїх повноважень у сфері судочинства, що 

отримують від суб’єктів публічного управління адміністративні послуги. При 

цьому суб’єкт публічного управління діяти владно щодо об’єкта публічного 

управління не вправі, він зобов’язаний забезпечити права і законні інтереси 

об’єкта – наприклад, створити всі передбачені законом умови для здійснення 

судочинства суддями, хоча тут є і винятки (наприклад, співробітник Служби 

судової охорони не тільки має право, але й зобов’язаний застосувати засоби 

адміністративного примусу щодо осіб, які заважають здійснювати 

судочинство, порушують громадський порядок в адміністративному 

приміщенні суду чи зазіхають на життя і здоров’я судді та інших відвідувачів 

суду). До другої категорії суб’єктів публічної адміністрації належать 

підпорядковані по службі посадові особи й органи суб’єктів публічного 

управління. У цьому випадку між ними виникають класичні імперативно-

владні адміністративно-правові відносини. 

3. Об’єктом адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення 

судової гілки влади є різноманітні нематеріальні та матеріальні блага, які 

забезпечують суддям нормальні умови для здійснення правосуддя, а також дії 

публічної адміністрації, пов’язані з цими благами.  
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4. Фактичний зміст адміністративно-правових відносин у сфері 

забезпечення судової гілки влади – це фактичні соціальні, політичні, 

економічні, конституційно-правові відносини, які отримали через 

опосередкування адміністративно-правових норм свою адміністративно-

правову форму. У цьому випадку наявна незвична конструкція фактичного 

змісту правових відносин, коли юридичні відносини вищого щабля 

(конституційно-правові) постають об’єктивними відносинами вищого рівня, 

які знаходять своє адміністративно-правове спрямування в процесі розвитку 

конституційних відносин на основі норм адміністративного права. 

5. Публічне суб’єктивне право у сфері забезпечення судової гілки влади 

– це право суддів вимагати від публічної адміністрації здійснення юридичних 

дій, спрямованих на створення нормальних умов для здійснення судочинства, 

забезпечення недоторканності та незалежності, право фізичних і юридичних 

осіб вимагати від публічної адміністрації належних умов щодо надання їм 

адміністративних послуг у системі судової гілки влади, в поєднанні з правом 

публічної адміністрації ввести в дію апарат примусу в разі порушення 

зазначених положень.  

6. Юридичний обов’язок у сфері судової гілки влади – це необхідність 

публічної адміністрації здійснювати всі заходи щодо забезпечення суддям 

нормальних умов для здійснення судочинства, заходи, направлені на надання 

якісних адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, зобов’язання 

всіх осіб не порушувати незалежність судів та відреагувати на законні вимоги 

уповноваженого суб’єкта публічної адміністрації в цій сфері. 

7. Зміст адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення 

судової гілки влади – це сукупність суб’єктивних публічних прав суддів і 

громадян та юридичних обов’язків публічної адміністрації, коли кожному 

суб’єктивному праву одного суб’єкта адміністративно-правових відносин 

кореспондується юридичний обов’язок іншого суб’єкта, і навпаки – з метою 

забезпечення суддів усіма засобами для здійснення судочинства, їх 



 307 

недоторканності, надання адміністративних послуг фізичним і юридичним 

особам. 

8. У сфері адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади 

використовуються всі види юридичних фактів: 1) події, настання яких, як 

юридичних фактів, не залежить від волі суб’єктів адміністративного права 

(наприклад, повінь як стихійно лихо, що зобов’язує апарат суду застосувати 

всі заходи щодо збереження судових справ та іншої документації, яка 

перебуває в адміністративному приміщенні суду); 2) дії, що поділяються на: 

а) дії – як вольові акти поведінки публічної адміністрації, що мають свідомо-

вольовий характер щодо забезпечення всіх умов для здійснення судочинства 

суддями та надання адміністративних послуг; б) бездіяльність – як пасивна 

поведінка громадян – відвідувачів суду. 

9. Підзаконні нормативно-правові адміністративні акти у сфері 

діяльності судової гілки влади – це форми адміністративної діяльності 

загального характеру специфічних суб’єктів публічної адміністрації, що 

здійснюються у процесі підзаконної розпорядчої діяльності з метою 

забезпечення недоторканності суддів, надання фізичним і юридичним особам 

адміністративних послуг, з метою забезпечення функціонування судової гілки 

влади щодо конкретизації та деталізації спеціальних законів до стадії їх 

застосування. 

10. За суб’єктами видання на підставі чинного законодавства можна 

виділити такі основні форми адміністративних актів адміністративної 

діяльності публічного адміністрації у сфері забезпечення судової гілки влади: 

положення, інструкції, рішення органів суддівського самоврядування, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази ДСА. 

Вища рада правосуддя готує та ухвалює рішення, ухвали, протокольні ухвали. 

Голова Вищої ради правосуддя з питань, що належать до його 

адміністративних повноважень, видає накази й розпорядження. Рішення 

Вищої ради правосуддя – це розпорядчі документи, що ухвалюються 
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більшістю членів Ради, які беруть участь у засіданні в колегіальному порядку 

для розв’язання питань, що належать до їх компетенції. За юридичними 

властивостями рішення можуть бути нормативними й індивідуальними. 

11. Обмеженим у цій сфері є застосування таких форм державного 

управління, як постанови Кабінету Міністрів України, накази центральних і 

місцевих органів виконавчої влади. Їх дія обмежується виключно питаннями 

забезпечення судової гілки влади всім необхідним для здійснення 

судочинства, при цьому будь-якими контрольними та іншими владними 

функціями органи виконавчої влади в цій сфері не можуть володіти. 

12. Індивідуальні адміністративні акти у сфері судової гілки влади – це 

форми адміністративної діяльності персоніфікованого характеру специфічних 

суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюється у процесі виконавчої 

діяльності з метою забезпечення недоторканності суддів, надання фізичним і 

юридичним особам адміністративних послуг, забезпечення функціонування 

судової гілки влади у цілому. До них належать: індивідуальні рішення Вищої 

ради правосуддя, укази Президента України, які мають індивідуальний 

характер, розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення (звернення) 

органів суддівського самоврядування, накази ДСА та її територіальних 

управлінь, які мають індивідуальний характер. 

13. Методи адміністративної діяльності у сфері судової гілки влади – це 

засоби, способи та прийоми цілеспрямованого впливу спеціальних суб’єктів 

публічної адміністрації на основі реалізації адміністративно-правових норм на 

поведінку учасників адміністративно-правових відносин у сфері діяльності 

судової гілки влади з метою забезпечення недоторканності суддів, 

функціонування судової гілки влади в цілому, забезпечення права громадян на 

справедливе і гуманне правосуддя.  

14. Методи забезпечення діяльності судової гілки влади за сферами 

спрямування суспільних відносин поділяються на: морально-етичні (заходи, 

пов’язані з вихованням, роз’ясненням і популяризацією серед громадян поваги 
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до суду, як провідної соціальної цінності, в умовах функціонування державно-

правової дійсності); соціальні (заходи, пов’язані зі створенням суддям та 

апарату суду комфортних умов для праці, побуту й відпочинку); економічні 

(заходи, пов’язані з фінансовим та іншим матеріальним забезпеченням суддів 

та апарату суду); адміністративні (класичні методи адміністративної 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації, заходи заохочення, переконання й 

примусу; заходи інспектування та контролю).  

15. З погляду спрямованості норм адміністративного права можна 

виділити такі методи: зовнішньо-організаційної діяльності публічної 

адміністрації щодо забезпечення недоторканності суддів (кадрове 

забезпечення діяльності судів; призначення суддів на адміністративні посади, 

контроль за діяльністю судів); внутрішньо-організаційної діяльності у сфері 

судоустрою (публічно-службові відносини в системі судоустрою; організація 

документообігу в судах; суддівське самоврядування; інформаційне та 

матеріально-технічне забезпечення). 

16. З метою належної ефективності адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади використовуються всі класичні методи 

адміністративної діяльності судової адміністрації – заохочення, переконання і 

примусу (з урахуванням особливостей виконання законів у сфері діяльності 

судової гілки влади). 
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РОЗДІЛ 5 

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ 

 

 

5.1. Міжнародні стандарти адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади 

 

У попередніх розділах ми ґрунтовно проаналізували засади та практику 

діяльності публічної адміністрації щодо адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади. Для того щоб сформулювати напрямки 

вдосконалення адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади, є 

необхідність проаналізувати міжнародний досвід у цій сфері та виявити 

позитивні чинники такої діяльності в зарубіжних країнах.  

Міжнародна спільнота виробила в цій сфері систему міжнародно-

правових правил. Проаналізуємо їх. Відповідно до ст. 10 Загальної декларації 

прав людини визначено, що кожна людина для визначення її прав і обов’язків і 

для встановлення обґрунтованості пред’явленого їй кримінального 

обвинувачення має право на основі повної рівності на те, щоб її справа була 

розглянута прилюдно й з додержанням усіх вимог справедливості незалежним 

і безстороннім судом [124]. Ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські й 

політичні права засвідчує, що всі особи є рівними перед судами і трибуналами, 

кожен має право під час розгляду будь-якого кримінального обвинувачення, 

пред’явленого йому, або при визначенні його права та обов’язків у будь-якому 

цивільному процесі на справедливий і публічний розгляд справи 

компетентним, незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі 

закону [292].  

Основні принципи незалежності судових органів, що були схвалені 

резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 
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13 грудня 1985 р., визначили, що вони мають бути вжиті до виконання на 

національному, регіональному та міжрегіональному рівнях держав з 

урахуванням політичних, економічних, соціальних і культурних умов та 

традицій кожної країни.  

До них належать такі вихідні положення, які має забезпечити публічна 

адміністрація: 1) незалежність судових органів гарантується державою і 

закріплюється в конституції або законах країни. Усі державні та інші установи 

зобов’язані шанувати незалежність судових органів і дотримуватися її; 

2) судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі фактів 

і відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, 

спонуки, тиску, погроз або втручання, прямого чи непрямого, з будь-якого 

боку і з будь-яких причин; 3) судові органи володіють компетенцією зі всіх 

питань судового характеру і мають виняткове право вирішувати, чи входить 

передана їм справа до їхньої встановленої законом компетенції; 4) не має бути 

неправомірного чи несанкціонованого втручання у процес правосуддя, і судові 

рішення, винесені суддями, не підлягають перегляду; 5) кожна людина має 

право на судовий розгляд у звичайних судах або трибуналах, які застосовують 

установлені юридичні процедури, Не мають утворюватися трибунали, що не 

застосовують установлених належним чином юридичних процедур, з метою 

підміни компетенції звичайних судів або судових органів; принцип 

незалежності судових органів дає цим органам права й вимагає від них 

забезпечення справедливого ведення судового розгляду та дотримання прав 

сторін. 

Крім того в зазначених принципах визначено, що судді володіють 

свободою організовувати асоціації суддів чи інші організації та вступати до 

них для оборони своїх інтересів, удосконалення професійної підготовки і 

збереження своєї судової незалежності; особи, дібрані для судових посад, 

повинні мати високі моральні якості і здібності, а також відповідну 

кваліфікацію в галузі права; розподіл справ між суддями в судах, до яких вони 
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належать, є внутрішньою справою судової адміністрації; судді зобов’язані 

зберігати професійну таємницю щодо своєї роботи та конфіденційної 

інформації, отриманої в ході виконання ними своїх обов’язків, за винятком 

відкритих судових розглядів, і їх не можна примушувати давати свідчення з 

таких питань без шкоди для якоїсь дисциплінарної процедури чи якогось 

права на апеляцію або компенсацію з боку держави відповідно до 

національних законів; суддям слід користуватися особистим імунітетом від 

судового переслідування за фінансову шкоду, спричинену в результаті хибних 

дій чи упущень, які мали місце при здійсненні ними своїх судових функцій; 

звинувачення або скарга, що надійшли на суддю в ході виконання ним своїх 

судових і професійних обов’язків, мають бути невідкладно й безсторонньо 

розглянуті згідно з відповідною процедурою [319].  

Таким чином, основні принципи незалежності судових органів, що були 

схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 

листопада та 13 грудня 1985 р., визначили такі вихідні положення, які має 

забезпечити публічна адміністрація: адміністративними засобами заохочення, 

переконання, а у разі необхідності – і примусу – забезпечити, щоб державні та 

інші установи шанували незалежність судових органів і дотримувалися її; 

публічна адміністрація не має права сама здійснювати неправомірний вплив, 

спонуки, тиск, погрози або втручання у здійснення судочинства суддями та 

має не допустити здійснення цього іншими особами. 

Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя 

(Перша світова конференція з незалежності правосуддя 1983 р.) визначила, 

що:  

– судді як особи є вільними та зобов’язані приймати безсторонні 

рішення згідно з власною оцінкою фактів і знанням права, без будь-яких 

обмежень, впливів, спонук, примусів, загроз або втручання, прямих або 

непрямих, з будь-якого боку і з будь-яких причин;  
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– у процесі прийняття рішень судді є незалежними від своїх колег по 

суду та вищих посадових осіб, жодна ієрархічна структура суддівства і жодна 

різниця в ранзі чи класі суддів жодним чином не можуть ставати на перешкоді 

праву судді на вільне винесення вироку [296];  

– судді є незалежними від виконавчих і законодавчих органів держави; 

– судді мають юрисдикцію, пряму або шляхом перегляду, над усіма 

питаннями правового характеру, включаючи питання власної юрисдикції та 

компетенції; 

– жодна сила не може бути застосована з метою втручання в судовий 

процес; 

– виконавчі органи не мають контролювати надсудові органи через 

адміністрування судів; 

– виконавчі органи не мають повноважень закривати або призупиняти 

діяльність судів; 

– виконавчі органи мають утримуватися від будь-яких дій або 

бездіяльності, які випереджують рішення суду або заважають правильному 

виконанню суддівського рішення; 

– жодний нормативний акт законодавчої чи виконавчої влади не може 

бути спробою зворотнім порядком змінити конкретні рішення суду, а також 

змінювати склад суду з метою впливу на прийняття рішень цим судом; 

– судді можуть колективно захищати свою незалежність; 

– судді завжди мають діяти таким чином, щоб зберігати гідність своєї 

посади та безсторонність і незалежність судової системи, підпорядковуючись 

цьому принципу, судді мають свободу думки, слова, зібрання та утворення 

асоціацій; 

– участь виконавчих і законодавчих органів у призначенні суддів на 

посаду узгоджується за принципом незалежності правосуддя за тієї умови, що 

це призначення здійснюється за консультаціями з членами суддівського 



 314 

корпусу та іншими юристами або організаціями, у яких члени суддівського 

корпусу та інші юристи беруть участь; 

– строк перебування суддів на посаді, їхня незалежність, соціальні 

гарантії, адекватна оплата й умови праці гарантуються законом і не можуть 

змінюватися в бік зменшення [296]; 

– призначення тимчасових суддів і призначення суддів на 

випробувальний строк не відповідає принципу незалежності суддів; 

– зміни встановленого пенсійного віку під час перебування суддів на 

посаді без їхньої згоди не допускаються; 

– виконавчі органи мають гарантувати охорону й фізичний захист суддів 

і членів їх сімей. 

– судді мають бути захищені від судових позовів проти них за виконання 

своїх функцій чи упущення в роботі та не можуть бути звинувачені чи 

затримані без дозволу уповноваженого органу судової влади; 

– судді не можуть займати посаду в несудових державних органах, за 

винятком очевидних випадків, коли поєднання цих функцій не загрожує 

незалежності суддів; 

– судді не можуть займатися комерційною діяльністю, за винятком 

випадків, які стосуються їх особистих інвестицій та приватної власності; 

– скарга на адресу судді має оформлюватися швидко і справедливо за 

відповідною процедурою; суддя повинен мати можливість подавати свої 

коментарі щодо такої скарги на першому етапі її розгляду; 

– розгляд справ про звільнення з посади або дисциплінарне покарання 

судді відбувається судом або радою, що переважно складається з суддів та 

обирається ними, розпуск суду не має впливати на суддів, що працюють у 

ньому, у такому разі судді обов’язково мають бути переведені до інших судів 

того ж рівня [296]. 

Таким чином, Монреальська універсальна декларація про незалежність 

правосуддя (Перша світова конференція з незалежності правосуддя 1983 р.) 



 315 

визначила, що судді у процесі прийняття рішень є незалежними не лише від 

органів законодавчої та виконавчої влади, але й від органів суддівського 

самоврядування, жодна сила не може бути застосована з метою втручання в 

судовий процес, однак судді можуть колективно захищати свою незалежність; 

виконавчі органи мусять гарантувати охорону й фізичний захист суддів та 

членів їх сімей; скарга на адресу судді має оформлюватися швидко і 

справедливо за відповідною процедурою; розгляд справ про звільнення з 

посади або дисциплінарне покарання судді відбувається судом або радою, що 

переважно складається з суддів та обирається ними. 

Крім того важливими для нашого дослідження є висновки Першої 

експертної комісії Міжнародної Асоціації судів (1981 р.), в яких 

наголошується, що суддя має бути в будь-яких обставинах повністю 

незалежним не тільки від державної влади, але й від сторін, і в той же час – від 

усіх форм неупередженості. Комісія визначила два аспекти проблеми 

управління судом, а саме: проблему забезпечення суду матеріальними 

засобами, що є основою здійснення судом своїх функцій, та проблему 

здійснення правосуддя. 

Що стосується забезпечення суду матеріальними засобами, то суддя має 

обов’язково отримувати всі необхідні засоби для здійснення своїх функцій, 

інакше виконавча влада може поставити під загрозу незалежність суду. Під 

матеріальними засобами слід розуміти не тільки будівлі, меблі та бібліотеку, 

але і всю необхідну судді інформацію юридичного чи іншого характеру, а 

також наявність необхідного персоналу, секретарів і регістраторів [296]. 

Таким чином, розвиваючи висновки Першої експертної комісії 

Міжнародної Асоціації судів (1981 р.), можна зробити висновок, що публічна 

адміністрація має вирішити у сфері функціонування судової гілки влади два 

основних питання – проблему забезпечення суду матеріальними засобами, що 

є основою здійснення судом своїх функцій, та проблему здійснення 

правосуддя. Судді мають обов’язково отримувати всі необхідні матеріальні 
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засоби (зокрема будівлі, меблі та бібліотеку, інформацію, необхідний 

персонал, секретарів і регістраторів) для здійснення своїх функцій. 

Важливим для нашого дослідження є те, що в Монреальській 

універсальній декларації про незалежність правосуддя розкрито 

адміністративні питання роботи суддів: 

– судді або певний орган, більшість в якому складають судді, несуть 

повну відповідальність за адміністративну діяльність судів, включаючи нагляд 

і контроль за персоналом;  

– найвищим пріоритетом держави є забезпечення судів адекватними 

засобами для належного відправлення правосуддя, включаючи матеріальні 

засоби та приміщення, які створювали б відповідні умови для незалежної, 

гідної та ефективної роботи суддів, належний судовий та адміністративний 

персонал і достатній поточний бюджет; 

– бюджет суду складається компетентним уповноваженим органом у 

співпраці з суддями; 

– тільки судді мають відповідати за розподіл судових справ між 

окремими суддями або групами суддів згідно із законодавством або 

правилами суду; 

– голова може здійснювати нагляд над суддями тільки в межах 

адміністративних питань (з питань управління судом) [296]. 

Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені резолюцією 2006/23 

Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 р., мали на меті 

встановлення стандартів етичної поведінки суддів. Вони адресовані суддям як 

інструкції, а судовим органам – як базові принципи регламентації поведінки 

суддів. Крім того вони мають сприяти кращому розумінню та підтримці 

здійснення правосуддя з боку представників виконавчої та законодавчої влади, 

адвокатів і суспільства в цілому. Ці принципи передбачають, що судді у своїй 

поведінці підзвітні відповідним органам, які засновані для підтримки 

суддівських стандартів, що діють об’єктивно й незалежно, і мають на меті 
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збільшення, а не зменшення значущості наявних правових норм і правил 

поведінки, якими керуються судді [25]. 

Перший принцип – незалежності судових органів – є передумовою 

забезпечення правопорядку та основною гарантією справедливого вирішення 

справи в суді. Отже, суддя має відстоювати та втілювати в життя принцип 

незалежності судових органів в його індивідуальному та колективному 

аспектах.  

Механізм забезпечення зазначеного полягає в такому: суддя має 

здійснювати свою судову функцію незалежно, виходячи виключно з оцінки 

фактів, відповідно до свідомого розуміння права, незалежно від стороннього 

впливу, спонукання, тиску, загроз чи втручання, прямого чи 

опосередкованого, що здійснюється з будь-якого боку та з будь-якою метою; 

суддя дотримується незалежної позиції як щодо суспільства в цілому, так і 

щодо конкретних сторін судової справи, за якою він має винести рішення; 

суддя не тільки виключає будь-які взаємовідносини, що не відповідають 

посаді, чи втручання з боку органів законодавчої та виконавчої влади, але й 

робить це таким чином, щоб це було зрозуміло навіть сторонньому 

спостерігачу; у тих випадках, коли рішення у справі має бути ухвалене суддею 

одноособово, він діє незалежно від своїх колег по суду; суддя відстоює та 

підтримує гарантії виконання суддями своїх обов’язків з метою збереження та 

підвищення інституціональної та оперативної відповідальності суддів; суддя 

виявляє та підтримує високі стандарти поведінки суддів з метою укріплення 

суспільної довіри до судових органів, що має першочергове значення для 

підтримки незалежності судових органів. 

Другий показник – принцип об’єктивності – полягає в тому, що 

необхідна умова для належного виконання ним своїх обов’язків виявляється 

не лише у змісті винесеного рішення, але й в усіх процесуальних діях, що 

супроводжують його прийняття [25]. 
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Механізм забезпечення зазначеного полягає в такому: під час виконання 

своїх обов’язків суддя вільний від будь-яких схильностей, упередженості чи 

забобонів; поведінка судді в ході засідання та за стінами суду має сприяти 

підтримці та зростанню довіри суспільства, представників юридичної професії 

та сторін у справі до об’єктивності суддів і судових органів; суддя по 

можливості обмежує себе в здійсненні дій, що можуть стати приводом для 

позбавлення його права брати участь в судовому засіданні та виносити 

рішення у справах; перед розглядом справи (про який відомо, що він 

відбудеться, або це тільки передбачається) суддя утримується від будь-яких 

коментарів, що могли б, виходячи з розумного оцінення ситуації, якось 

вплинути на хід цієї справи чи поставити під сумнів справедливе ведення 

процесу; суддя заявляє самовідвід від участі в розгляді справи в тому разі, 

якщо для нього не є можливим винесення об’єктивного рішення у справі, або 

тоді, коли у стороннього спостерігача могли б виникнути сумніви в 

неупередженості судді. 

Третій принцип – чесності й непідкупності – необхідна умова для 

належного виконання суддею своїх обов’язків. 

Механізм забезпечення зазначеного полягає в такому: суддя демонструє 

поведінку, бездоганну навіть з точки зору стороннього спостерігача; спосіб дій 

та поведінка судді мають підтримувати впевненість суспільства в чесності та 

непідкупності судових органів, недостатньо просто чинити правосуддя – 

потрібно робити це відкрито для суспільства. 

Четвертий принцип – дотримання етичних норм, демонстрація 

дотримання етичних норм – невід’ємна частина діяльності суддів [25]. 

Механізм забезпечення зазначеного полягає в такому: суддя 

дотримується етичних норм, не припускаючи виявлення некоректної 

поведінки при здійсненні будь-якої діяльності, що пов’язана з його посадою; 

постійна увага з боку суспільства покладає на суддю обов’язок прийняти на 

себе низку обмежень, і незважаючи на те, що пересічному громадянину ці 
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обов’язки могли б здатися обтяжливими, суддя приймає їх добровільно та 

охоче. Поведінка судді має відповідати високому статусу його посади; у своїх 

особистих стосунках з адвокатами, що мають постійну практику в суді, де 

розглядає справи цей суддя, він уникає ситуацій, що могли б викликати 

обґрунтовану підозру чи створити видимість наявності в судді певних 

схильностей чи упередженого ставлення; суддя не бере участь у розгляді 

справи, якщо будь-хто з членів його родини є представником будь-якої 

сторони чи в іншій формі має відношення до справи; суддя не надає місце 

свого проживання іншим юристам для прийняття клієнтів чи зустрічей з 

колегами; судді, як і будь-якому громадянину, гарантується право на вільне 

вираження думок, віросповідання, на участь у зібраннях та асоціаціях, однак у 

процесі реалізації таких прав суддя завжди турбується про підтримку високого 

статусу своєї посади і не допускає дій, що не сумісні з неупередженістю і 

незалежністю судових органів; суддя має бути обізнаний про свої особисті та 

матеріальні інтереси конфіденційного характеру та має застосувати розумні 

заходи з метою отримання інформації про матеріальні інтереси членів своєї 

родини; суддя не має дозволяти членам своєї родини, соціальним чи іншим 

стосункам певним чином впливати на його діяльність, що пов’язана зі 

здійсненням його функцій, а також на ухвалення ним судових рішень; суддя 

не має права використовувати чи дозволяти використовувати авторитет 

власної посади для досягнення особистих інтересів, членів його сім’ї чи інших 

осіб; суддя не має діяти чи дозволяти іншим діяти таким чином, щоб можна 

було зробити висновок, що будь-хто неналежно впливає на здійснення суддею 

його повноважень; конфіденційна інформація, що стала відома судді в силу 

його посади, не може бути використана ним чи розголошена будь-кому з будь-

якою метою, що не пов’язана з виконанням обов’язків судді. 

За умови належного виконання своїх обов’язків суддя має право: 

займатися літературною, педагогічною діяльністю, читати лекції, брати участь 

у діяльності, що пов’язана з правом, законодавством, визначенням правосуддя 
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та іншими подібними питаннями; на публічних слуханнях справ виступати 

перед офіційним органом з питань, що пов’язані з правом, відправленням 

правосуддя чи іншими подібними питаннями; бути членом офіційного органу, 

урядового комітету, комісії, дорадчого органу, якщо таке членство дозволяє 

судді залишатися неупередженим і зберігати політично нейтральну позицію; 

займатися іншою діяльністю, якщо це є сумісним з високим статусом посади 

судді і не перешкоджає будь-якою мірою виконанню ним своїх обов’язків [25]. 

П’ятий принцип – рівності, забезпечення рівного ставлення до всіх 

сторін судового засідання – має першочергове значення для належного 

виконання суддею своїх обов’язків. 

Механізм забезпечення зазначеного полягає в такому: суддя має 

усвідомлювати й уявляти собі різнорідність суспільства та різницю, що витікає 

з багатьох джерел, включаючи поміж інших расову приналежність, колір 

шкіри, стать, релігію, національне походження, касту, непрацездатність, вік, 

сімейний стан, сексуальну орієнтацію, соціально-економічний стан та інші 

подібні причини; під час виконання своїх судових обов’язків суддя не має 

словами чи поведінкою демонструвати прихильність чи упередженість щодо 

будь-якої особи чи групи осіб, керуючись причинами, що не стосуються 

справи; суддя виконує судові функції належним чином, ураховуючи інтереси 

всіх осіб, а саме сторін у справі, свідків, адвокатів, співробітників суду та 

колег по суду, не розрізняючи осіб на підставах, що не є суттєвими для 

належного відправлення таких функцій; суддя не має свідомо допускати, щоб 

працівники суду чи інші особи, що перебувають під впливом судді, йому 

підпорядковуються чи перебувають під його наглядом, диференційовано 

ставилися до вказаних осіб у справі, що розглядається судом, на будь-яких 

підставах, що не стосуються справи. 

Шостий принцип – компетентності і старанності – необхідна умова для 

виконання суддею своїх обов’язків [25]. 
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Механізм забезпечення зазначеного полягає в такому: судові функції 

судді мають пріоритет над всіма іншими видами діяльності; суддя присвячує 

свою професійну діяльність виконанню судових функцій, до яких входить не 

лише виконання судових і посадових обов’язків у судовому розгляді справи та 

винесенні рішень, але й інші завдання, що стосуються судової посади та 

діяльності суду; суддя застосовує розумних заходів для збереження та 

розширення своїх знань, удосконалення практичного доступу та особистих 

якостей, необхідних для належного виконання ним своїх обов’язків, 

використовуючи для цих цілей засоби навчання та інші можливості, що в 

умовах судового контролю мають бути доступні для суддів; суддя має бути 

ознайомлений з відповідними змінами до міжнародного законодавства, 

включаючи міжнародні конвенції та інші документи, що встановлюють норми, 

які діють у сфері прав людини; суддя виконує свої обов’язки, включаючи 

винесення відкладених рішень, розумно, справедливо та з достатньою 

швидкістю; суддя підтримує порядок і дотримується етикету в ході всіх 

судових розглядів і поводить себе терпляче, гідно та ввічливо щодо сторін 

судового засідання, присяжних, свідків, адвокатів та інших осіб, з якими суддя 

спілкується у своїй офіційній якості; суддя не має займатися діяльністю, що не 

сумісна зі старанним виконанням судових функцій [25]. 

Таким чином, Бангалорські принципи поведінки суддів, які схвалені 

резолюцією 2006/23 Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 

2006 р., установлюють, що публічна адміністрація зі складу суддів має 

відстоювати та втілювати в життя принцип незалежності судових органів в 

його індивідуальному та колективному аспектах, зокрема від своїх колег по 

суду. 

Загальна (Універсальна) хартія судді, ухвалена 17 листопада 1999 р. 

Центральною Радою Міжнародної асоціації суддів у Тайпеї (Тайвань), 

визначила, що судді у своїй роботі мають забезпечувати права кожного на 

чесний і справедливий розгляд справи в судді, вони мають підтримувати право 
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осіб, які хочуть установити свої цивільні права та обов’язки, чи в разі 

висунення проти них будь-якого кримінального звинувачення – на чесне та 

відкрите слухання, яке має відбутися в розумний строк і має проводитися 

незалежним і неупередженим судом; незалежність судді є важливою умовою 

для неупередженого судочинства, що відповідає вимогам закону, вона є 

неподільною, будь-які інституції чи органи влади як на національному, так і на 

міжнародному рівні мусять поважати, захищати та охороняти цю 

незалежність; незалежність суддів має забезпечуватися законом шляхом 

створення та подальшого захисту такої судової влади, яка була б дійсно 

незалежною від інших гілок влади; суддя як носій судової влади повинен мати 

можливість здійснювати свої повноваження без будь-якого суспільного 

економічного чи політичного тиску, незалежно від інших суддів і керівних 

органів у галузі юстиції; ніхто не може надавати або намагатися надавати 

судді будь-які інструкції, що можуть вплинути на юридичне рішення судді, за 

винятком випадків, коли це допускається, думки вищого суду з конкретної 

справи; суддя має бути забезпечений необхідними для своєї діяльності 

умовами на все життя або на певний інший строк, для того щоб не піддавати 

небезпеці його незалежність; керівництво суддівським корпусом і процедура 

винесення дисциплінарних стягнень мають бути організовані таким чином, 

щоб не підривати незалежність суддів, увага має звертатися тільки на 

об’єктивний розгляд справи по суті; якщо керівництво суддівським корпусом і 

процедура винесення дисциплінарних стягнень не відбувається іншим шляхом 

згідно з установленою та глибоко вкоріненою традицією, то таке керівництво 

має здійснюватися незалежним органом, що включає достатню кількість 

представників судової влади; суддя має отримувати достатню винагороду для 

забезпечення своєї економічної незалежності. Винагорода не має залежати від 

результатів роботи судді та не має скорочуватися під час усього строку 

повноважень; інші органи державної влади мають забезпечувати судові органи 

необхідними засобами та обладнанням для чіткого і вдалого функціонування; 
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судові органи повинні мати можливість брати участь у такому забезпеченні, 

або їх думка мусить ураховуватися під час ухвалення рішень з цього приводу 

[123]. 

Таким чином, Загальна (Універсальна) хартія судді, ухвалена 17 

листопада 1999 р. Центральною Радою Міжнародної асоціації суддів в Тайпеї 

(Тайвань), визначила, що публічна адміністрація у своїй роботі мусить 

поважати та забезпечувати незалежність судді від інших гілок влади; не 

припускати будь-якого суспільного економічного чи політичного тиску на 

суддю.  

Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної асоціації 

країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA) визначили, що 

судова система є однією з найцінніших інституцій у суспільстві. 

У них зазначається таке: 

– судді мають ухвалювати безсторонні рішення згідно з власною 

оцінкою фактів і знанням права, без будь-якого втручання, прямого чи 

непрямого, з будь-якого боку і з будь-яких причин;  

– судді мають юрисдикцію, пряму або шляхом перегляду, над усіма 

питаннями правового характеру; підтримка незалежності суддів є важливою 

для досягнення цілей та належного функціонування суспільства, що базується 

на верховенстві права;  

– обов’язком суддів є повага до цілей і функцій інших інститутів влади, 

у свою чергу інші інститути влади мають поважати цілі та функції судової 

влади; 

– у процесі ухвалення рішень судді є незалежними від своїх колег по 

суду, жодна ієрархічна структура суддівства і жодна різниця в ранзі чи класі 

суддів жодним чином не можуть ставати на перешкоді праву судді на 

індивідуальне чи колективне відправлення правосуддя; 

– судді мають право засновувати чи вступати до асоціацій суддів, до 

інших організацій, що представляють інтереси суддів і розвивають їх 
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професійні навички, а також здійснювати іншу діяльність для захисту своєї 

незалежності. 

Структура юридичних професій та шляхи, що приводять особу юриста 

на посаду судді, різняться в різних країнах. У деяких країнах судова служба – 

це служба кар’єрна (добір на посаду може здійснюватися одразу після 

закінчення навчального закладу, і потім, як правило після тривалого 

стажування, відбувається поступове просування по службі, а інші судді 

вибираються серед практиків – представників юридичної професії (наприклад, 

може ставитися вимога щодо стажу для посад прокурора чи адвоката) [324], 

однак в усіх країнах мають бути ухвалені відповідні процедури, що 

гарантують справедливе і прозоре призначення суддів. 

Слушним у цьому міжнародно-правовому акті є те, що адміністративні 

питання роботи суддів виділені окремим рядком, а саме визначено таке: 

– розподіл судових справ є внутрішньою адміністративною функцією, і 

контроль за ним має відбуватися під наглядом голови відповідного суду; 

– судді або певний орган, більшість у якому складають судді, несуть 

повну відповідальність за адміністративну діяльність судів, включаючи 

призначення, нагляд і контроль за персоналом та його підтримку; 

– бюджет суду складається компетентним уповноваженим органом у 

співпраці з суддями. Коштів, що виділяються, потрібно бути достатньо для 

нормального функціонування кожного суду. 

– судді не вправі приймати будь-які подарунки чи матеріальну 

допомогу, якщо це пов’язано з виконанням ним своїх посадових обов’язків; 

– виконавчі органи мають гарантувати охорону й фізичний захист суддів 

і членів їх сімей. 

– у разі економічних негараздів, коли важко забезпечити судову систему 

всім необхідним для виконання суддями їхніх функцій, принципи 

верховенства права і захисту прав людини вимагають, щоб потреби судової 

системи та суддів мали найвищий пріоритет у розподілі ресурсів [324].  
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Все вищевикладене дає можливість зробити наступні висновки щодо 

міжнародних стандартів адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади: 

1. Основними принципами незалежності судових органів, які були 

схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 

листопада та 13 грудня 1985 р., є вихідні положення, які повинна забезпечити 

публічна адміністрація, – адміністративні засоби заохочення й переконання, а 

у разі необхідності – і примусу: необхідно домогтися, щоб державні та інші 

установи шанували незалежність судових органів; публічна адміністрація не 

має права сама здійснювати неправомірний вплив, тиск, погрози або 

втручання у здійснення судочинства суддями та має не допустити здійснення 

цього іншими особами.  

2. Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя 

(Перша світова конференція з незалежності правосуддя 1983 р.) визначила 

слідуюче: судді у процесі ухвалення рішень є незалежними не тільки від 

органів законодавчої та виконавчої влади, але й від органів суддівського 

самоврядування, жодна сила не може бути застосована з метою втручання в 

судовий процес, однак судді можуть колективно захищати свою незалежність; 

виконавчі органи мають гарантувати охорону і фізичний захист суддів і членів 

їх сімей; скарга на адресу судді має оформлюватися швидко і справедливо за 

відповідною процедурою; розгляд справ про звільнення з посади або 

дисциплінарне покарання судді відбувається судом або радою, що переважно 

складається з суддів та обирається ними. 

3. Перша експертна комісія Міжнародної Асоціації суддів (1981 р.) 

сформулювала, що публічна адміністрація, у сфері адміністрування судової 

гілки влади, має вирішити два основних питання: проблему забезпечення суду 

матеріальними засобами, що є основою здійснення судом своїх функцій та 

проблему здійснення правосуддя. Судді мають обов’язково отримувати всі 

необхідні засоби (зокрема будівлі, меблі та бібліотеку, інформацію, наявність 
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необхідного персоналу, секретарів і реєстраторів) для здійснення своїх 

функцій. 

4. Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені резолюцією 

2006/23 Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 р., 

встановлюють, що публічна адміністрація зі складу суддів має відстоювати та 

втілювати в життя принцип незалежності судових органів в його 

індивідуальному та колективному аспектах, зокрема від своїх колег по суду. 

5. Загальна (Універсальна) хартія суддів, ухвалена 17 листопада 1999 р. 

Центральною Радою Міжнародної асоціації суддів у Тайбей (Тайвань), 

визначила, що публічна адміністрація у своїй роботі має поважати та 

забезпечувати незалежність суду від інших гілок влади; не допускати будь-

якого суспільного економічного чи політичного тиску на суддю.  

6. Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної 

асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA) визначили, 

що судова система є однією з найцінніших інституцій у суспільстві та 

визначили завдання публічної адміністрації – забезпечити незалежність судів, 

одночасно визначивши, що обов’язком суддів є повага до цілей та функцій 

інших інститутів влади.  

Таким чином, міжнародні акти про незалежність судової гілки влади 

вимагають, щоб судді у процесі прийняття рішень були незалежними не тільки 

від органів законодавчої та виконавчої влади, але й від органів суддівського 

самоврядування; органи виконавчої влади мають гарантувати охорону й 

фізичний захист суддів і членів їх сімей; дисциплінарне покарання на суддю 

може накладатися тільки органом, більшість якого складається із суддів; 

публічна адміністрація має забезпечити суддів усіма матеріальними засобами 

для здійснення судочинства (судді мають отримувати всі необхідні засоби – 

будівлі, меблі та бібліотеку, інформацію, наявність необхідного персоналу, 

секретарів і реєстраторів); органи виконавчої влади не мають допускати будь-

якого суспільного економічного чи політичного тиску на суддю. 



 327 

5.2. Передовий досвід адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади в країнах-учасницях Європейського Союзу 

 

Відповідно до проекту Конституції Європейського Союзу в об’єднанні 

має діяти єдина інституційна система, яка спрямовується на досягнення цілей 

Союзу, пропагування цінностей Союзу, має служити інтересам Союзу, його 

громадян та його держав-членів і забезпечувати узгодженість, ефективність і 

наступність політики і дій, які він здійснює для досягнення своїх цілей. 

Зазначені інституційні рамки включають у себе Європейський парламент, 

Раду Європи, Раду міністрів, Європейську комісію та суд. 

Європейський суд має складатися з Європейського суду юстиції, 

Верховного суду і спеціалізованих судів. Персональний склад Європейського 

суду складається з одного судді від кожної держави-члена. Верховний суд мав 

би включати щонайменше одного суддю від кожної держави-члена. Судді та 

генеральні адвокати Європейського Суду і судді Верховного суду 

призначаються спільною угодою урядами держав-членів строком на шість 

років [536]. І хоча громадяни Франції та Нідерландів не підтримали проекту 

Конституції ЄС, що призвело до призупинення процесу її ратифікації [447], 

однак значна частина її положень знайшла своє відбиття в інших розрізнених 

нормативно-правових актах ЄС, насамперед основоположних угодах. 

У країнах-учасницях ЄС існують дві правові системи: національна та 

загальноєвропейська. На перших етапах існування ЄС між правовими 

нормами Європейського Союзу та національного права конкретних держав-

членів виникали правові колізії, оскільки в Договорі про утворення 

Європейського Співтовариства та подальших доповнень до нього довгий час 

питання про взаємодію національного та загальноєвропейського права не було 

врегульовано [559; 561; 557; 558].  

Цю проблему було вирішено декількома рішеннями Суду Євросоюзу, 

яким було встановлено принцип верховенства права Співтовариства, згідно з 
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яким у разі колізії правових норм пріоритет має загальноєвропейське право, 

навіть якщо відповідне національне законодавство набуло чинності після 

законодавчого акта ЄС. Означена обставина зумовлює необхідність аналізу 

основних правових актів, що регулюють діяльність ЄС, для розгляду тих 

положень, які стосуються організації роботи наднаціональної та національних 

судових систем. Насамперед серед таких актів слід назвати Договір про 

Європейський Союз і Договір про заснування Європейського Співтовариства – 

зі змінами, внесеними Маастрихтським договором 1992, Амстердамським 

договором 1997 і актами та договорами про приєднання нових членів, а також 

Протокол, що встановлює Статут Суду Європейського Союзу [563; 551; 552; 

559].  

В основу Європейського Співтовариства покладено чотири основні 

загальноправові принципи: 1) рівності; 2) поважання основних прав людини; 

3) пропорційності; 4) правової визначеності. Ці принципи використовуються 

при тлумаченні правових норм Європейським Співтовариством [555]. 

З самого початку в Європейському Союзі не ставилася мета створення 

розгалуженої судової системи на рівні Співтовариства. Передбачалася тісна 

співпраця між Судом ЄС і національними судами держав-учасниць Союзу в 

рамках забезпечення однакового тлумачення й неухильного дотримання угод 

та інших законодавчих актів, але без підпорядкування судів країн-учасниць 

Співтовариства Суду ЄС. 

В умовах сьогодення судова система Європейського Союзу складається 

з декількох рівнів, куди входять Суд ЄС, Суд першої інстанції, спеціалізовані 

судові палати. Національні суди країн-учасниць ЄС, за загальноприйнятою 

думкою, не входять до складу судової системи ЄС. 

Європейський суд правосуддя (European Court of Justice), названий 

також деякими вченими судом справедливості [230], є інститутом ЄС, вищою 

судовою інстанцією, рішення якої не можуть бути оскаржені. Він міститься в 

Люксембурзі. До складу Суду входять по одному судді від кожної держави-
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члена (загалом після останнього розширення – 28), яким допомагають вісім 

генеральних адвокатів. Судді й адвокати призначаються за загальної згоди 

держав-членів на шестирічний термін. Суд може засідати в палатах або 

збиратися на пленарні засідання для розгляду особливо важливих чи складних 

справ і на вимогу держав-членів. Європейський суд виконує дві основні 

функції: перевіряє на відповідність договорам документи, видані 

європейськими інституціями та урядами; тлумачить право Союзу за запитом 

національних судів (у межах преюдиціальне процедури) [122; 498]. 

Судді та генеральні адвокати є високопоставленими професійними 

юристами, які мають повну незалежність і неупередженість. Європейський суд 

засідає в повному складі лише під час розгляду справ виняткової важливості 

(наприклад, при усуненні з посади Єврокомісара, який нехтує посадовими 

обов’язками). Велика палата Європейського суду, що складається з 13 суддів, 

розглядає тільки важливі судові справи за клопотанням держави-члена або 

інституту влади ЄС. Палати з трьох або п’яти суддів розглядають звичайні 

справи. Європейський суд і кожну його палату очолює голова (голова 

Європейського суду є також головою Великої палати), який безпосередньо 

обирається суддями. Голова керує апаратом суду і виконує функцію 

головування під час судового процесу [556]. 

Суд першої інстанції Європейської Спільноти було створено 1989 року 

як допоміжний другий рівень судової влади ЄС. СПІ обирає свого голову на 

три роки. СПІ має власного канцлера, персонал, проводить засідання у формі 

пленуму або в палатах у складі по 3 чи 5 суддів. В окремих випадках 

(наприклад, трудових суперечок) від імені СПІ рішення може ухвалювати 

один суддя. СПІ розглядає передусім суперечки в першій інстанції: скарги на 

бездіяльність органів ЄС, скасування актів ЄС, позадоговірну відповідальність 

ЄС, трудові справи та арбітражні справи, апеляції на рішення спеціалізованих 

палат з питань права [357]. 
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СПІ не має власної адміністративної структури й користується 

технічною та адміністративною базою Європейського Суду. СПІ має власну 

Канцелярію, а також призначає секретаря [357]. 

До компетенції судових колегій входить розгляд позовів у певних 

галузях. Організаційна структура і склад суддів у кожній судової колегії 

мають визначатися в рішенні Ради ЄС. Суд першої інстанції займає місце 

другого рівня в судовій системі ЄС. Очолює судову систему Європейського 

Союзу безпосередньо Суд Європейського Союзу. Як перша інстанція Суд ЄС 

виступає при розгляді скарг, які можуть бути представлені Комісією ЄС або 

іншими державами-членами. Як апеляційна інстанція Суд ЄС виступає при 

розгляді скарг на рішення суду першої інстанції. Крім того суд ЄС отримав 

право розглядати скарги на апеляційні рішення суду першої інстанції, винесені 

щодо рішень судових колегій, виступаючи таким чином як наглядова інстанція 

[556]. 

26 лютого 2001 було підписано Ніццький договір про внесення змін і 

доповнень до Договору про ЄС, Договір про заснування європейських 

співтовариств і деякі пов’язані з ними акти. Для судової системи ЄС Ніццький 

договір став важливою епохою розвитку, адже надав можливість створити при 

судах першої інстанції спеціалізовані судові палати за окремими видами 

позовів [562; 230]. 

Зазначені палати можуть створюватися Радою Європи (тільки 

одноголосно) за пропозицією Європейської Комісії після консультацій з 

Європейським Парламентом. Кількість спеціалізованих судів не обмежена. 

Однак в умовах сьогодення функціонує тільки один такий суд – Трибунал з 

питань цивільної служби ЄС, який компетентний вирішувати конфлікти між 

ЄС та його службовцями [562; 230]. 

Виходячи з того, що судова система ЄС включає три судових ланки в 

межах єдиного судової установи, можна зробити висновок, що в ЄС існує 
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оригінальна інтегративна судова юрисдикція, яка відображає особливості 

природи права і правової системи ЄС загалом [231]. 

Останніми роками Суд ЄС за допомогою своєї практики зробив 

серйозний внесок в утвердження пріоритету наднаціонального права, 

розглядаючи справи Європейської Комісії про недотримання державами-

членами нормативних приписів ЄС й інкорпорації директив ЄС у внутрішнє 

право держав-членів. Найважливішою обставиною та очевидною тенденцією 

стала також практика захисту прав приватних осіб, а також прав людини й 

особлива інтерпретація Судом ЄС Європейської Конвенції про захист прав 

людини [276; 479; 231]. 

Порівнюючи юрисдикцію Європейського Суду справедливості з 

юрисдикцією національних судів держав-учасниць, учені роблять висновок, 

що вона значно ширша. Це забезпечує однакове застосування норм права в 

усіх країнах-учасницях ЄС. Стосовно країн, які порушують 

загальноєвропейське законодавство та ухиляються від виконання рішень 

Європейського Суду справедливості, застосовуються примусові заходи у 

вигляді штрафних санкцій (penalty payment) [276]. 

Як уже зазначалося нами вище, національні суди не входять в судову 

систему ЄС, однак займають чільне місце в системі юрисдикційної 

захищеності європейського права. Судові установи ЄС не можуть виступати 

як вища судова установа щодо національних судів. Їхня взаємодія реалізується 

на основі принципу співробітництва судів та певною мірою – на засадах 

гармонізації процесуального права держав-членів, здійснюваних інститутами 

Європейського Союзу [265]. 

Принцип співробітництва судів має вертикальний (ЄС – країни-члени) і 

горизонтальний (держава – держава) способи втілення. Відповідно до першого 

способу, національні суди можна розглядати як перший рівень захисту і 

застосування норм європейського права, оскільки захист і застосування 
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європейського права забезпечуються не тільки, і навіть не стільки Судом ЄС, 

скільки спільними зусиллями національних судових органів і Суду ЄС [265]. 

Рішення, винесені національними судовими органами, і тим більше 

рішення, що набрали законної сили, не підлягають оскарженню й перегляду з 

боку Суду ЄС. Оскарження в Суд ЄС можливе тільки у випадку, якщо справа 

була розглянута по суті в одній із судових установ ЄС. Це дає підставу 

зробити висновок, що судові органи ЄС не можуть виступати як вища судова 

установа щодо національних судів [265]. 

Тим не менше Суд ЄС (спільно з Комісією) веде контроль за 

застосуванням національними судами європейського права. У разі 

неправильного застосування або тлумачення національними судами норм 

європейського права Суд ЄС може, за посередництвом комісії, визнати 

державу-член ЄС як таку, що не виконують взятих на себе зобов’язань, і 

відповідно зобов’язати вжити необхідних заходів для виконання його рішення 

[265]. 

Горизонтальний спосіб виявлення означеного вище принципу полягає в 

тому, що національні суди держав-членів здійснюють тісну співпрацю у сфері 

правосуддя, зокрема в питаннях юрисдикції та виконання судових рішень. 

Взаємодія в цій сфері здійснюється в класичному форматі (міжнародно-

правовому) на основі щонайменше двох міжнародних угод [287; 265]. 

Право Європейського Союзу має наднаціональний характер і є 

складовою національного законодавства усіх країн-членів, а тому коли перед 

національним судом чи трибуналом країни-члена ЄС постає питання, 

пов’язане із законодавством ЄС, він зобов’язаний його дотримуватися. 

Юридичні та фізичні особи також можуть звертатися за захистом своїх прав, 

які надані їм правом ЄС, безпосередньо до своїх національних судів. 

Система права ЄС побудована на такому фундаментальному принципі, 

як верховенство права ЄС, і тому часто під час розгляду справ національними 

судами вони стикаються з необхідністю тлумачення права ЄС для винесення 
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рішення в тій чи іншій конкретній справі. Оскільки у праві ЄС діє принцип 

єдиного тлумачення та застосування права ЄС на території всього 

Співтовариства, природно, що національні суди компетенцією щодо 

тлумачення права ЄС не наділені, тому що це призвело б до виникнення 

різних тлумачень у кожній країні-члені, які б були їм найбільш сприятливі. 

Саме тому компетенція тлумачити право ЄС була закріплена за Судом ЄС, а 

на національні суди країн-членів було покладено обов’язок неухильно 

дотримуватися винесених рішень Суду ЄС. Такі норми є джерелом прав та 

обов’язковими для всіх, на кого вони поширюються, будь то держави-члени 

ЄС чи приватні особи, які є сторонами у правових відносинах, які 

регулюються правом ЄС.  

Компетенцію Суду ЄС тлумачити право Співтовариства визначено 

ст. 234 Договору про ЄС. Відповідно до цієї статті Суд ЄС уповноважений 

виносити преюдиціальні рішення стосовно тлумачення Договору про ЄС, 

дійсності і тлумачення рішень інститутів Співтовариства та Європейського 

Центрального Банку та тлумачення статутів органів, створених за рішенням 

Ради ЄС [271]. 

Таким чином, засновники Договору про ЄС знайшли відповідний засіб 

забезпечення єдиного правового поля – це преюдиціальні рішення за 

преюдиціальними запитами до Суду ЄС щодо тлумачення європейського 

права [364].  

Отже, стандартами адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади ЄС є система адміністративних заходів щодо створення 

організаційно-правових аспектів функціонування Європейського суду 

правосуддя, суду першої інстанції та спеціалізованих судових палат ЄС, їхньої 

взаємодії з національними судами країн-учасниць ЄС щодо правильного 

застосування або тлумачення національними судами норм Європейського 

права. 



 334 

Структура французького судочинства складається з трьох рівнів: 

1) нижчі суди першої та загальної юрисдикції; 2) проміжні апеляційні суди, які 

розглядають справи з апеляції з нижчестоящих судів; 3) суди останньої 

інстанції, які розглядають касаційні провадження апеляційних судів щодо 

тлумачення норм права (Касаційний суд і Державна рада) [546]. 

Касаційний суд і Державна рада (касаційні суди) постають як касаційна 

інстанція, що означає, що вони мають вищу юрисдикцію у скасуванні рішення 

судів нижчих інстанцій, якщо ці суди неправильно застосували закон. Як 

правило, касаційна інстанція виявляє не явне порушеннями закону, а наявність 

різного тлумачення одного й того ж закону різними судами.  

Порядок призначення, просування по службі та звільнення суддів 

варіюються залежно від того, де вони проходять службу – у судах чи 

адміністративних органах із судовими повноваженням. Адже особливістю 

судової системи Франції є те, що вона складається з суддів загальної 

юрисдикції, які розглядають кримінальні й цивільні справи, та 

адміністративних органів, які контролюють діяльність органів виконавчої 

влади та розглядають скарги фізичних і юридичних осіб на суб’єктів публічної 

адміністрації. При цьому суди загальної юрисдикції поділяються на 

підрозділи, які спеціалізується на здійсненні судочинства в певній  галузі 

права [546]. 

Міністерство юстиції займається матеріально-технічним забезпеченням 

діяльності судів і судової системи, зокрема питаннями виплати заробітної 

плати або будівництва нових приміщень судів.  

У Франції забезпечуються гарантії недоторканності суддів, зокрема вони 

вважаються державними службовцями, відповідно тільки французькі 

громадяни мають право на суддівську кар’єру; призначення суддів 

здійснюється безстроково спеціальною комісією Вищої ради магістратури, що 

складається з інших суддів та адміністрації суду; судді не можуть бути 

відсторонені від посади, за винятком скоєння ними конкретних 
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дисциплінарних проступків, які були доведені Національною судовою радою 

[546]. 

У Франції всі посадові особи, які здійснюють судочинство, називаються 

судовими посадовими особами (магістрантами). Вони зберігають статус 

державних службовців, але зберігають і незалежність від інших гілок влади. 

Магістранти мають дотримуватися певних правил поведінки, зокрема 

утримуватися від дій і заяв, які могли б перешкодити їх неупередженості щодо 

здійснення судочинства [546]. 

Навчання магістрантів здійснюється у Французькій національній школі 

суддів на основі програм, що дозволяють привити учням спільну правову 

культуру й розуміння тлумачення законодавства упродовж усієї кар’єри. Ця 

школа є незалежною державною установою, діяльність якої забезпечується 

Міністерством юстиції. Школа має автономний бюджет і раду директорів 

[546]. 

Таким чином, особливостями адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади у Франції визначаємо такі: паралельно функціонують суди 

загальної юрисдикції та адміністративні органи, які здійснюють судові функції 

щодо контролю за діяльністю органів виконавчої влади та розглядають скарги 

фізичних і юридичних осіб на суб’єктів публічної адміністрації; усі посадові 

особи, які здійснюють судочинство, у Франції називаються магістрантами; 

магістранти мають дотримуватися певних правил поведінки, зокрема 

утримуватися від дій і заяв, які могли б перешкодити їх неупередженості щодо 

здійснення судочинства; навчання магістрантів здійснюється у Французькій 

національній школі суддів на основі програм, що прививає кандидатам 

спільну правову культуру і єдине тлумачення права, ця школа є незалежною 

державною установою, діяльність якої забезпечується Міністерством юстиції; 

судді є державними службовцями зі спеціальним статусом; призначення 

суддів здійснюється безстроково спеціальною комісією Вищої ради 

магістратури, що складається з інших суддів та адміністрації суду; судді не 
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можуть бути відсторонені від посади, за винятком скоєння ними конкретних 

дисциплінарних проступків, які були доведені Національною судовою радою; 

касаційний суд і державна рада постають як касаційна інстанція, при цьому 

вони виявляють не явне порушеннями закону, а наявність різного тлумачення 

одного й того ж закону різними судовими органами; Міністерство юстиції 

займається матеріально-технічним забезпеченням діяльності суддів і судової 

системи, зокрема питаннями виплати заробітної плати та будівництва нових 

приміщень судів. 

Ст. 173 Конституції Польщі від 2 квітня 1997 р. передбачає дуалізм 

судової гілки влади, що складається з судів і трибуналів. Суди у свою чергу 

поділяються на Верховний суд, суди загальної юрисдикції, адміністративні 

суди, зокрема Верховний адміністративний, і військові суди.  

Загальні суди створюються й ліквідуються Міністром юстиції за 

поданням Національної ради судів. Загальні суди поділяються на обласні суди, 

окружні суди, апеляційні суди. На сьогодні в Польщі існує 376 загальних судів 

– 11 апеляційних, 45 районних і 321 районний. 

Судді загальних судів призначаються Президентом Республіки Польща 

за поданням Національної ради юстиції безстроково. Судді в Польщі є 

незалежними від інших гілок влади і підпорядкуються виключно закону.  

У польській судової системи немає окремих господарських судів. 

Комерційні справи розглядаються комерційним підрозділом суду загальної 

юрисдикції. Загальні суди поділяються на сектори залежно від галузей 

судочинства – наприклад, з цивільних справ, господарських, земельних справ, 

зайнятості, сім’ї та банкрутства [549]. 

Таким чином, особливостями адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади Польщі є те, що судова система складається із судів і 

трибуналів; суди створюються і ліквідуються Міністром юстиції за поданням 

Національної ради судів; судді призначаються Президентом республіки за 

поданням Національної ради юстиції безстроково, у польській судовій системі 
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немає окремих господарських судів, комерційні справи розглядаються 

комерційним підрозділом судів загальної юрисдикції.  

Швеція має два види паралельних судів загальної юрисдикції – загальні 

суди, які розглядають кримінальні й цивільні справи, та адміністративні суди. 

Останні розглядають справи у сфері державного управління. Суди загальної 

юрисдикції організовуються в три щаблі – районні суди, апеляційні суди і 

Верховний суд. Крім того існує низка спеціальних судів і трибуналів, 

створених для вирішення  конкретного виду справ. 

Постійні судді призначаються урядом після спеціальної підготовки за 

пропозицією Ради суддів. Кандидат у судді має відповідати певним критеріям: 

мати отриману у Швеції юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня 

магістр, відпрацювати на посадах помічника або секретаря судового засідання 

не менш ніж 2 роки, потім упродовж наступних 8 років проходити визначені 

законодавством випробування; суддею апеляційного суду може бути 

призначено суддю з не менш ніж 20-річним досвідом роботи.  

Районний суд є судом першої інстанції. Функціонує 48 районних судів, 

які розрізняються за штатом – від десяти до декількох сотень працівників. 

Наступний рівень – апеляційний суд (шість апеляційних судів). Верховний суд 

є судом вищої інстанції. Він складається з 14 суддів. Основним обов’язком 

Верховного суд є вирішення справ, які можуть становити інтерес з точки зору 

розвитку права, тобто для створення прецедентів. Справу може бути подано на 

розгляд тільки після апеляційного провадження.   

Адміністративний суд є судом першої інстанції. У Швеції здійснюють 

судочинство 12 адміністративних судів першої інстанції та 4 апеляційні 

адміністративні суди. Вищий адміністративний суд є останньою інстанцією 

для адміністративних судів. Дозвіл на звернення до вищого адміністративного 

суду буде надаватися, тільки якщо є підстави вважати, що справа має важливе 

значення як прецедент. Нужденним у судах надається безкоштовна юридична 

допомога.  
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Існує низка спеціальних судів, які врегульовують спеціальні відносини: 

земельні та екологічні суди; міграційні суди; суди з трудових суперечок; суд з 

патентних апеляцій; військовий суд. Спеціальні суди зазвичай мають 

однорівневу або дворівневу систему. 

Діяльність судової гілки влади забезпечується Міністерством юстиції. 

Безпосереднє ж адміністративне управління в судах здійснює Національна 

судова адміністрація [550]. 

Таким чином, адміністративно-правове забезпечення судової гілки влади 

Швеції полягає в таких положеннях: судді призначаються урядом після 

спеціальної підготовки за пропозицією Ради суддів; кандидат у судді має 

відповідати суворим критеріям (отримати юридичну освіту в навчальному 

закладі Швеції освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, відпрацювати на 

посадах помічника судді або секретаря судового засідання не менш ніж 2 роки, 

після чого упродовж наступних 8 років проходити визначені законодавством 

випробування); суддею апеляційного суду може бути призначений суддя не 

менш ніж з 20-річним стажем; функціонує низка спеціальних судів, які 

врегульовують спеціальні відносини (земельні та екологічні суди; міграційні 

суди; суди з трудових суперечок; суд з патентних апеляцій; військовий суд), 

які мають  однорівневу або дворівневу структуру; забезпечення діяльності 

судової гілки влади здійснює Міністерство юстиції; безпосереднє 

адміністративно-правове забезпечення в судах забезпечує Національна судова 

адміністрація. 

Система судів Литовської Республіки, їх компетенція, система 

судоустрою, забезпечувальна діяльність адміністрації, а також система 

суддівського призначення і просування по службі суддів визначаються 

Конституцією, законом Литви про суд та іншими нормативними правовими 

актами. 

Судова система Литви складається з судів загальної юрисдикції та судів 

спеціальної юрисдикції: Верховний суд Литви, Апеляційний суд Литви, 
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регіональні суди (5) і окружні суди (54), які є судами загальної юрисдикції в 

цивільних і кримінальних справах та провадженнях у справах про 

адміністративні правопорушення. Також існує Вищий адміністративний суд 

Литви і 5 регіональних адміністративних судів. 

Районний суд є першою інстанцією у кримінальних, цивільних справах 

та справах про адміністративні правопорушення. Апеляційний суд організовує 

і контролює адміністративну діяльність окружних судів і їх суддів відповідно 

до процедури, передбаченої законом [539]. 

У країнах-учасницях ЄС системи законодавства стосується низка 

юридичних документів. Для здійснення своєї компетенції юридичні інститути 

Європейського Союзу приймають такі види законодавства: регламенти 

(Regulation), директиви (Directive), рішення (Decision), а також рекомендації та 

думки – постанова Суду ЄС (EU court case); документи COM (Documentos 

COM), документи цінних паперів і бірж (SEC or SWD documents) [533]. 

Регламенти мають загальний характер. Вони є нормами прямої дії та 

обов’язковими до виконання в повному обсязі у всіх державах-членах ЄС. 

Регламенти в деякому сенсі тотожні розумінню «Акти парламенту 

Європейського Союзу», в тому сенсі що є законами, положення яких є 

нормами прямої дії та не потребують подальшої легалізації парламентами 

країн-учасниць. По праву регламенти є однією з найважливіших форм права 

Європейського Союзу, вони мають вищу юридичну силу, і після вступу в силу 

перекривають усі національні закони, що стосуються того ж предмета [428]. 

Директиви мають обов’язкову, однак не безпосередню дію, їх 

положення можуть уточнюватися й розвиватися в національному 

законодавстві в силу очікуваного результату кожної держави-члена, директива 

залишає за національними суб’єктами публічної адміністрації свободу вибору 

форм і методів діяльності [428].  

Рішення є обов’язковим у всій своїй повноті для тих, кому воно 

адресоване. Рекомендації та висновки не мають обов’язкової сили. COM-
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документи є однією зі значущих категорій документації ЄС. Вони є робочими 

документами Європейської комісії і, таким чином, важливими джерелами 

інформації за одним із ключових інститутів ЄС. СOM-документи – це робочі 

документи Європейської Комісії. Вони містять законопроекти – пропозиції 

щодо законодавства з пояснювальною запискою (довідковою інформацією), 

звіти про виконання. Кожного року публікується близько 600-700 COM-

документів [428]. 

Відповідно до ст. 6 Концепції про захист прав людини й 

основоположних свобод Ради Європи кожен має право на справедливий і 

публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і 

безстороннім судом, установленим законом. 

Рекомендація Ради Європи № (94) 12 «Незалежність, дієвість та роль 

суддів», ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 518 засіданні 

заступників міністрів 13 жовтня 1994 р., рекомендує урядам держав-членів 

ужити всіх необхідних заходів для піднесення ролі як кожного окремого судді, 

так і всього суддівського корпусу в цілому та зміцнити їхню незалежність і 

дієвість, зокрема вжити таких заходів: судді мають бути цілком вільні у 

винесенні неупередженого рішення у справі, яку вони розглядають, 

покладатися на своє внутрішнє переконання, власне тлумачення фактів і чинне 

законодавство; судді не зобов’язані давати звіт щодо справ, які перебувають у 

їх провадженні, жодній особі, яка не належить до системи судової влади; строк 

перебування суддів на посаді та оплата їхньої праці мають забезпечуватися 

законом; жоден інший орган, окрім самих судів, не може приймати рішення 

щодо компетенції суду, яка визначається законом; усі рішення щодо 

професійної кар’єри суддів повинні мати в основі об’єктивні критерії; як 

обрання, так і кар’єра суддів мають базуватися на заслугах з урахуванням 

їхньої кваліфікації, чеснот, здібностей і результатів їхньої праці; орган, який 

уповноважений приймати рішення щодо обрання та кар’єру суддів, має бути 

незалежним від уряду та адміністративних органів [446]; виконавча та 
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законодавча влади мають забезпечити, щоб судді були незалежними і щоб не 

вживалися заходи, які можуть поставити під загрозу незалежність суддів; у 

законі мають бути передбачені санкції проти осіб, які намагаються впливати 

на суддів; для виконання суддівських функцій, обстоювання авторитету суддів 

і поваги до суду судді мають бути наділені достатніми повноваженнями та 

бути в змозі їх здійснювати; укомплектувати штати достатньою кількістю 

суддів і забезпечити їм безкоштовну професійну підготовку, прикладом якої 

може бути стажування в судах та, за можливості, в інших органах й інстанціях 

влади; забезпечити те, щоб статус і винагорода суддів відповідали гідності 

їхньої професії та відповідальності, яку вони беруть на себе; надати в 

розпорядження суддів допоміжний персонал і відповідне обладнання, зокрема 

засоби для діловодства та зв’язку, з тим щоб вони могли діяти ефективно та 

без невиправданих затримок; ужити відповідних заходів із тим, щоб доручити 

виконувати несудових завдань іншим особам, що спрямовані зменшити 

перевантаження в роботі судів; для гарантії безпеки суддів має бути вжито 

всіх належних заходів, зокрема в приміщенні суду має бути присутня охорона, 

правоохоронні органи зобов’язані охороняти суддів, яким можуть серйозно 

погрожувати або вже погрожують; судді мають бути вільними у створенні 

об’єднань, які самостійно або спільно з іншим органом оберігають 

незалежність суддів і захищають їхні інтереси [446]. 

Що стосується проблеми невиконання обов’язків суддями та 

притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, то аналізованими 

рекомендаціями визначено, що коли судді не виконують своїх обов’язків 

ефективно й неупереджено або коли наявні дисциплінарні порушення, має 

бути вжито всіх необхідних заходів, за умови що вони не впливають на 

незалежність правосуддя. У цьому разі відповідно до конституційних 

принципів і правової традиції кожної з держав до суддів може бути вжито 

таких заходів: усунення судді від провадження у справі; штрафні санкції; 

тимчасове призупинення суддівських функцій. Коли необхідно застосовувати 
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зазначені санкції до суддів, держава має розглянути можливість створення – 

відповідно до закону – спеціального повноважного органу, який має накладати 

санкції та вживати дисциплінарних заходів. Рішення такого органу мають 

контролюватися судовим органом найвищої інстанції, або ж він сам може бути 

таким органом найвищої інстанції [446]. 

Таким чином, Рекомендація № (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи 

рекомендує виконавчій владі держав забезпечити суддям незалежність, 

відстоювати авторитет суддів і повагу до суду, укомплектувати штати судів 

достатньою кількістю суддів, забезпечити фізичну безпеку суддів та охорону 

приміщень суду, застосовувати санкції проти осіб, які намагаються впливати 

на суддів. Визначено обов’язки суддів діяти незалежно та бути захищеними 

від будь-якого стороннього впливу, здійснювати правосуддя неупереджено, 

спираючись на власну оцінку фактів і власне тлумачення закону. 

У Європейській хартії про статус суддів визначено, що в кожній 

європейській державі основні засади поведінки суддів викладено у внутрішніх 

нормах на найвищому законодавчому рівні. У такому Законі має бути 

передбачено, що на державу покладається обов’язок забезпечувати суди всіма 

засобами, необхідними для належного виконання їхніх завдань; кожне 

рішення стосовно добору та призначення судді на посаду, підвищення по 

службі або припинення його повноважень має здійснюватись органом, який є 

незалежним від виконавчої та законодавчої влади та у складі якого 

щонайменше половина членів – судді; через своїх представників і свої 

професійні організації судді залучаються до винесення рішень щодо 

управління судами, визначення судового бюджету та його розподілу на 

місцевому й національному рівнях; суддям має гарантуватися за державні 

кошти можливість удосконалювати свої знання – юридичні, технічні, соціальні 

та культурні, необхідні для виконання їхніх обов’язків [264]; рішення про 

призначення обраного кандидата на посаду судді та призначення його до 

конкретного суду має прийматися незалежним органом суддівського 
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самоврядування або на підставі його пропозиції, рекомендації чи погодження з 

ним або висловлення його окремої думки; суддя не може бути призначений на 

іншу судову посаду або бути переведений на будь-яку іншу роботу без його 

згоди; критерії підвищення суддів по службі мають ґрунтуватися не на вислузі 

років, а на оцінюванні результатів його практичної діяльності, що 

здійснюється іншими суддями; судді мають право займатися іншою 

діяльністю, крім суддівської, яка є втіленням їхніх прав і свобод як громадян, 

крім випадків, коли така діяльність зумовить сумнів щодо неупередженості й 

незалежності суддів, при цьому здійснення інших видів діяльності, крім 

літературної чи мистецької, якщо за них передбачена виплата винагороди, має 

бути попередньо санкціонованою; судді мають утримуватися від будь-якої 

поведінки, дій або висловлювань, які можуть серйозно вплинути на віру 

громадськості в їхню неупередженість і незалежність [119]; у разі невиконання 

суддею своїх обов’язків він може бути притягнутий до дисциплінарної 

відповідальності на підставі рішення (або за пропозицією) органів 

суддівського самоврядування, половина складу яких мають складати судді; 

державою гарантується відшкодування збитків за шкоду, заподіяну в 

результаті протиправної поведінки або незаконними діями судді; рівень 

зарплати, що виплачується суддям за виконання їх професійних обов’язків, 

має бути такий, щоб захистити їх від тиску; судді, які досягли пенсійного віку і 

що працювали на посаді судді зазначений період, отримують пенсію за 

старістю, рівень якої має бути близький до рівня їхньої останньої заробітної 

платні на посаді судді [119]. 

Таким чином, відповідно до Європейської хартії про статус суддів 

вітчизняним законом мають бути прописані конкретні положення щодо 

незалежності суддів, правореалізація яких лягає на плечі спеціальної публічної 

адміністрації та основними з яких є забезпечення суддів усіма засобами, 

необхідними для належного виконання їхніх завдань, спеціальні суб’єкти 

публічної адміністрації (органи суддівського самоврядування) мають стати 
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єдиним джерелом призначення і розстановки суддів; підставою для 

підвищення суддів по службі має бути результат їх практичної діяльності.  

Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. на 1098 засіданні 

заступників міністрів сформовано Рекомендації CM/Rec (2010) 12 щодо 

незалежності, ефективності та обов’язків суддів, якими визначено, що кожен 

має право на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж 

розумного строку незалежним і безстороннім судом, установленим законом, та 

відповідне прецедентне право Європейського суду з прав людини. Публічна 

адміністрація має розвивати відносини між органами судової влади та суддями 

різних держав для розвитку єдиної суддівської культури [445]. 

Судді повинні мати необмежену свободу щодо неупередженого 

розгляду справ відповідно до законодавства та власного розуміння фактів. 

Юрисдикція судді має поширюватися на будь-яку особу, причетну до справи, 

зокрема на державні органи чи їх представників. Якщо судді вважають, що 

їхня незалежність опинилася під загрозою, вони повинні мати можливість 

звернутися до ради суддів чи іншого незалежного органу або ж скористатися 

дієвими засобами правового захисту. Без шкоди для своєї незалежності судді 

та судова влада мають підтримувати конструктивні робочі відносини з 

установами та органами влади, які беруть участь в управлінні та 

адмініструванні судів, а також з професіоналами, завдання яких пов’язані з 

роботою суддів [445]. 

Судові рішення мають бути обґрунтовані та оголошені публічно, однак 

судді не зобов’язані роз’яснювати, якими переконаннями вони керувалися в 

ухваленні таких рішень. Коментуючи рішення суддів, виконавча та 

законодавча влада мають уникати критики, яка може підірвати незалежність 

судової влади або довіру суспільства до неї, їм також слід уникати дій, які 

можуть поставити під сумнів їхнє бажання виконувати рішення суддів, за 

винятком випадків, коли вони мають намір подати апеляцію [445]. 

Схвалюється створення посад речників судів чи відділів з питань преси та 
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зв’язків із громадськістю у сфері відповідальності судів або при радах суддів 

чи інших незалежних органах влади, суддям слід також виявляти стриманість 

у відносинах із засобами масової інформації [445]. 

Вищі суди не мають давати суддям указівок щодо того, які рішення 

потрібно приймати в конкретних справах, за винятком попередньої ухвали або 

при вирішенні питання про обрання засобів правового захисту відповідно до 

закону. Судді повинні мати можливість створювати професійні організації, 

метою яких є захист їхньої незалежності, інтересів і сприяння утвердженню 

верховенства права, чи приєднуватися до них. Ради суддів є незалежними 

органами, які прагнуть зберегти незалежність суддів та судової влади загалом 

і, таким чином, сприяти ефективному функціонуванню судової системи, не 

менше половини членів таких рад мають бути суддями, яких обирають самі ж 

судді з судів усіх рівнів з повагою до плюралізму в судовій системі. Під час 

виконання своїх функцій ради суддів не мають втручатись у незалежність 

окремих суддів [445]. 

Дисциплінарне провадження може бути ініційоване проти судді, якщо 

він не виконав своїх обов’язків ефективно та належним чином; такі 

провадження має здійснювати незалежний орган влади або суд із наданням 

гарантій справедливого судового розгляду і права на оскарження рішення та 

покарання, при цьому тлумачення суддею закону, оцінювання фактів і доказів 

не можуть бути приводом для цивільної або дисциплінарної відповідальності, 

за винятком випадків злочинного наміру або грубої недбалості; судді не мають 

нести особистої відповідальності за випадки, коли їхні рішення були скасовані 

або змінені в процесі апеляційного розгляду. Однак коли суддя не виконує 

суддівських функцій, він може бути притягнутий до відповідальності згідно з 

цивільним, кримінальним або адміністративним правом як і всі інші 

громадяни. Судді у своїй діяльності мають керуватися етичними принципами 

професійної поведінки, які мають бути закладені в кодексах етики суддів, 
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судді повинні мати можливість отримати пораду щодо дотримання етики 

суддів в органі судової влади [445]. 

Наочним прикладом утілення зазначених положень у життя є 

адміністративно-правовий досвід забезпечення незалежності суддів ФРН. У 

Законі ФРН «Про судову владу» (Deutsches Richtergesetz) четвертий розділ 

(§§ 25-37) присвячено незалежності суддів. Основним принципом його є те, 

що суддя підлягає нагляду лише в тих межах, які не ставлять під загрозу його 

незалежність. При цьому суддя може бути відсторонений від посади тільки у 

випадках набрання сили обвинувальним вироком щодо нього; у результаті 

дисциплінарного провадження; в інтересах правосуддя; зміни в організаційної 

структури судів [535]. 

Усе вищевикладене може обшрунтувати наступні висновки щодо 

передового досвіду адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади в країнах-учасницях Європейського Союзу: 

1. Рекомендація № (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи рекомендує 

виконавчій владі держав забезпечити суддям незалежність, відстоювати 

авторитет суддів і повагу до суду, укомплектувати штати судів достатньою 

кількістю суддів, забезпечити фізичну безпеку суддів та охорону приміщень 

суду, застосовувати санкції проти осіб, які намагаються впливати на суддів; 

визначила обов’язки суддів діяти незалежно та бути захищеними від будь-

якого стороннього впливу, здійснювати правосуддя неупереджено, 

спираючись на власну оцінку фактів і власне тлумачення закону.  

2. Відповідно до Європейської хартії про статус суддів вітчизняним 

законом мають бути прописані конкретні положення щодо незалежності суду, 

правореалізація яких лягає на плечі спеціальної публічної адміністрації. 

Вагомими проблемами, які вимагають рішення у цій сфері є забезпечення 

суддів усіма засобами, необхідними для належного виконання їх завдань. 

Спеціальні суб’єкти публічної адміністрації (органи суддівського 

самоврядування) мають стати єдиним джерелом призначення і розстановки 
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суддів, а підставою підвищення суддів по службі мають бути результати їх 

практичної діяльності.  

3. Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. сформовано 

рекомендації щодо незалежності та ефективності реалізації обов’язків суддів, 

зокрема: юрисдикція судді має поширюватися на будь-яку особу, зокрема на 

державні органи; судова влада має підтримувати конструктивні робочі 

відносини з установами та органами державної влади; виконавча влада має 

уникати критики судової гілки влади; вищі суди не повинні давати суддям 

вказівок щодо того, які рішення потрібно приймати в конкретних справах; 

виконавча влада має виділяти судам достатньо ресурсів, приміщень та 

устаткування, щоб вони могли функціонувати відповідно до стандартів; судді 

у своїй діяльності мають керуватися етичними принципами професійної 

поведінки. 

4. У Франції паралельно функціонують суди загальної юрисдикції та 

адміністративні органи, які здійснюють судові функції щодо контролю за 

діяльністю органів виконавчої влади та розглядають скарги фізичних і 

юридичних осіб на суб’єктів публічної адміністрації; усі посадові особи, які 

здійснюють судочинство, у Франції називаються магістрантами; магістранти 

мають дотримуватися певних правил поведінки, зокрема утримуватися від дій 

і заяв, які могли б перешкодити їх неупередженості щодо здійснення 

судочинства. Навчання магістрантів здійснюється у Французькій національній 

школі суддів на основі програм, що прививає кандидатам спільну правову 

культуру і єдине тлумачення права, ця школа є незалежною державною 

установою, діяльність якої забезпечується Міністерством юстиції. Судді є 

державними службовцями зі спеціальним статусом, призначення яких 

здійснюється безстроково спеціальною комісією Вищої ради магістратури, що 

складається з інших суддів та адміністрації суду. Судді не можуть бути 

відсторонені від посади, за винятком скоєння ними конкретних 

дисциплінарних проступків, які були доведені Національною судовою радою. 
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Касаційний суд і державна рада постають як касаційна інстанція, при цьому 

вони виявляють не явне порушення закону, а наявність різного тлумачення 

одного і того ж закону різними судовими органами. Міністерство юстиції 

займається матеріально-технічним забезпеченням діяльності судів і судової 

системи, зокрема питаннями виплати заробітної плати та будівництва нових 

приміщень судів. 

5. Особливостями адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади Польщі є те, що ця система складається із судів і трибуналів; суди 

створюються і ліквідуються Міністром юстиції за поданням Національної ради 

судів; судді призначаються президентом за поданням Національної ради 

юстиції безстроково; у польській судовій системі немає окремих 

господарських судів, а комерційні справи розглядаються комерційним 

підрозділом судів загальної юрисдикції.  

6. Адміністративно-правове забезпечення судової гілки влади Швеції 

полягає в тому, що судді призначаються урядом після спеціальної підготовки 

за пропозицією Ради суддів; кандидат у судді має відповідати жорстким 

критеріям (отримати юридичну освіту в навчальному закладі Швеції освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр, відпрацювати на посаді помічника судді або 

секретаря судового засідання не менш ніж два роки, після чого впродовж 

наступних восьми років проходити визначені законодавством випробування). 

Суддею апеляційного суду може бути призначений суддя не менш ніж з 20-

річним стажем. У Швеції функціонує низка спеціальних судів, які 

врегульовують спеціальні відносини (земельні та екологічні суди; міграційні 

суди; за трудовими спорами; суд з патентних апеляцій; військовий суд), які 

мають однорівневу або дворівневу структуру. Забезпечення діяльності судової 

гілки влади здійснює Міністерство юстиції, безпосереднє адміністративно-

правове забезпечення в судах здійснює Національна судова адміністрація. 

Отже, аналіз передового досвіду адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади дозволив визначити, що судді в деяких 
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країнах-учасницях Європейського Союзу (Литви, Польщі, Франції, ФРН, 

Швеції) призначаються на посаду безстроково з вузького кола юристів 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр на основі подання органів 

суддівського самоврядування за умови попередньої роботи на посаді 

помічника судді та тривалого додаткового стажування і навчання (близько 

10 років), кандидати на посаду судді проходять навчання в національних 

школах суддів на основі програм, що прививають їм високу правову культуру 

і стандарти єдиного тлумачення права; Міністерство юстиції займається 

матеріально-технічним забезпеченням діяльності судів і судової системи, 

зокрема питаннями виплати заробітної плати суддям і будівництва нових 

приміщень судів; національні судові адміністрації здійснюють безпосереднє 

адміністративно-правове забезпечення в судах. 

 

 

5.3. Удосконалення законодавства у сфері адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади 

 

Україна є молодою державою, в якій здійснюється постійне 

вдосконалення законодавства. Не є виключенням із цього процесу суспільні 

відносини у сфері забезпечення судової гілки влади. Більше того, саме в 

аналізованій нами проблематиці цей процес був більш активним ніж в інших 

сферах.  

Україна свою незалежність зустріла із Законом УРСР від 5 червня 

1981 р. № 2022-X «Про судоустрій України», який зі змінами й доповненнями 

врегульовував аналізовані нами суспільні відносини включно до 2002 року. 28 

квітня 1992 р. Постановою Верховної Ради України було прийнято Постанову 

№ 2296-XII, яка затвердила Концепцію судово-правової реформи. 

Необхідність судово-правової реформи в той час була зумовлена й тим, що 

суди, вся система юстиції та чинне законодавство, яке регулює діяльність 
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правоохоронних органів, переживало глибоку кризу. Суди не завжди надійно 

охороняли права і свободи людини, становили собою інструмент командно-

адміністративної системи і змушені були бути провідниками її волі. Суд не 

мав влади, а влада безконтрольно користувалася судом. Судово-правова 

реформа мала була привести судову систему, а також всі галузі права 

відповідно до соціально-економічних і політичних змін, що відбулись у 

суспільстві. Головною метою судово-правової реформи й формування 

незалежної судової влади стала перебудова судової системи, створення нового 

законодавства, вдосконалення форм судочинства [407]. З того часу пройшло 

майже 23 роки, однак завдання, які тоді ставилися перед судовою гілкою 

влади, є нереалізованими й до сьогодні. 

Для виконання вищезазначеної Концепції 15 грудня 1992 р. було 

прийнято Закон № 2862-XII «Про статус суддів», який став цілою епохою у 

формуванні суддівського корпусу незалежної України. Включно до 1 січня 

2010 року на його основі здійснювалося формування професійного 

суддівського корпусу, забезпечувалося проходження суддями служби. 

Адміністративно-правові відносини у сфері судової гілки влади з 2002 по 2010 

роки регулювалися Законом України від 7 лютого 2002 р. № 3018-III «Про 

судоустрій України».  

Новою епохою у сфері адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади зокрема та правового регулювання загалом був комплексний від 7 

липня 2010 р. № 2453-VI Закон України «Про судоустрій та статус судів», 

який із 34 змінами і доповненнями та 9 рішеннями Конституційного Суду 

регулює суспільні відносини в аналізованій нами сфері. 

У вдосконалення положень цього Закону ми також зробили свій внесок. 

Так, нами було розроблено низку змін і доповнень до Закону України від 8 

квітня 2014 р. №1188-VII «Про відновлення довіри до судової влади в 

Україні». Це зокрема такі положення:  

«частини другу і шосту статті 20 викласти в такій редакції: 
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«2. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, 

його заступники, секретарі палат апеляційного суду, голова вищого 

спеціалізованого суду, його заступники та секретарі палат призначаються на 

посади строком на один рік шляхом таємного голосування з-поміж суддів 

цього суду, але не більш як на строк повноважень судді. 

Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його 

заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники 

призначаються на посади шляхом таємного голосування більшістю від 

кількості суддів, які працюють у відповідному суді. 

Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його 

заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники можуть 

бути достроково звільнені з посади за ініціативою не менше ніж однієї третьої 

від загальної кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування 

не менш як двома третинами суддів, які працюють у відповідному суді. 

Суддя, призначений на адміністративну посаду в порядку, визначеному 

цією статтею, не може обіймати одну адміністративну посаду відповідного 

суду більш як два строки підряд… 

частину третю статті 24 викласти в такій редакції: 

3. У разі відсутності голови суду його адміністративні повноваження 

здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за 

відсутності такого визначення – заступник голови суду, який має більший 

стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду – 

суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді» (Додаток Б). 

На жаль, попри таку значну правотворчість сьогодні ми вимушені 

констатувати факт низької довіри до судової гілки влади з боку суспільства. 

Результати власного соціологічного опитування засвідчують, що тільки від 16 

до 28 відсотків громадян довіряють якоюсь мірою судовій гілці влади 

(Додаток А). Утім Президент України П. Порошенко під час свого виступу на 

засіданні другого етапу ХІІ позачергового з’їзду суддів України повідомив, що 
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згідно з його даними, рівень довіри до судової системи складає лише 7 

відсотків. Це досить тривожні показники, оскільки незалежна судова система – 

це основа функціонування демократичної держави [438, с. 10]. 

Основною метою реформування судової системи України й надалі має 

стати забезпечення стабільності через дотримання законів і Конституції, 

безапеляційне виконання вимог неупередженості та високого професіоналізму 

суддями всіх рівнів, вирішення проблеми невиконання судових рішень за 

допомогою впровадження кодексів професійної поведінки судді з метою 

покращення незалежності суддів, забезпечення дотримання принципу 

верховенства права як одного з ключових елементів розвитку демократії в 

Україні, завдяки чому зросте довіра населення до судової гілки влади [325]. 

Стратегій розвитку судової влади у нас було і є багато. Але хто 

зобов’язаний втілювати все це? Необхідний структурний аудит, реальні й дієві 

механізми здійснення змін, потрібен відповідальний орган, здатний структурні 

зміни усвідомити, розробити та пролобіювати. У багатьох державах цим 

займаються вищі ради магістратур/ради суддів як вищі органи суддівського 

самоврядування. В Україні внаслідок активної співпраці з канадською 

програмою реформ ВСУ за часів його розквіту залишилися «уламки» ради 

суддів без потрібних повноважень з обмеженими повноваженнями органу 

суддівського самоврядування, як того вимагає Рада Європи. Є ще ДСАУ з 

частковими повноваженнями. На думку Г. Аврамова, прийшов час якісного 

об’єднання всіх розрізнених структур у систему судової влади з аудитом 

повноважень, сфер впливу й відповідальності. На часі розроблення нових 

механізмів взаємодії як усередині системи, так і з органами, які ухвалюють 

остаточні рішення, – КМУ, парламентом, АПУ. Тільки тоді стратегічний план 

реформ може бути розроблений тими, хто живе цим і розуміє всі проблеми 

зсередини, а завдання покроково можуть бути розписані й виконані [14; 453]. 

В умовах сьогодення законотворчістю стосовно вдосконалення судової 

гілки влади активно займається команда вчених, суддів та інших юристів 
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Кабінету Міністрів України (О. Сироїд, О. Сотник, А. Журжій, Л. Ємець, 

І. Крулько та ін.), які розробили й зареєстрували у Верховній Раді України 

Законопроект від 17 грудня 2014 р. № 1497, та команда Президента України 

(Ю. Баулін, А.Бойко, Б. Гулько, В. Кисіль, М. Козюбра, Б. Львов, В. Мусіяка, 

О. Нечитайло, Я. Романюк, З. Холоднюк та ін.) – Законопроект від 26 грудня 

2014 р. № 1656, який ухвалено в першому читанні. І хоча зазначені проекти 

законів втратили свою перспективу бути ухваленими Верховною Радою 

України, проте вони залишаються вагомими історичними комплексними 

правовими пам’ятками у сфері реформування судової влади шляхом 

законотворчості. Тому і спинимося на їх аналізі.  

У проекті Закону України від 17 грудня 2014 р. № 1497 «Про внесення 

змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення 

засад організації та функціонування судової влади відповідно до європейських 

стандартів» пропонувалася практично нова повна редакція Закону про 

судоустрій та статус судів [370]. Відповідно до неї запропоновано таку модель 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади: суди загальної 

юрисдикції має утворювати Президент України за поданням Державної 

судової адміністрації України. Підставами для утворення суду є зміна системи 

судів, потреба поліпшити доступ до правосуддя або зміна адміністративно-

територіального устрою. Кількість суддів у суді загальної юрисдикції мала 

визначатися Державною судовою адміністрацією України за погодженням з 

Радою суддів України з урахуванням обсягу роботи суду та в межах 

бюджетних асигнувань, передбачених у затвердженому розписі Державного 

бюджету України на оплату праці суддів. Адміністративними посадами в суді 

мали бути посади голови суду та заступника голови суду, секретаря пленуму 

вищого спеціалізованого суду, секретаря Пленуму Верховного Суду України. 

Голову місцевого суду, його заступника, голову апеляційного суду, його 

заступника, голову вищого спеціалізованого суду, його заступника мали 

обирати з-поміж суддів цього суду та звільняти з посад збори суддів 
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відповідного суду таємним голосуванням. Як бачимо, більшість із цих 

положень відображені в Законі України від 2.06. 2016 № 1402-VIII «Про 

судоустрій і статус суддів» [422]. 

Громадянин України має набувати статусу судді після призначення на 

посаду судді з моменту складення присяги судді. Суддям, які б обіймали 

посаду безстроково, гарантується перебування на посаді до досягнення ними 

шістдесяти п’яти років. Суддя, призначений на посаду судді, для підтримання 

своєї кваліфікації проходить щорічну підготовку в Національній школі суддів 

України. Суддя, який обіймає посаду судді безстроково, проходить таку 

підготовку в Національній школі суддів України не менше ніж раз на три 

роки. З метою встановлення відповідності рівня життя судді наявним у нього 

та членів його сім’ї майну й одержаним ними доходам стосовно судді 

проводиться моніторинг способу життя [371]. 

Суддя, строк повноважень якого закінчився, за його заявою має бути 

рекомендований кваліфікаційною комісією суддів для обрання Верховною 

Радою України на посаду судді безстроково, якщо відсутні визначені законом 

обставини, що є підставою для звільнення судді з посади. Кваліфікаційну 

комісію суддів для розгляду питання про обрання судді безстроково утворює 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія суддів з-поміж її членів. Переведення 

судді, обраного безстроково, з одного суду до іншого здійснює Рада суддів 

України за поданням кваліфікаційної комісії суддів. Переведення судді, 

обраного безстроково, з одного суду до суду вищого рівня здійснюється за 

результатами конкурсу [371]. 

До судді може бути застосоване одне з таких дисциплінарних стягнень: 

зауваження; догана; сувора догана – з позбавленням права на отримання 

доплат до посадового окладу судді протягом одного або трьох місяців; 

тимчасове (від одного до трьох місяців) відсторонення від здійснення 

правосуддя – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу 

судді та обов’язковим скеруванням судді до Національної школи суддів 
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України для проходження курсу підвищення кваліфікації, визначеного 

дисциплінарним органом; висновок про порушення суддею присяги, яке 

унеможливлює подальше перебування особи на посаді професійного судді; 

припинення перебування судді у відставці (якщо дисциплінарну справу 

вирішено після звільнення судді з посади) [371]. 

Сама назва проекту Закону України від 26 грудня 2014 р. № 1656 «Про 

забезпечення права на справедливий суд» свідчить про те, що Президент 

України через нього намагався впровадити такий стан речей, щоб судді 

ухвалювали не тільки законні, але й справедливі рішення. Проаналізуємо, які 

нововведення для досягнення цієї мети пропонував колектив учених, що 

розробили цей Законопроект. Визначено, що висновок Верховного Суду 

України щодо застосування норми права, викладений в його постанові, 

прийнятій за результатами розгляду справи, є обов’язковим для всіх суб’єктів 

владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-

правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновок щодо 

застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, 

має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні 

таких норм права [383]. В умовах сьогодення значна частина положень цього 

Законопроекту реалізовані в чинному Законі України «Про судоустрій і статус 

суддів». 

При цьому перевагами аналізованого Законопроекту є такі положення, 

які мають цінність як законодавча памятка:  

– передбачено, що суди загальної юрисдикції утворюються, 

реорганізуються та ліквідовуються Президентом України на підставі 

пропозиції Державної судової адміністрації України (Державна судова 

адміністрація України підзвітна з’їзду суддів України, а у період між з’їздами 

суддів – Раді суддів України);  

– визначено вичерпні підстави для створення та ліквідації судів 

загальної юрисдикції; 
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– переведення судді, обраного безстроково, до суду того ж рівня в 

порядку дисциплінарного стягнення, а також переведення судді до суду 

нижчого рівня внаслідок пониження судді у кваліфікаційному класі [129]; 

– передбачена детальна процедура призначення суддів. Президент 

України видає указ про призначення судді не пізніше тридцяти днів із дня 

отримання відповідного подання Вищої ради правосуддя. Тобто Президент 

чітко обмежений у своїх діях і не матиме додаткового прихованого впливу; 

– Президент України не здійснює самостійно ліквідації судів, оскільки 

передбачено вичерпний порядок для такої ліквідації, ліквідація можлива лише 

відповідно до пропозиції Державної судової адміністрації, яка підзвітна Раді 

суддів України; 

– судочинство в господарських справах буде здійснюватися фактично за 

тими же правилами, що й раніше; 

– процедура дисциплінарного провадження прописана дуже детально, 

передбачено вичерпний перелік підстав (достатньо широкий), порядок, вимоги 

до рішення тощо; 

– передбачено часткове спрощення суддівського самоврядування 

(прибираються конференції вищих спеціалізованих судів);  

– передбачається автоматизована система розподілу справ, положення 

про автоматизовану систему документообігу суду затверджується Радою 

суддів України за погодженням із Державною судовою адміністрацією 

України з урахуванням специфіки спеціалізації судів; 

– передбачено чіткий порядок висунення кандидатур, строки (завчасно 

до з’їздів), вимоги до кандидатів, перелік документів, навіть призначення 

кандидатів від Президента здійснюється на конкурсній основі 

– передбачено порядок та методологію встановлення відповідності судді 

вимогам, передбаченим для відповідних кваліфікаційних класів, що 

визначається Вищою кваліфікаційною комісією суддів України за 

погодженням із Радою суддів України; 
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– передбачено дієвий механізм притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності [129].  

Одночасно в юридичній літературі проект Закону України від  

26 грудня 2014 р. № 1656 «Про забезпечення права на справедливий суд» 

критикувався з наступних міркувань: положення Законопроекту №1656 про 

переведення суддів Президентом і Верховною Радою суперечать Конституції 

України, тим самим визнається дискреція Президента України в питаннях 

переведення суддів чи відмови в цьому, що несе прямий ризик зловживання 

цим повноваженням; передбачається очікування суддями участі Президента 

України у складенні присяги, що створює ризик недопущення до присяги 

«неугодних» кандидатів у судді; однією з підстав для ліквідації суду є 

«необхідність оптимізації видатків державного бюджету», яку можна 

використати завжди; залишення системи господарських судів в Україні, імідж 

яких визначається як найбільш корумпованих (більшість країн від них узагалі 

відмовилися); критерії для отримання кваліфікаційних класів, що 

пропонуються, містять серйозні загрози для зловживань, оскільки процедура 

кваліфікаційної атестації передбачає «дослідження» суддівського досьє, яке 

зокрема містить надто широке коло інформації; визначення на підзаконному 

рівні критеріїв, унаслідок невідповідності яким суддю може бути звільнено з 

посади, саме по собі несе загрозу юридичній визначеності [383].  

Перевагами проекту Закону України від 17 грудня 2014 р. № 1497 було 

спрощення судової системи та посилення її інституційної спроможності; 

запровадження нових механізмів добору суддів за об’єктивними критеріями та 

справедливими процедурами; реформування системи дисциплінарної 

відповідальності суддів відповідно до європейських стандартів; спрощення та 

посилення суддівського самоврядування; покращення доступу до 

справедливого суду [371]. 

Спрощення судової системи та посилення її інституційної спроможності 

передбачало об’єднання судів цивільної та господарської юрисдикції. Відмова 
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від окремих господарських судів зумовлена тим, що вони розглядають ті самі 

приватноправові суперечки, що й суди цивільної юрисдикції, виділені лише за 

суб’єктною ознакою. Місцеві господарські суди мали б бути реорганізовані в 

окружні суди з розгляду цивільних і кримінальних справ та розглядатимуть 

крім цивільних (господарських) справ також окремі категорії кримінальних 

справ, що дасть можливість зменшити навантаження на місцеві загальні суди. 

Апеляційні скарги на рішення цих судів розглядатимуться апеляційними 

судами в областях, а не судами, яких є по одному на декілька областей, що 

сприятиме доступності апеляційної інстанції. Вищий господарський суд 

України буде об’єднано з Вищим судом України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. Положення Господарського процесуального кодексу 

України мають бути імплементовані до Цивільного процесуального кодексу 

України [371]. 

На жаль, більшість із цих пропозицій так і не було реалізовано, за 

виключенням передання функцій касаційної інстанції Верховному суду 

України.  

Що стосується самого суду, то в Законопроекті слушно пропонувалося 

посилити Роль Верховного Суду України у формуванні послідовної судової 

практики. Він сам вирішуватиме питання про допуск справ до розгляду у 

Верховному Суді України, зможе переглядати справи щодо неоднакового 

застосування норм не лише матеріального, але й процесуального права. 

Підставою для перегляду справ у Верховному Суді України, крім рішень 

Європейського суду з прав людини стосовно України, також стануть рішення 

комітетів, які створені при ООН, компетенцію розглядати індивідуальні заяви 

яких визнала Україна. Також передбачено механізми, які гарантують 

функціонування судів в особливих умовах – в умовах проведення 

антитерористичної операції, воєнного або надзвичайного стану [371]. 

З метою вдосконалення механізмів добору суддів передбачено 

відмовитися від не передбаченого Конституцією України для Президента 
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України й Верховної Ради України повноваження переводити суддів. Ці 

органи згідно з Конституцією наділені повноваженнями лише наділяти 

громадянина статусом судді і в передбачених законом випадках позбавляти 

такого статусу (звільняти з посади судді) [371]. 

Конкурсні засади буде впроваджено для призначення суддів на всі 

посади в судах загальної юрисдикції, зокрема і в судах вищого рівня. Замість 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України мала б діяти Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія суддів (аналогічні органи створено в структурі 

адвокатури і прокуратури). Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія суддів як 

робочі органи утворюватиме зі свого складу кваліфікаційну комісію суддів і 

дисциплінарні комісії суддів. Такий підхід дасть можливість зробити 

діяльність цього органу більш ефективною ніж діяльність Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, не збільшуючи при цьому видатків з 

Державного бюджету України [371]. 

Установлено широку шкалу дисциплінарних стягнень і чіткі строки 

давності для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності; звільнити 

суддю за порушення присяги можна буде лише внаслідок дисциплінарної 

процедури. З метою спрощення та посилення суддівського самоврядування 

передбачено відмовитися від конференцій і рад суддів, які утворюються за 

принципом спеціалізації, а залишити лише такі органи суддівського 

самоврядування, як збори суддів у кожному суді, з’їзд суддів України та Раду 

суддів України. При формуванні з’їзду суддів і Ради суддів України 

враховується принцип пропорційного представництва суддів. Як це 

передбачають європейські стандарти, Рада суддів України отримає 

компетенцію у сферах формування бюджету судів, кар’єри суддів [371]. 

Таким чином, на аналізованому етапі розвитку нашого суспільства 

вдосконалення законодавства у сфері адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади характеризується такими особливостями: 
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1) в історичній ретроспективі в Україні адміністративно-правове 

забезпечення судової гілки влади здійснювалось на основі Закону України від 

5 червня 1981 р. № 2022-X «Про судоустрій України», Постанови Верховної 

Ради України від 28 квітня 1992 р. № 2296-XII «Про Концепцію судово-

правової реформи», Закону України від 15 грудня 1992 р. № 2862-XII «Про 

статус суддів», законів України від 7 лютого 2002 р. № 3018-III «Про 

судоустрій України» та від 7 липня 2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій 

України», в які вносилися численні зміни й доповнення; 

2) новою епохою у сфері адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади зокрема та правового забезпечення загалом є комплексний 

Закон України від 2 червня 2016 № 1402-VIII «Про судоустрій та статус 

судів», який зі змінами до Конституції України через рішення 

Конституційного Суду регулює суспільні відносини в аналізованій нами сфері; 

3) свого часу в удосконалення положень Закону України від 7 липня 

2010 р. № 2453-VI нами було зроблено відповідний внесок: у Законі України 

від 8 квітня 2014 р. № 1188-VII «Про відновлення довіри до судової влади в 

Україні» низка змін і доповнень, розроблених нами, були відображені в тексті 

стосовно виборності суддів на адміністративні посади голів; 

4) після ухвалення 13 січня 2015 р. Верховною Радою України в 

першому читанні та за основу одразу двох вищеаналізованих законопроектів – 

№1497 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» щодо удосконалення засад організації та функціонування судової 

влади відповідно до європейських стандартів», підготовленого експертами 

Реанімаційного пакету реформ, європейськими експертами та фахівцями 

Міністерства юстиції, і внесеного на розгляд Ради народними депутатами, та 

президентського №1656 «Про забезпечення права на справедливий суд», 

розробленого Радою судової реформи при Президенті та внесеного в Раду 26 

грудня 2014 р., що давало можливість на їх основі розробити єдиний 

законопроект, який убере в себе кращі напрацювання; 
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5) загальними позитивними й такими, що розроблені з урахуванням 

наших пропозицій, були такі положення аналізованих вище законопроектів: 

посилення повноважень Верховного Суду України, зокрема стосовно 

розгляду, перегляду справ щодо неоднакового застосування норм 

матеріального чи процесуального права; розширення переліку підстав 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та видів такої 

відповідальності; призначення членів Вищої ради юстиції на конкурсній 

основі, значне розширення повноважень суддівського самоврядування; 

запровадження конкурсної процедури призначення суддів та введення 

моніторингу способу життя суддів; 

6) основними перевагами проекту Закону України від 26 грудня 2014 р. 

№ 1656 «Про забезпечення права на справедливий суд» були такі положення: 

передбачено детальну процедуру призначення суддів і процедуру 

дисциплінарного провадження стосовно суддів, значно диференційовано 

передбачений вичерпний перелік підстав (достатньо широкий), порядок, 

вимоги до рішення тощо; передбачено часткове спрощення суддівського 

самоврядування (прибираються конференції вищих спеціалізованих судів); 

передбачено чіткий і конкурсний порядок добору кандидатів, перелік 

документів, навіть призначення суддів; розроблено чіткий порядок і 

методологію встановлення відповідності судді вимогам, передбаченим для 

відповідних кваліфікаційних класів, передбачено дієвий механізм притягнення 

суддів до дисциплінарної відповідальності; 

7) до недоліків проекту Закону України від 26 грудня 2014 р. № 1656 

«Про забезпечення права на справедливий суд» слід віднести право 

Президента України й Верховної Ради України щодо переведення суддів, 

визначення на підзаконному рівні критеріїв, унаслідок невідповідності яким 

суддю може бути звільнено з посади; 

8) перевагами проекту Закону України від 17 грудня 2014 р. № 1497 

було спрощення судової системи та посилення її інституційної спроможності, 
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запровадження нових механізмів добору суддів за об’єктивними критеріями та 

справедливими процедурами, реформування системи дисциплінарної 

відповідальності суддів відповідно до європейських стандартів, спрощення та 

посилення суддівського самоврядування. 

Після вступу в дію законів України від 2 липня 2016 № 1402-VIII «Про 

судоустрій і статус суддів» та від 21 грудня 2016 № 1798-VIII «Про вищу раду 

правосуддя» на жаль, вирішити всі законодавчі проблеми судової влади не 

вдалося. Більше того, в деяких аспектах ситуація погіршилася. До основних 

проблем у цій сфері можна віднести такі:  

По-перше, не збалансоване між гілками єдиної державної влади 

(законодавчою, виконавчою та судовою) законодавство, що мало правові 

прогалини, які через незадовільну правову культуру і правосвідомість 

високопосадовців і деяких суддів використовувалося з метою забезпечення 

псевдодержавного інтересу чи, банально, з метою особистого збагачення або 

відстоювання приватного інтересу третіх осіб [206, с. 172]. 

По-друге, кадровий «голод» у системі судової влади. Майже половина 

від штатного розкладу кількості посад суддів вакантна або зайнята суддями, в 

яких закінчилися повноваження. Усе це об’єктивно призводить до порушення 

процесуальних строків розгляду справ, їхньої низької якості, що інколи може 

розцінюватися як позбавлення громадян права на судовий захист. Також 

наявний шалений тиск на суддів у резонансних справах. 

По-третє, здійснюється постійний тиск на суддів місцевих і апеляційних 

судів – спочатку з використанням прогалин у законодавстві щодо можливості 

давати вказівки судами вищого рівня нижчим, потім широких 

адміністративних повноважень суддів на адміністративних посадах, які 

призначалися, а в умовах сьогодення – з боку різних псевдогромадських 

організацій військового спрямування. На суддів в усі часи, зокрема й нині, 

чиниться тиск (насамперед з боку прокурорів) у випадках винесення 
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виправдального вироку. Проте якщо раніше такий тиск був із центру, в умовах 

сьогодення він в основному перемістився на регіональний рівень [206, с. 172]. 

По-четверте, надлишкова законодавча відкритість суддів, які 

розглядають кримінальні справи. Так, особи, які отримують вирок, можуть без 

особливих зусиль виявити місце проживання судді, склад його сім’ї тощо, 

тобто якщо рішення у справі, винесене суддею, має бути повністю прозорим, 

то особисте життя – закритим, за винятком визначених законом 

правоохоронних органів. Часто для досягнення протиправного рішення у 

справі здійснюється компроматний тиск на суддю [207, с. 38]. 

Усе це вимагає виправлення через внесення змін і доповнень до чинних 

законів України. Ми пропонуємо надати законодавчу можливість легалізувати 

суддів, у яких закінчився п’ятирічний термін перебування на посаді, або, 

суддів призначених на такий термін.  

Проблема ця не є новою. Однак саме на підставі цих норм більш ніж 

тисячу суддів, які були призначені на посади на основі відкритих процедур 

добору протягом 2012-2015 років, можуть позбавити професії взагалі без будь-

яких об’єктивних причин. На цей момент у судовій системі України працює 

понад 1000 суддів, у яких ще не закінчився 5-річний термін призначення на 

посаду. Вони призначені у 2012-2015 роках шляхом відкритої процедури 

добору відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», який 

відбувався під наглядом експертів Європейської комісії з питань ефективності 

правосуддя (CEPEJ), представників міжнародних фондів, засобів масової 

інформації. Усі ці організації визнали, що процедура добору відповідала 

законодавству України та міжнародним стандартам, проводилась прозоро і 

справедливо [219].  

На проведення відкритих доборів суддів та їх наступну підготовку 

протягом останніх років державою було витрачено значну кількість 

бюджетних коштів, а сам порядок отримав схвальний висновок Європейської 

комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) та експертів 
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USAID. На сьогодні будь-які зміни до спеціального Закону не вносились, а 

тому призначення суддів на посади відбуватиметься за чинною процедурою, 

яка передбачає тестування та іспит, проходження спеціальної підготовки та 

конкурс. Це фактично означає, що після закінчення п’ятирічного строку 

виконання повноважень усіх цих суддів має бути звільнено з посад. У 

подальшому вони на загальних підставах можуть повторно проходити новий 

конкурсний відбір на ті посади, які займали раніше. Очевидно, що ця норма є 

дискримінаційною та несправедливою, оскільки розмежовує всіх суддів за 

критерієм часу призначення на посаду та ставить їх у нерівне становище з 

іншими суддями, які були призначені на посади раніше на постійній основі, а 

також з майбутніми суддями. Це призвело до порушення принципів 

юридичної визначеності та рівності однойменних суб’єктів у 

внутрішньодержавному праві. У загальному розумінні це означає, що до 

рівнозначних суб’єктів не можуть застосовуватися будь-які розрізнення, 

винятки, обмеження чи переваги з огляду на певні їх властивості.  

Як зазначається в пункті 51 Рекомендацій Кабінету Міністрів Ради 

Європи  CM / Rec (2010)12, якщо суддю прийнято на посаду на 

випробувальний або фіксований термін, рішення про підтвердження або 

подовження такого призначення має прийматися лише відповідно до пункту 

44, аби забезпечити дотримання принципу незалежності судової системи, 

тобто процедура безстрокового призначення суддів має бути відома на момент 

їх призначення на посаду та залишатися для них незмінною [219].  

Тим самим усім суддям, станом на час призначення яких діяло 

положення Закону про обрання їх безстроково після закінчення п’ятирічного 

строку повноважень, має однаковою мірою бути забезпечено право бути 

обраними безстроково. У протилежному випадку може скластись ситуація, 

коли молоді судді зі значним позитивним досвідом роботи та хорошою 

репутацією будуть змушені після закінчення строку повноважень повторно 

складати багатоетапні іспити та проходити спеціальну підготовку на загальних 
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підставах, для того щоб бути призначеними на посади, які вони займали 

раніше [219]. 

На наш погляд, є незаперечним, що судді, призначені на 5-річний термін 

згідно з тоді чинним законодавством, відповідно до певної процедури, яку 

треба прописати в новому спеціальному законі, мають бути легалізовані як 

постійні судді, якщо щодо них немає протипоказань. 

З метою виправлення цього пропонується Закон України від 2 липня 

2016р. № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів» доповнити ст. 81-1 

«Порядок призначення на посаду судді, суддів, які були призначені на 

п’ятирічний строк» викласти в такій редакції: «1. З метою допуску до 

проходження кваліфікаційного оцінювання суддя, який був призначений на 

п’ятирічний строк, подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

письмову заяву про проведення кваліфікаційного оцінювання. 2. Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України: 1) на підставі суддівського досьє 

проводить спеціальну перевірку в порядку, визначеному законом і визначає, 

чи спроможний суддя, який був призначений на п’ятирічний строк, за своїми 

моральними якостями здійснювати судочинство; 2) проводить кваліфікаційне 

оцінювання судді, який був призначений на п’ятирічний строк; 3) за 

результатами кваліфікаційного оцінювання суддя, який був призначений на 

п’ятирічний строк, ухвалює рішення про підтвердження або непідтвердження 

здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді; 4) якщо за 

результатами проведення кваліфікаційного оцінювання суддя, який був 

призначений на п’ятирічний строк, підтвердив здатність здійснювати 

правосуддя у відповідному суді, ухвалюється рішення про внесення 

рекомендації Вищій раді правосуддя щодо призначення судді на посаду судді; 

5) Вища рада правосуддя ухвалює рішення про внесення Президентові 

України подання про призначення судді, який був призначений на п’ятирічний 

строк на посаду судді, яку суддя фактично займає». 
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Усе вищесказане дозволяє зробити такі висновки щодо удосконалення 

законодавства у сфері адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади: 

1. В історичній ретроспективі в Україні адміністративно-правове 

забезпечення судової гілки влади здійснювалось на основі Постанови 

Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. № 2296-XII «Про Концепцію 

судово-правової реформи», законів України від 15 грудня 1992 р. № 2862-XII 

«Про статус суддів», від 7 лютого 2002 р. № 3018-III «Про судоустрій 

України», від 7 грудня 2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів», до 

яких на певних етапах вносилися численні зміни й доповнення (зокрема, до 

останнього з них – за пропозиціями автора). 

2. Новою епохою у сфері адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади, зокрема, та правового регулювання, в цілому, є 

комплексний спеціальний Закон України від 2 липня 2016 р. № 1402-VIII «Про 

судоустрій та статус судів», який регулює суспільні відносини в аналізованій 

сфері. У його тексті відображено авторські положення стосовно виборності 

суддів на адміністративні посади. 

3. Загальними позитивними й такими, що розроблені з урахуванням 

пропозицій автора, є такі положення аналізованого Закону України від  

2 липня 2016 р. № 1402-VIII «Про судоустрій та статус судів»: посилення 

повноважень Верховного Суду України; чітка деталізація підстав притягнення 

судді до дисциплінарної відповідальності та видів такої відповідальності; 

призначення членів Вищої ради правосуддя на конкурсній основі; значне 

розширення повноважень суддівського самоврядування; запровадження 

конкурсної процедури призначення суддів і введення моніторингу щодо життя 

суддів. 

4. Окремі положення Закону України від 2 липня 2016 р. № 1402-VIII 

«Про судоустрій та статус судів» можуть призвести до негативних наслідків: 

ліквідація районних, міжрайонних, міських судів шляхом укрупнення, які 
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будуть замінені окружними судами (що в умовах відсутності інфраструктури 

погіршить доступ до судочинства); невизначеність із суддями, призначеними 

строком на 5 років (призведе до кадрового «голоду» в судах та, як наслідок, 

погіршить доступ до судочинства, негативно вплине на строки розгляду справ 

та якість постановлених судових рішень); недосконалий механізм моніторингу 

способу життя судді (призведе до критики суддів та дасть можливість у такий 

спосіб впливати на них); можливість примусового переведення судді до 

іншого суду, в разі ліквідації судів, може застосовуватись як спосіб впливу на 

суддю (по суті є звуженням суддівської недоторканності). 

Отже, об’єктивно потребує конкретизації перелік діянь судді, які 

визнаються протиправними і є підставою для притягнення їх до 

дисциплінарної відповідальності: порушення права фізичних і юридичних осіб 

на справедливе гуманне судочинство; умисне порушення матеріальних і 

процесуальних норм права, правил суддівської етики та антикорупційного 

законодавства; допущення конфлікту інтересів або недоброчесної поведінки в 

побуті.  

Законодавство у сфері адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади має бути удосконалено зокрема щодо: виборності суддів на 

адміністративні посади, посилення повноважень Верховного Суду України 

стосовно розгляду, перегляду справ щодо неоднакового застосування норм 

матеріального чи процесуального права; конкретизації переліку підстав 

притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та видів такої 

відповідальності; призначення суддів, членів Вищої ради правосуддя, апарату 

судів на конкурсній основі. 
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5.4. Удосконалення адміністрування судової гілки влади 

 

В умовах сьогодення продовжується розвиток теорії адміністративного 

права. Вагомою проблемою в цій сфері є визначення інституту, який би 

відображав діяльність публічної адміністрації щодо виконання законів із 

метою публічного забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, а 

також публічного інтересу держави. У цьому аспекті існує декілька підходів: 

перший, що домінував у попередню епоху, – через інститут державного 

управління; другий – публічного управління; третій – адміністративно-

правового регулювання; четвертий – публічного адміністрування; п’ятий – 

адміністративно-правового забезпечення. 

При цьому адміністрування вже стало наукою, яка набула практичного 

втілення в бізнесі та державному управлінні. У широкому сенсі під публічним 

адмініструванням розуміють усю систему адміністративних інститутів з 

ієрархією влади, за допомогою якої відповідальність за виконання державних 

рішень спускається зверху донизу. Публічне адміністрування реалізується 

публічними службовцями, які працюють у публічних організаціях і виконують 

широке коло завдань [286]. 

Не є виключенням із цього явища і судова гілка влади. Починаючи з 60 

років ХХ століття, у західних країнах публічне адміністрування почало 

застосовуватися для врегулювання проблем у судовій гілці влади. 

Запровадження публічного адміністрування стало своєрідною революцією 

публічного управління в суді, оскільки вимагає визначення людьми того 

факту, що попри те що суд становить собою унікальну установу в сфері 

вирішення конфліктів і здійснення правосуддя, він є такою ж установою, як і 

багато інших, що вимагає адміністративно-правового регулювання [454]. 

У західній адміністративістиці до питань адміністрування судової гілки 

влади привертали увагу значна кількість учених, а останнім часом до неї 

звертаються й вітчизняні вчені. Проаналізуємо їх погляди з цієї проблематики. 
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На думку Г. Пітера, наука адміністрування суду значною мірою 

будується на принципах здорового глузду, однак не всі її постулати є 

абсолютно очевидними і зрозумілими: багато з них передбачають необхідність 

внесення змін у традиційні способи управління роботою судів. Головна мета 

судового адміністрування полягає в забезпеченні належних умов для 

справедливого відправлення судочинства та винесення суддями своєчасних, 

чітких і добре обґрунтованих вироків, які є зрозумілими як для учасників 

справ, так і для широкого загалу.  

Досягнення цієї мети передбачає послідовне виконання менш 

масштабних завдань, кожне з яких заслуговує на окремий розгляд: 1) зведення 

до мінімуму обсягу суто адміністративних (несуддівських) функцій, які 

виконують судді, шляхом забезпечення належного виконання цих функцій 

працівниками суду; 2) забезпечення максимальної доступності суду для 

користувачів і відвідувачів, зокрема за рахунок запровадження такої моделі, 

згідно з якою відвідувачі суду розглядаються як клієнти, що звернулися до 

суду з метою отримання необхідних їм послуг правосуддя; 3) забезпечення 

максимальної ефективної роботи всіх підрозділів і служб суддів шляхом 

реорганізації та автоматизації робочих процесів [337]. 

У свою чергу Дж. Вітрап вважає, що основними недоліками 

адміністрування діяльності судової гілки влади є: 1) недостатня організація 

судової системи; 2) самозадоволення публічної адміністрації суб’єктів і суддів 

адміністративно-правовим забезпеченням судової гілки влади; 3) відсутність 

належних механізмів розподілу ресурсів; 4) відсутність можливостей для 

моніторингу діяльності суду; 5) низька зацікавленість публічної адміністрації 

щодо здійснення ефективного управління людськими ресурсами. 

На думку зазначеного вченого, напрямками успішного адміністративно-

правового забезпечення у сфері судової гілки влади є: 1) правильний збір, 

зберігання і пошук даних; 2) вибір правильних показників; 3) можливості для 
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аналізу та інтерпретації; 4) правильне застосування показників діяльності; 

5) ефективний прозорий зв’язок між показниками діяльності [61]. 

Слушним чинником удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади є сформований західними вченими інститут 

системи досконалості адміністрування судів. До такої системи П. Альберс 

відносить: підвищення довіри суспільства до судової гілки влади, 

забезпечення ефективного судового адміністрування; дотримання судових 

стандартів; відповідний статус посадових осіб суб’єктів публічної 

адміністрації, достатні матеріальні та фінансові ресурси; доступність 

адміністративних послуг. 

Система судової досконалості адміністративної діяльності судової гілки 

влади складається з судових стандартів і показників їх утілення в життя. У 

другому випадку до показників оцінювання адміністративної діяльності 

судової гілки влади віднесено: рівень задоволення потреб користувачів 

діяльністю судової гілки влади через запровадження єдиної процедури 

розгляду скарг у судах; доступність адміністративних послуг у судах; 

ефективне забезпечення інформаційного забезпечення діяльності судової гілки 

влади; сприяння підзвітності та прозорості адміністративної діяльності судів; 

рівень розкриття справ за мінімальної кількості невирішених справ; час, 

витрачений на винесення судового рішення (тривалість судових процедур); 

рівень задоволеності суддів і працівників судового апарату своєю 

професійною діяльністю; кількість справ, які закінчилися примиренням 

сторін; ефективність виконання судових рішень; надійність і точність судових 

архівів; інші критерії адміністративної діяльності суддів [20].  

На аналізованій конференції було виявлено, що шляхами підвищення та 

розвитку компетентності судової адміністрації є використання основних типів 

компетентності Національної асоціації судового менеджменту (NACM): чітке 

бачення цілей та стратегічне планування; управління судовими справами; 

управління інформаційними технологіями; навчання, підвищення кваліфікації 
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та професійний розвиток; управління персоналом; ресурси, бюджет і 

фінансування; спілкування суду з громадськістю; розроблення концепції 

високоефективної роботи суду; максимальне використання інновацій у роботі 

суду; створення часових нормативів для суддів – уведення обліку 

використаного часу; співпраця голови суду з судовим адміністратором [333]. 

Ю. Седик розкрила деякі аспекти стратегічного планування у сфері 

адміністрування судової гілки влади, що має забезпечити: ефективність 

використання ресурсів; вирішення проблеми із завантаженістю суддів і 

працівників судів; підвищення довіри громадян до суду; установлення 

пріоритетів у підході до реформування та об’єднання зусиль. 

При цьому стратегічний план має розробляти саме судова гілка влади, 

він має бути реалістичним і включати взаємопов’язані сфери конкретних дій. 

У ньому мають бути підняті питання належності та ефективності відносин з 

іншими гілками влади; належного фінансування та ефективного використання 

ресурсів; чесності відправлення правосуддя; інформаційного використання 

технологій, професіоналізму й достатності в наданні адміністративних послуг; 

рівня громадської довіри і впевненості громадян у справедливості 

судочинства. 

До системи адміністративних заходів, які, на думку Ю. Седик, дадуть 

швидкий результат без значних витрат, віднесено: розроблення й 

упровадження системи стандартів адміністративної діяльності суду, 

комунікативної стратегії адміністративної діяльності судів і стратегії 

автоматизації судової системи [458]. 

В юридичній літературі висвітлюються додаткові вимоги до працівників 

апарату суду та напрямки їх професійного розвитку: відповідна освіта – як 

правило, юридична (90%), однак деякі працівники в силу виконання 

специфічних обов’язків повинні мати додатково технічну освіту (7%) або 

економічну (3%); практичний досвід – попередня юридична діяльність на 

посадах юридичного радника, помічника адвоката, помічника нотаріуса тощо; 
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комп’ютерна грамотність – уміння працювати в системах Word, Excel, 

Нормативні акти України «Ліга-Закон» та ін.; відповідні морально-етичні 

якості – ввічливість, уважність, доброзичливість, чесність, старанність, 

відповідальність; комунікабельність; уміння управляти конфліктами; 

постійний професійний розвиток – самоосвіта, семінари, конференції, 

тренінги; постійне підвищення кваліфікації, передусім комп’ютерної 

грамотності, складання правових документів, удосконалення управління 

навичками [483]. 

На думку Дж. Вітрапа, доцільно використовувати таку класифікацію 

рівнів незалежності суддівського самоврядування:  

1) сильний: більшість членів ради обрані всіма суддями шляхом рівного 

прямого голосування, голову ради вибирають самі судді; 

2) напівсильний: половина або майже половина членів ради обрані всіма 

суддями шляхом рівного прямого голосування, виконавча влада може 

призначати голову; 

3) помірний: половина членів ради є суддями, вибір більшості членів 

ради здійснюється виключно вищими судами, або парламент має вагомі 

повноваження щодо призначення суддів; 

4) недостатній: судді перебувають у меншості в раді, або відсутні 

повноваження впливати на виконавчу владу щодо формування ради суддів 

[341]. 

В. Лисенко вважає, що існує досить високий рівень відповідальності 

апарату суду, разом із цим законом не прописано чітких кваліфікаційних 

вимог до осіб, які обіймають цю посаду, не передбачено механізму їх 

професійної підготовки та навчання. На її погляд, практика свідчить про те, 

що сучасний фахівець з управління апаратом суду має володіти широким 

спектром різних знань, навичок і вмінь, зокрема в юридичній, фінансовій, 

управлінській галузях. Фахівці з управління апаратом суду також повинні 

мати практичні навички та досвід роботи з питань особливостей організації 
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суду, включаючи автоматизовані системи розподілу справ. Але в Україні 

немає відповідних можливостей для навчання та навчальних закладів, які б 

готували спеціалістів із судового управління, що могли б очолити й ефективно 

управляти апаратом суду та організувати ефективне функціонування судів та 

їх підрозділів [264].  

З метою усунення зазначених недоліків Харківський окружний адміні-

стративний суд разом із Проектом USAID «Справедливе правосуддя» (2011-

2013 рр.), Національним університетом «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого», Харківським національним університетом 

ім. В.Н. Каразіна, Національною школою суддів України, Асоціацією 

сприяння розвитку судового адміністрування розробили пілотну програму 

сертифікації з судового адміністрування, зокрема перелік восьми ключових 

навичок, необхідних для управління судом: стратегічне бачення планування та 

управлінська діяльність; адміністрування в суді; судові процедури; управління 

інформаційними ресурсами суду; професійний розвиток, кадровий 

менеджмент суду; управління бюджетними ресурсами; зв’язки з громад кістю 

[428]. 

Інтерактивні методики (від англ. interact – «взаємодіяти, тобто 

перебувати у взаємодії, діяти, впливати однин на одного») передбачають 

спільне навчання у праці, коли і новопризначений працівник, і наставник є 

суб’єктами навчання. Такі методики сприяють формуванню умінь і навичок, 

виробленню власних цінностей, створюють атмосферу співробітництва, 

творчої взаємодії в роботи, розвивають комунікативні вміння та навички, 

забезпечують виховане завдання. До прийомів, технологій і методів, які 

успішно використовуються в практиці підготовки працівників суду, належать 

тести, творчі ситуаційні завдання, елементи ділових ігор, мозковий шторм, 

рольові ігри, підготовка й аналіз відповідних документів, комунікативних 

методів і прийомів, розвиток навичок самоаналізу й самоконтролю 

індивідуальної та групової діяльності, коли працівник вступає в діалог з 
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наставником. Усе це суттєво впливає на свідомість і почуття особистості з 

метою виховання компетентного й відповідального працівника, який є 

вільною і водночас законослухняною, високоморальною, соціально та 

політично активною особистістю, повноправним членом колективу [56]. 

В умовах сьогодення тенденціями управління кадрами у сфері судової 

гілки влади є те, що суди просто існують, реагуючи на проблеми, замість того, 

щоб розвиватися і виявляти ініціативу. При цьому відбувається зменшення 

участі посадових осіб судової гілки влади в програмах професійного розвитку. 

Одночасно ними визнається, що розвиток лідерства є визначальним для 

розвитку та сталих змін у судах. 

Мета будь-якої начальної програми з підвищення кваліфікації суддів – 

це забезпечення кращого виконання ними своєї роботи, що означає 

покращення якості правосуддя (Л. Армітаж). Ні судові системи, ні суд, які 

входять до їх складу, не можуть ефективно чи оперативно функціонувати без 

компетентних судових лідерів – професіоналів, які розуміють важливість 

постійного особистого та професійного розвитку для себе та своїх працівників, 

тобто це є необхідністю, а не розкішшю (НАСА, ключові компетенції). 

Професійне навчання допомагає сформулювати практику професійного 

спілкування суддів і працівників апарату (М. Талл, А. О’Коннелл) [497]. 

Міжнародна Асоціація судової адміністрації (The International 

Association For Court Administration) була створена 2004 року та об’єднала 

керівників і менеджерів судової системи. Її основним завданням є створення 

умов для запровадження ефективного відправлення правосуддя через розвиток 

і підтримку незалежної загальнодоступної та ефективної системи судочинства. 

Формами діяльності зазначеної асоціації є розроблення та реалізація 

певних програм через міжнародні й регіональні конференції, до яких 

залучаються фахівці з усього світу, та публікації шляхом випуску 

міжнародного журналу [548]. 
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Українська асоціація сприяння розвитку судового адміністрування була 

зареєстрована Міністерством юстиції України 30 грудня 2009 р. Асоціація має 

на меті об’єднати активних ініціативних людей, які прагнуть упровадження 

нових методів судового адміністрування та управління людськими ресурсами. 

Основними завданнями Асоціації є: сприяння особистісному розвитку 

керівників і працівників апарату судів, підвищенню їх кваліфікаційного та 

професійного рівня шляхом організації та проведення дистанційних і 

практичних курсів навчання, тренінгів за різними професійними напрямками; 

розроблення пропозицій для органів державної влади та проектів нормативно-

правових актів з удосконалення організації роботи судів, підвищення якості та 

забезпечення прозорості роботи судів; сприяння підвищенню авторитету 

судової влади, обізнаності та довіри громадськості до апарату судів і судової 

влади в цілому.  

Основними формами діяльності асоціації є: практичні навчальні 

семінари керівників апаратів, кадрових служб за різними темами (наприклад, 

«Кадрова політика в суді. Управління персоналом суду»); дистанційне 

навчання «Упровадження Правил поведінки працівника суду» та дистанційні 

модулі для груп працівників судів; зустрічі зі студентами юридичних вищих 

навчальних закладів і школярами старших класів з теми «Знайомство з судом 

та з судовими професіями» в регіонах; тренінгові сесії з управління часом 

[495].  

Європейська комісія з питань покращення ефективності правосуддя 

рекомендує вітчизняній судовій гілці влади заходи щодо покращення роботи 

та якості правосуддя: 1) пропагувати незалежність та ефективність судів; 

2) покращити організацію часу роботи суддів, забезпечити розгляд кожної 

справи в межах найоптимальніших часових рамок, сприяти розробленню та 

впровадженню програми середньої тривалості розгляду справ; 

3) запровадження критеріїв оцінювання ефективності судової гілки влади: 

а) рівень розкриття справ; б) навантаження на суддів; в) тривалість розгляду 
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справ суддями; 4) визначення критеріїв якості діяльності суддів: 

а) незалежність судді та справедливість прийнятих ним рішень; 

б) кваліфікованість судді; в) ставлення судді до сторін під час судових 

засідань; г) вчасність проведення судових засідань; д) забезпечення виконання 

рішення; 5) критеріями оцінювання діяльності суддів мають стати: 

а) самооцінювання діяльності самим суддею; б) опитування учасників 

судового процесу; в) оцінювання незалежною групою експертів; г) статистичні 

дані; д) думка суддів, що перебувають на адміністративних посадах, і 

загальних зборів відповідного суду [341]. 

Що стосується покращення адміністративної діяльності Державної 

судової адміністрації, то Р. Кирилюк пропонує конкретну систему заходів: 

запровадження стратегічного планування діяльності судової гілки влади; 

упровадження сучасних технологій у судовий процес, зокрема системи 

відеоконференцзв’язку, яка вже встановлена в усіх апеляційних судах 

загальної юрисдикції та найближчим часом буде впроваджена в діяльність 

судів першої інстанції; удосконалення системи електронного діловодства суду, 

зокрема шляхом створення єдиного унікального номера для кожної справи; 

спрощення доступу громадян до правосуддя, зокрема шляхом запровадження 

проекту «Електронний суд», що дозволить обмінюватися інформацією між 

судом і учасниками судового процесу в електронному вигляді; посилення 

фінансових гарантій забезпечення судової системи [291]. 

У питанні адміністрування комунікації суду цікавим є досвід 

Апеляційного суду Івано-франківської області. Він здійснюється з метою 

надання допомоги судам у здійснення правового та релятивного поля судової 

системи, збільшення прозорості та ефективної роботи судової системи, 

підвищення професіоналізму та підзвітності, використання громадянського 

суспільства як партнерів у реформуванні та вдосконаленні процесу 

судочинства. Адміністративна процедура такої діяльності полягає в таких діях 

публічної адміністрації: аналіз стану речей; опитування громадян, проведення 
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днів відкритих дверей у суді, проведення конференцій, радіопередачі з 

актуальних тем, публікації у ЗМІ, оновлення інформації на сайті суду, участь 

працівників апарату суду у програмах про роботу суду, створення 

короткосюжетних фільмів про суд, розроблення спрощеної та доступної 

процедури для допуску журналістів у судові засідання, відкриття сторінки 

суду в соціальних мережах, розроблення законодавчих змін і доповнень.  

На думку Н. Стефанової, успішна реалізація такої комунікативної 

стратегії може стати поштовхом для прийняття загальнонаціональної 

програми поліпшення зв’язків суддів із громадськістю та сприяння 

підвищенню довіри до суду [470]. 

У системі судової гілки влади постійно здійснюється розширення 

можливостей інформаційних технологій. Так, Дата-Центр ДП «Інформаційні 

судові системи» здійснює забезпечення необхідних умов для безаварійного 

функціонування обладнання, попередження форс-мажорних ситуацій, 

пов’язаних із роботою телекомунікативного та мережевого обладнання, для 

захисту від несанкціонованих дій сторонніх осіб.  

При цьому Єдиний реєстр судових рішень зберігає 24 млн. документів, 

до нього входить інформаційно-пошукова система «Судова практика», 

здійснюються заходи щодо створення Електронного архіву судової системи. 

Крім того продовжується розвиток і супровід електронних ресурсів 

судової гілки влади – Єдиної централізованої бази даних, яка забезпечує обмін 

в електронному вигляді справами та документами; доступу через мережу 

Інтернет із будь-якої точки світу; інформаційно-довідкових кіосків, які 

забезпечують отримання інформації про стан спав; доступу до Єдиного 

реєстру судових рішень та інших судових інформаційних ресурсів; інформації 

щодо порядку звернення до суду, можливості сплати судового збору; правової 

освіти та навчання, що забезпечує дистанційне навчання суддів та апарату 

судів через електронні навчальні курси; електронної бібліотеки суду, що 
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забезпечує суддів електронними засобами для читання, організацію 

публічного доступу до матеріалів суду [53]. 

Однак і в цьому напрямку існують засоби покращення адміністративно-

правового забезпечення, а саме: розроблення програмного забезпечення, яке б 

забезпечило доступ громадян з особливими потребами до інформаційних 

ресурсів судової гілки влади: розміщення в судах персональних комп’ютерів з 

програмним забезпеченням і клавіатурою для осіб з порушенням зору і слуху, 

здійснення трансляції судової інформації через дистанційні засоби тощо. 

Ще однією формою адміністрування діяльності судової гілки влади є 

створення та функціонування спеціалізованих навчальних закладів, які 

готують фахівців для судової адміністрації. Так, в Австралії функціонує 

Австралійський Інститут судової адміністрації «The Australasian Institute of 

Judicial Administration» (AIJA), який є підрозділом вищого навчального 

закладу «Monash University». Зазначений інститут фінансується за рахунок 

Постійної ради з питань права та правосуддя Австралії. 

Основними завданнями інституту є дослідження в галузі судової 

адміністрації та розвитку і проведення освітніх програм для працівників 

судових органів, судових адміністраторів та інших юристів, які дотичні до 

судової адміністрації та судової системи в цілому.  

AIJA налічує близько 1000 членів, включаючи суддів, магістратів, членів 

Трибуналу, адміністраторів судів, членів-практиків юридичної професії та 

академічних юристів, судових бібліотекарів та інших зацікавлених у розвитку 

судової адміністрації осіб [544]. 

Наступним у цьому аспекті є те, що в університеті штату Мічиган 

(Michigan state University, США) проводяться навчання магістрів за вузькою 

юридичною спеціалізацією «судовий адміністратор». При цьому програму з 

питань судового адміністрування за участю наукового-педагогічного складу 

університету штату Мічиган при Національної школи суддів пройшли 40 осіб 

– керівників апарату судів різних рівнів і спеціальностей [428]. 
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На наш погляд, існує необхідність розроблення й затвердження 

вітчизняних стандартів (ОПП, ОХХ) щодо підготовки фахівців-юристів 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціалізацією «судовий 

адміністратор» денної, заочної та дистанційної форм навчання (для 

працюючих посадових осіб апарату суду). З виконанням цією мети є 

необхідність передбачити в державному бюджеті кошти на підготовку таких 

фахівців і в процесі проведення конкурсу вибрати вищий навчальний 

юридичний заклад, який буде здійснювати таку підготовку. 

Вищевикладене дає можливість сформулювати такі висновки щодо 

вдосконалення адміністрування судової гілки влади: 

1. Провідним фактором удосконалення у цій сфері є практика 

адміністративної діяльності судової публічної адміністрації судочинства, яка 

виявляється за індуктивним методом правового регулювання від фіксації 

одиничних ефективних заходів адміністрування суду до їх узагальнення та 

формування рекомендацій для використання всією судовою системою. Тобто 

перевірена імперативним досвідом успішна ефективна практика, а не теорія, є 

основою для вдосконалення в цій сфері.  

2. Головна мета судового адміністрування полягає в забезпеченні дійсної 

незалежності суддів, створення їм належних умолов для справедливого 

здійснення судочинства та винесення законних, справедливих, гуманних і 

соціально обґрунтованих рішень, які мають бути зрозумілими як для учасників 

процесів, так і для широкого загалу. 

3. Для виконання мети судового адміністрування мають бути вирішені 

такі завдання: зведення до мінімуму обсягу суто адміністративних функцій, 

які виконуються суддями; створення та впровадження стандартів 

адміністрування суду; забезпечення максимальної доступності суду для 

користувачів і відвідувачів; визначення та впровадження показників діяльності 

публічної адміністрації у сфері судової гілки влади; підвищення ефективності 

діяльності суб’єктів суддівської адміністрації; підвищення довіри суспільства 
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до судової гілки влади та зміцнення авторитету суду; забезпечення високого 

професійного та морально-етичного статусу суддів, апарату суду, посадових 

осіб ДСА, Вищої ради правосуддя, ВККСУ; забезпечення їх матеріальними, 

фінансовими ресурсами та соціальним забезпеченням; доступність громадян 

до правосуддя та надання адміністративних послуг в системі судової гілки 

влади; розроблення та впровадження системи електронного суду. 

4. До показників, які позитивно характеризують адміністративну 

діяльність судової гілки влади, слід віднести: а) максимальний рівень 

задоволення користувачів діяльністю судової гілки влади; б) доступність 

адміністративних послуг у судах; в) проведення роз’яснювальної роботи щодо 

забезпечення недоторканності суддів як первинного завдання і найвищої 

цінності в системі судової гілки влади; г) високий рівень якості постановлених 

судових рішень; д) наявність значної частини справ, які закінчилися 

примиренням сторін; е) мінімальну тривалість вирішення справ; ж) значний 

рівень задоволення суддів і працівників судового апарату своєю професійною 

діяльністю; з) ефективне інформаційне забезпечення діяльності судової гілки 

влади; і) прозорість адміністративної діяльності судів та автоматичного 

розподілу справ; й) ефективність виконання судових рішень; ї) надійність і 

доступність судових архівів. 

5. Критеріями оцінювання діяльності суддів мають стати: а) оцінювання 

своєї діяльності самим суддею; б) опитування учасників процесу щодо якості 

організованого суддею процесу; в) висновки незалежних експертних груп, що 

базуються на статистичних відомостях щодо навантаження на суддю, 

кількості скасованих рішень та наявності обґрунтованих скарг на суддю; 

г) статистичні дані щодо строків та якості розгляду судових справ; д) думки 

суддів, що перебувають на адміністративних посадах, і загальних зборів 

відповідного суду щодо поза процесуальної поведінки судді. 

6. До додаткових вимог до посадових осіб апарату суду слід віднести: 

відповідна вища освіта (у більшості випадків – юридична), практичний досвід 
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юридичної діяльності, уміння працювати з електронними ресурсами в 

системах, високі морально-етичні якості (ввічливість, уважність, 

доброзичливість, чесність, старанність, відповідальність; комунікабельність; 

уміння управляти конфліктами), постійний професійний розвиток – 

самоосвіта, семінари, конференції, тренінги, постійне підвищення кваліфікації, 

комп’ютерної грамотності, складання правових документів. 

7. Напрямки покращення адміністративної діяльності ДСА – це 

запровадження стратегічного планування діяльності судової гілки влади, 

впровадження сучасних технологій у судовий процес (зокрема системи 

відеоконференцзв’язку), удосконалення системи електронного діловодства 

суду, запровадження можливості електронного контролю учасників процесу 

та громадян за процедурою автоматичного розподілу справ, посилення 

фінансових гарантій незалежності судової системи. 

Отже, шляхами підвищення ефективності адміністративної діяльності 

судової гілки влади є: посилення незалежності суддівського самоврядування; 

розроблення концепції високоефективної роботи суду; чітке бачення цілей та 

стратегічне планування адміністрування суду, при цьому стратегічний план 

розвитку адміністрування суду має розроблятися саме судовою гілкою влади, 

він має бути реалістичним і включати взаємопов’язані сфери конкретних дій; 

ефективна організація судових процесів; сучасне управління інформаційними 

технологіями та запровадження цих технологій у роботі суду; навчання, 

підвищення кваліфікації та професійний розвиток, управління персоналом; 

забезпечення судів належними ресурсами, бюджетним фінансуванням, 

матеріально-технічним забезпеченням; налагодження тісного спілкування 

суду з громадськістю, зокрема шляхом організації роботи прес-служби суду із 

залученням до цієї роботи журналістів, висвітлення позитивної роботи суду в 

засобах масової інформації та в мережі Інтернет, проведення днів відкритих 

дверей у суді, проведення конференцій, радіо- та теле- передач з актуальних 

тем, публікацій у засобах масової інформації, допуску журналістів на судові 
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засідання, відкриття сторінки суду в соціальних мережах; максимальне 

використання інновацій у роботі суду; створення часових нормативів для 

суддів – введення обліку використаного часу; посилення тісної співпраці 

голови суду з апаратом суду; налагодження внутрішньої комунікації в суді; 

оптимізація роботи апарату суду шляхом створення відповідних відділів, 

відповідальних за кожен напрямок роботи суду; підвищення рівня 

обслуговування громадян в суді шляхом створення сектору по роботі з 

громадянами; забезпечення прозорості при автоматичному розподілі справ; 

створення механізму заохочення працівників апарату суду; постійна 

статистична обробка та аналіз судового навантаження, якості розгляду справ, 

дотримання строків розгляду справ, із доведенням цієї інформації як до 

працівників апарату, так і до громадськості; удосконалення адміністрування 

служби судових розпорядників; організаційно-правове забезпечення служби 

судової охорони; використання механізмів Міжнародної Асоціації судової 

адміністрації та Української асоціації сприяння розвитку судового 

адміністрування; розроблення й затвердження вітчизняних стандартів щодо 

підготовки фахівців-юристів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за 

спеціалізацією «судовий адміністратор». 

 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Основними принципами незалежності судових органів, які були 

схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від  

29 листопада та 13 грудня 1985 р., є вихідні положення, які повинна 

забезпечити публічна адміністрація, – адміністративні засоби заохочення й 

переконання, а у разі необхідності – і примусу: необхідно домогтися, щоб 

державні та інші установи шанували незалежність судових органів; публічна 

адміністрація не має права сама здійснювати неправомірний вплив, тиск, 
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погрози або втручання у здійснення судочинства суддями та має не 

допустити здійснення цього іншими особами.  

2. Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя 

(Перша світова конференція з незалежності правосуддя 1983 р.) визначила 

слідуюче: судді у процесі ухвалення рішень є незалежними не тільки від 

органів законодавчої та виконавчої влади, але й від органів суддівського 

самоврядування, жодна сила не може бути застосована з метою втручання в 

судовий процес, однак судді можуть колективно захищати свою 

незалежність; виконавчі органи мають гарантувати охорону і фізичний 

захист суддів і членів їх сімей; скарга на адресу судді має оформлюватися 

швидко і справедливо за відповідною процедурою; розгляд справ про 

звільнення з посади або дисциплінарне покарання судді відбувається судом 

або радою, що переважно складається з суддів та обирається ними. 

3. Перша експертна комісія Міжнародної Асоціації суддів (1981 р.) 

сформулювала, що публічна адміністрація, у сфері адміністрування судової 

гілки влади, має вирішити два основних питання: проблему забезпечення 

суду матеріальними засобами, що є основою здійснення судом своїх функцій 

та проблему здійснення правосуддя. Судді мають обов’язково отримувати всі 

необхідні засоби (зокрема будівлі, меблі та бібліотеку, інформацію, наявність 

необхідного персоналу, секретарів і реєстраторів) для здійснення своїх 

функцій. 

4. Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені резолюцією 

2006/23 Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 р., 

встановлюють, що публічна адміністрація зі складу суддів має відстоювати 

та втілювати в життя принцип незалежності судових органів в його 

індивідуальному та колективному аспектах, зокрема від своїх колег по суду. 

5. Загальна (Універсальна) хартія суддів, ухвалена 17 листопада 1999 р. 

Центральною Радою Міжнародної асоціації суддів у Тайбей (Тайвань), 

визначила, що публічна адміністрація у своїй роботі має поважати та 
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забезпечувати незалежність суду від інших гілок влади; не допускати будь-

якого суспільного економічного чи політичного тиску на суддю.  

6. Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної 

асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA) визначили, 

що судова система є однією з найцінніших інституцій у суспільстві та 

визначили завдання публічної адміністрації – забезпечити незалежність 

судів, одночасно визначивши, що обов’язком суддів є повага до цілей та 

функцій інших інститутів влади.  

7. Рекомендація № (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи рекомендує 

виконавчій владі держав забезпечити суддям незалежність, відстоювати 

авторитет суддів і повагу до суду, укомплектувати штати судів достатньою 

кількістю суддів, забезпечити фізичну безпеку суддів та охорону приміщень 

суду, застосовувати санкції проти осіб, які намагаються впливати на суддів; 

визначила обов’язки суддів діяти незалежно та бути захищеними від будь-

якого стороннього впливу, здійснювати правосуддя неупереджено, 

спираючись на власну оцінку фактів і власне тлумачення закону.  

8. Відповідно до Європейської хартії про статус суддів вітчизняним 

законом мають бути прописані конкретні положення щодо незалежності 

суду, правореалізація яких лягає на плечі спеціальної публічної адміністрації. 

Вагомими проблемами, які вимагають рішення у цій сфері є забезпечення 

суддів усіма засобами, необхідними для належного виконання їх завдань. 

Спеціальні суб’єкти публічної адміністрації (органи суддівського 

самоврядування) мають стати єдиним джерелом призначення і розстановки 

суддів, а підставою підвищення суддів по службі мають бути результати їх 

практичної діяльності.  

9. Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. сформовано 

рекомендації щодо незалежності та ефективності реалізації обов’язків суддів, 

зокрема: юрисдикція судді має поширюватися на будь-яку особу, зокрема на 

державні органи; судова влада має підтримувати конструктивні робочі 
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відносини з установами та органами державної влади; виконавча влада має 

уникати критики судової гілки влади; вищі суди не повинні давати суддям 

вказівок щодо того, які рішення потрібно приймати в конкретних справах; 

виконавча влада має виділяти судам достатньо ресурсів, приміщень та 

устаткування, щоб вони могли функціонувати відповідно до стандартів; судді 

у своїй діяльності мають керуватися етичними принципами професійної 

поведінки. 

10. У Франції паралельно функціонують суди загальної юрисдикції та 

адміністративні органи, які здійснюють судові функції щодо контролю за 

діяльністю органів виконавчої влади та розглядають скарги фізичних і 

юридичних осіб на суб’єктів публічної адміністрації; усі посадові особи, які 

здійснюють судочинство, у Франції називаються магістрантами; магістранти 

мають дотримуватися певних правил поведінки, зокрема утримуватися від 

дій і заяв, які могли б перешкодити їх неупередженості щодо здійснення 

судочинства. Навчання магістрантів здійснюється у Французькій 

національній школі суддів на основі програм, що прививає кандидатам 

спільну правову культуру і єдине тлумачення права, ця школа є незалежною 

державною установою, діяльність якої забезпечується Міністерством 

юстиції. Судді є державними службовцями зі спеціальним статусом, 

призначення яких здійснюється безстроково спеціальною комісією Вищої 

ради магістратури, що складається з інших суддів та адміністрації суду. 

Судді не можуть бути відсторонені від посади, за винятком скоєння ними 

конкретних дисциплінарних проступків, які були доведені Національною 

судовою радою. Касаційний суд і державна рада постають як касаційна 

інстанція, при цьому вони виявляють не явне порушення закону, а наявність 

різного тлумачення одного і того ж закону різними судовими органами. 

Міністерство юстиції займається матеріально-технічним забезпеченням 

діяльності судів і судової системи, зокрема питаннями виплати заробітної 

плати та будівництва нових приміщень судів. 
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11. Особливостями адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади Польщі є те, що ця система складається із судів і трибуналів; 

суди створюються і ліквідуються Міністром юстиції за поданням 

Національної ради судів; судді призначаються президентом за поданням 

Національної ради юстиції безстроково; у польській судовій системі немає 

окремих господарських судів, а комерційні справи розглядаються 

комерційним підрозділом судів загальної юрисдикції.  

12. Адміністративно-правове забезпечення судової гілки влади Швеції 

полягає в тому, що судді призначаються урядом після спеціальної підготовки 

за пропозицією Ради суддів; кандидат у судді має відповідати жорстким 

критеріям (отримати юридичну освіту в навчальному закладі Швеції 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, відпрацювати на посаді помічника 

судді або секретаря судового засідання не менш ніж два роки, після чого 

впродовж наступних восьми років проходити визначені законодавством 

випробування). Суддею апеляційного суду може бути призначений суддя не 

менш ніж з 20-річним стажем. У Швеції функціонує низка спеціальних судів, 

які врегульовують спеціальні відносини (земельні та екологічні суди; 

міграційні суди; за трудовими спорами; суд з патентних апеляцій; військовий 

суд), які мають однорівневу або дворівневу структуру. Забезпечення 

діяльності судової гілки влади здійснює Міністерство юстиції, безпосереднє 

адміністративно-правове забезпечення в судах здійснює Національна судова 

адміністрація. 

13. В історичній ретроспективі в Україні адміністративно-правове 

забезпечення судової гілки влади здійснювалось на основі Постанови 

Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. № 2296-XII «Про Концепцію 

судово-правової реформи», законів України від 15 грудня 1992 р. № 2862-XII 

«Про статус суддів», від 7 лютого 2002 р. № 3018-III «Про судоустрій 

України», від 7 грудня 2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів», 
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до яких на певних етапах вносилися численні зміни й доповнення (зокрема, 

до останнього з них – за пропозиціями автора). 

14. Новою епохою у сфері адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади, зокрема, та правового регулювання, в цілому, є 

комплексний спеціальний Закон України від 2 липня 2016 р. № 1402-VIII 

«Про судоустрій та статус судів», який регулює суспільні відносини в 

аналізованій сфері. У його тексті відображено авторські положення стосовно 

виборності суддів на адміністративні посади. 

15. Загальними позитивними й такими, що розроблені з урахуванням 

пропозицій автора, є такі положення аналізованого Закону України від  

2 липня 2016 р. № 1402-VIII «Про судоустрій та статус судів»: посилення 

повноважень Верховного Суду України; чітка деталізація підстав 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та видів такої 

відповідальності; призначення членів Вищої ради правосуддя на конкурсній 

основі; значне розширення повноважень суддівського самоврядування; 

запровадження конкурсної процедури призначення суддів і введення 

моніторингу щодо життя суддів. 

16. Окремі положення Закону України від 2 липня 2016 р. № 1402-VIII 

«Про судоустрій та статус судів» можуть призвести до негативних наслідків: 

ліквідація районних, міжрайонних, міських судів шляхом укрупнення, які 

будуть замінені окружними судами (що в умовах відсутності інфраструктури 

погіршить доступ до судочинства); невизначеність із суддями, призначеними 

строком на 5 років (призведе до кадрового «голоду» в судах та, як наслідок, 

погіршить доступ до судочинства, негативно вплине на строки розгляду 

справ та якість постановлених судових рішень); недосконалий механізм 

моніторингу способу життя судді (призведе до критики суддів та дасть 

можливість у такий спосіб впливати на них); можливість примусового 

переведення судді до іншого суду, в разі ліквідації судів, може 
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застосовуватись як спосіб впливу на суддю (по суті є звуженням суддівської 

недоторканності). 

17. Провідним фактором удосконалення у цій сфері є практика 

адміністративної діяльності судової публічної адміністрації судочинства, яка 

виявляється за індуктивним методом правового регулювання від фіксації 

одиничних ефективних заходів адміністрування суду до їх узагальнення та 

формування рекомендацій для використання всією судовою системою. Тобто 

перевірена імперативним досвідом успішна ефективна практика, а не теорія, 

є основою для вдосконалення в цій сфері.  

18. Головна мета судового адміністрування полягає в забезпеченні 

дійсної незалежності суддів, створення їм належних умолов для 

справедливого здійснення судочинства та винесення законних, справедливих, 

гуманних і соціально обґрунтованих рішень, які мають бути зрозумілими як 

для учасників процесів, так і для широкого загалу. 

19. Для виконання мети судового адміністрування мають бути вирішені 

такі завдання: зведення до мінімуму обсягу суто адміністративних функцій, 

які виконуються суддями; створення та впровадження стандартів 

адміністрування суду; забезпечення максимальної доступності суду для 

користувачів і відвідувачів; визначення та впровадження показників 

діяльності публічної адміністрації у сфері судової гілки влади; підвищення 

ефективності діяльності суб’єктів суддівської адміністрації; підвищення 

довіри суспільства до судової гілки влади та зміцнення авторитету суду; 

забезпечення високого професійного та морально-етичного статусу суддів, 

апарату суду, посадових осіб ДСА, Вищої ради правосуддя, ВККСУ; 

забезпечення їх матеріальними, фінансовими ресурсами та соціальним 

забезпеченням; доступність громадян до правосуддя та надання 

адміністративних послуг в системі судової гілки влади; розроблення та 

впровадження системи електронного суду. 
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20. До показників, які позитивно характеризують адміністративну 

діяльність судової гілки влади, слід віднести: а) максимальний рівень 

задоволення користувачів діяльністю судової гілки влади; б) доступність 

адміністративних послуг у судах; в) проведення роз’яснювальної роботи 

щодо забезпечення недоторканності суддів як первинного завдання і 

найвищої цінності в системі судової гілки влади; г) високий рівень якості 

постановлених судових рішень; д) наявність значної частини справ, які 

закінчилися примиренням сторін; е) мінімальну тривалість вирішення справ; 

ж) значний рівень задоволення суддів і працівників судового апарату своєю 

професійною діяльністю; з) ефективне інформаційне забезпечення діяльності 

судової гілки влади; і) прозорість адміністративної діяльності судів та 

автоматичного розподілу справ; й) ефективність виконання судових рішень; 

ї) надійність і доступність судових архівів. 

21. Критеріями оцінювання діяльності суддів мають стати: 

а) оцінювання своєї діяльності самим суддею; б) опитування учасників 

процесу щодо якості організованого суддею процесу; в) висновки 

незалежних експертних груп, що базуються на статистичних відомостях 

щодо навантаження на суддю, кількості скасованих рішень та наявності 

обґрунтованих скарг на суддю; г) статистичні дані щодо строків та якості 

розгляду судових справ; д) думки суддів, що перебувають на 

адміністративних посадах, і загальних зборів відповідного суду щодо поза 

процесуальної поведінки судді. 

22. До додаткових вимог до посадових осіб апарату суду слід віднести: 

відповідна вища освіта (у більшості випадків – юридична), практичний 

досвід юридичної діяльності, уміння працювати з електронними ресурсами в 

системах, високі морально-етичні якості (ввічливість, уважність, 

доброзичливість, чесність, старанність, відповідальність; комунікабельність; 

уміння управляти конфліктами), постійний професійний розвиток – 
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самоосвіта, семінари, конференції, тренінги, постійне підвищення 

кваліфікації, комп’ютерної грамотності, складання правових документів. 

23. Напрямки покращення адміністративної діяльності ДСА – це 

запровадження стратегічного планування діяльності судової гілки влади, 

впровадження сучасних технологій у судовий процес (зокрема системи 

відеоконференцзв’язку), удосконалення системи електронного діловодства 

суду, запровадження можливості електронного контролю учасників процесу 

та громадян за процедурою автоматичного розподілу справ, посилення 

фінансових гарантій незалежності судової системи. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукової проблеми адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади, що втілилось у відповідну теорію, яка розв’язує важливу науково-

прикладну проблему в галузі адміністративного права й може бути 

використана з метою забезпечення гуманного та справедливого судочинства 

в процесі правотворчості, правозастосовної та правоохоронної діяльності 

суб’єктів владних повноважень. 

До основних висновків і рекомендацій щодо наукового та практичного 

використання отриманих результатів можна віднести такі: 

1. Виявлено, що діалектичний закон взаємного переходу кількісних і 

якісних змін є основою для формування більшості положень у сфері 

правових відносини між публічною адміністрацією, суддями й особами, які 

звернулись до суду, через виявлення й узагальнення множинних кількісних 

змін на сучасному етапі розвитку судочинства й корінних, якісних змін 

стосовно належного функціонування судової гілки влади в результаті 

здійснення глибинного, еволюційного та революційного «стрибка», який 

дозволяє аналізувати зміст і сутність, виявити внутрішні та зовнішні складові 

такого забезпечення, тим самим з’ясувати юридичну природу існування 

предметів і явищ суспільної дійсності щодо забезпечення прав, свобод і 

законних інтересів осіб, які не змогли вирішити свої суперечки самостійно чи 

за допомогою адміністративних засобів, або коли такого забезпечення 

потребує публічний інтерес держави і суспільства в цілому, тобто те, що 

становить собою джерело руху й розвиток адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади.  

2. Здійснено аналіз і систематизацію доктринальних розрізнених 

положень стосовно адміністративно-правового забезпечення судової гілки 

влади за критерієм ієрархічної побудови найбільш вагомих інститутів 
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адміністративного права: понятійний апарат, функції, форми і методи 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади та напрямки 

вдосконалення діяльності публічної адміністрації в цій сфері. У результаті 

виявлено слушні пропозиції вчених щодо вдосконалення адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади, зокрема стосовно того, що 

судово-правова реформа в Україні має відбуватися на базі науково 

обґрунтованої концепції єдності судової влади, визнання органів 

суддівського самоврядування спеціальними суб’єктами публічної 

адміністрації, гласності у призначенні суддів, обов’язковості виконання 

рішень органів суддівського самоврядування. 

3. Доведено, що до складу методології адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади входять: філософсько-світоглядні підходи, 

які базуються на матеріалістичній теорії пізнання світу, діалектичній 

філософії, визнанні об’єктивних соціальних законів розвитку суспільства та 

можливості їх пізнання, набуття істинних знань щодо них; усі відомі 

доступні наукові ідеї та теорії, доктринальні погляди вчених, правові звичаї, 

чинне вітчизняне законодавство і законодавство країн-учасниць ЄС, інший 

нормативний та емпіричний матеріал в аналізованій сфері; завдання, які 

стоять перед публічною адміністрацією та гіпотези щодо їх виконання, в 

результаті чого механізм адміністративно-правового забезпечення судової 

гілки влади спроектовано таким чином щоб зміцнити авторитет судової гілки 

влади, а громадяни відчули реальну довіру до неї, як провідного чинника 

забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів; сукупність загальних і 

спеціальних методів формування теорії адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади стосовно доведення висунутих гіпотез. 

4. Виявлено, що об’єктом адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади в широкому розумінні є суспільні відносини, які 

виникають у сфері забезпечення публічною адміністрацією належних умов 

для здійснення правосуддя, надання адміністративних послуг фізичним і 
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юридичним особам у системі судової гілки влади; у вузькому розумінні – це 

конституційно-правові норми, що визначають теоретико-правові засади 

функціонування судової гілки влади. 

5. Доведено, що за змістом адміністративно-правове забезпечення 

судової гілки влади є системою норм адміністративного права, 

основоположних засад (концепцій, доктрин і принципів правового 

регулювання), адміністративно-правових відносин та адміністративного 

інструментарію (форм і методів адміністративної діяльності та 

адміністративних процедур), які у сукупності формують комплексний 

інститут адміністративного права, що наповнений численними 

вертикальними і горизонтальними зв’язками, поєднує однорідні суспільні 

відносини. 

6. Сформовано поняття адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади як цілеспрямованого нормативно-організаційного впливу 

норм адміністративного права, які розвивають та уточнюють конституційні 

норми, що визначають теоретико-правові засади функціонування судової 

гілки влади з метою створення належних умов для забезпечення суддями 

прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, публічного 

інтересу держави й суспільства в цілому. Виявлено, що провідним 

внутрішнім чинником адміністративно-правового забезпечення діяльності 

судової гілки влади є досягнення дійсної незалежності судової гілки влади 

(політичної, матеріальної, управлінської, організаційної) та недоторканості 

суддів, які здійснюють правосуддя. 

7. Виявлено, що провідними суб’єктами публічної адміністрації, які 

забезпечують адміністративно-правове забезпечення судової гілки влади, є 

Вища рада правосуддя, органи суддівського самоврядування, ВККСУ, 

Національна школа суддів України, Президент України (як суб’єкт, який 

здійснює формальне призначення суддів), ДСА. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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8. Розкрито зміст і поняття адміністративно-правового статусу судді як 

системи адміністративно-правових елементів, які визначають місце і роль 

висококваліфікованого, досвідченого та патріотично налаштованого юриста 

щодо призначення його суддею, прийняття ним присяги, проходження 

кар’єри та звільнення з посади судді, що складається з обсягу 

правосуб’єктності, компетенції (обов’язків і прав), незалежності й 

недоторканності та спеціальної дисциплінарної відповідальності, яка за 

своєю сутністю має адміністративні ознаки. 

9. Доведено, що кадрове забезпечення судової гілки влади у правовому 

аспекті відображає об’єктивні засади та нормативне закріплення правил, на 

основі норм адміністративного права, шляхом уточнення форм і методів 

адміністративної діяльності та адміністративних процедур з метою 

формування та забезпечення функціонування професійного і патріотично 

налаштованого кадрового складу органів судової влади. Виявлено, що 

адміністративні процедури у сфері судової гілки влади, які регулюють 

питання призначення суддів, здійснюються на основі матеріальних норм 

конституційного права, що уточнюються та знаходять свій процесуальний 

розвиток в нормах адміністративного права, приймаються синхронно (в 

єдиних нормативно-правових актах), перші мають матеріальний характер, а 

другі передбачають зовнішній процес їх впровадження та складаються з 

сукупності етапів, стадій і дій публічної адміністрації. 

10. Доведено, що апарат суду – це суб’єкти публічної адміністрації 

(державні службовці та працівники патронатної служби), які належать до 

системи судової гілки влади, однак безпосередньо не здійснюють 

судочинство, а забезпечують належні умови для здійснення ефективного 

судочинства суддями, надають фізичним і юридичним особам, які звернулися 

до суду, якісні адміністративні послуги, здійснюють внутрішньо-

організаційну роботу в судах відповідно до законодавства про судоустрій та 

державну службу. 
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11 Виявлено, що механізм адміністративно-правового забезпечення 

судової гілки влади здійснюється через норми адміністративного права та їх 

зовнішнє вираження – джерела адміністративного права, публічну 

адміністрацію (насамперед органи суддівського самоврядування), принципи 

діяльності публічної адміністрації, адміністративно-правові відносини, 

форми, методи та індивідуальні акти щодо забезпечення незалежності 

судової гілки влади та адміністративні процедури в цій сфері. 

12. Встановлено, що об’єктом адміністративно-правових відносин у 

сфері адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади є, по-

перше, нематеріальні особисті блага – життя і здоров’я суддів, їх честь, 

гідність, недоторканність, безпека та інше; по-друге, матеріальні речі, які 

забезпечують суддям нормальні умови для здійснення правосуддя 

(адміністративне приміщення, зала судового засідання, службовий кабінет, 

канцелярія, фінансова система нарахування та виплати зарплати суддям); по-

третє, судові документи (судові справи, документація канцелярії, 

документація апарату суду, статистичні відомості); по-четверте, результати 

творчої діяльності (науково-практичні рекомендації стосовно застосування 

законодавства); по-п’яте, дії суб’єктів публічної адміністрації, пов’язані з 

вищезазначеними цінностями, направлені на забезпечення суддів усіма 

засобами та умовами для здійснення правосуддя, забезпечення їх 

недоторканності. 

13. Доведено, що форми діяльності публічної адміністрації у сфері 

забезпечення судової гілки влади – це зовнішньо виражена адміністративна 

діяльність спеціальних суб’єктів публічної адміністрації, яка здійснюються в 

рамках режиму законності та їх компетенції для досягнення мети 

адміністративно-правового забезпечення судової гілки влади, забезпечення 

недоторканності суддів, надання особам адміністративних послуг у системі 

судової гілки влади та її загального функціонування. До форм діяльності 

публічної адміністрації у сфері забезпечення судової гілки влади належать: 
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видання підзаконних нормативно-правових та індивідуальних 

адміністративних актів (положень, інструкцій, рішень органів суддівського 

самоврядування та Вищої ради правосуддя, указів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України, наказів ДСА), надання публічною 

адміністрацією адміністративних послуг, укладення адміністративних 

договорів із метою забезпечення ефективності діяльності судової гілки влади, 

вчинення інших юридично значущих адміністративних дій (реєстрація 

документів у канцелярії суду, фіксація процесу судового засідання та ін.), 

здійснення матеріально-технічних операцій (ведення суддівського досьє, 

використання технічних засобів, фінансування судової гілки влади, 

забезпечення судів приміщеннями). 

14. Доведено, що методи адміністративної діяльності у сфері судової 

гілки влади – це засоби, способи та прийоми цілеспрямованого впливу 

спеціальних суб’єктів публічної адміністрації на основі реалізації 

адміністративно-правових норм на поведінку учасників адміністративно-

правових відносин у сфері діяльності судової гілки влади з метою 

забезпечення незалежності й недоторканності суддів, функціонування 

судової гілки влади в цілому, забезпечення права громадян на справедливе й 

гуманне правосуддя. Виявлено, що адміністративний контроль у сфері 

діяльності судової гілки влади – це діяльність специфічної публічної 

адміністрації (органів суддівського самоврядування, Вищої ради правосуддя, 

ВККСУ, суддів, які перебувають на адміністративних посадах) щодо 

перевірки відповідності їх адміністративної діяльності із забезпечення 

недоторканості суддів, реалізації прав громадян на справедливе та гуманне 

судочинство, перевірки виконання службових обов’язків посадовими 

особами апарату суду, ДСА, суддями, які перебувають на адміністративних 

посадах, з широкого кола питань, але які безпосередньо не стосуються 

здійснення правосуддя суддями, однак, за умови розуміння, що будь-яке 
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адміністративне втручання у здійснення правосуддя суддями є 

неприпустимим. 

15. Зроблено висновок, що об’єктивно потребує конкретизації перелік 

діянь судді, які визнаються протиправними і є підставою для притягнення їх 

до дисциплінарної відповідальності: порушення права фізичних і юридичних 

осіб на справедливе гуманне судочинство; умисне порушення матеріальних і 

процесуальних норм права, правил суддівської етики та антикорупційного 

законодавства; допущення конфлікту інтересів або недоброчесної поведінки 

в побуті. Доведено невиваженість пропозиції щодо надання права на 

звернення зі скаргою (заявою) на суддю, яка може мати наслідком 

дисциплінарну відповідальність судді, а необмежений потік звернень може 

призвести до паралічу роботи суддів, які будуть перевантаженими питаннями 

свого захисту, а не здійсненням судочинства.  

16. Виявлено, що міжнародні акти про незалежність судової гілки 

влади вимагають, щоб судді у процесі прийняття рішень були незалежними 

не тільки від органів законодавчої та виконавчої влади, але й від органів 

суддівського самоврядування; органи виконавчої влади мають гарантувати 

охорону й фізичний захист суддів і членів їх сімей; дисциплінарне покарання 

на суддю може накладатися тільки органом, більшість якого складається із 

суддів; публічна адміністрація має забезпечити суддів усіма матеріальними 

засобами для здійснення судочинства (судді мають отримувати всі необхідні 

засоби – будівлі, меблі та бібліотеку, інформацію, наявність необхідного 

персоналу, секретарів і реєстраторів); органи виконавчої влади не мають 

допускати будь-якого суспільного економічного чи політичного тиску на 

суддю. 

17. Виявлено передовий досвід адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади в деяких країнах-учасницях Європейського 

Союзу (Литви, Польщі, Франції, ФРН, Швеції) стосовного того, що судді 

призначаються на посаду безстроково з вузького кола юристів освітньо-
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кваліфікаційного рівня магістр на основі подання органів суддівського 

самоврядування за умови попередньої роботи на посаді помічника судді та 

тривалого додаткового стажування і навчання (близько 10 років), кандидати 

на посаду судді проходять навчання в національних школах суддів на основі 

програм, що прививають їм високу правову культуру і стандарти єдиного 

тлумачення права; Міністерство юстиції займається матеріально-технічним 

забезпеченням діяльності судів і судової системи, зокрема питаннями 

виплати заробітної плати суддям і будівництва нових приміщень судів; 

національні судові адміністрації здійснюють безпосереднє адміністративно-

правове забезпечення в судах. 

18. Удосконалено законодавство у сфері адміністративно-правового 

забезпечення судової гілки влади, зокрема щодо: виборності суддів на 

адміністративні посади, посилення повноважень Верховного Суду України 

стосовно розгляду, перегляду справ щодо неоднакового застосування норм 

матеріального чи процесуального права; конкретизації переліку підстав 

притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та видів такої 

відповідальності; призначення суддів, членів Вищої ради правосуддя, 

апарату судів на конкурсній основі. 

19. Доведено, що шляхами підвищення ефективності адміністративної 

діяльності судової гілки влади є: посилення незалежності суддівського 

самоврядування; розроблення концепції високоефективної роботи суду; чітке 

бачення цілей та стратегічне планування адміністрування суду, при цьому 

стратегічний план розвитку адміністрування суду має розроблятися саме 

судовою гілкою влади, він має бути реалістичним і включати взаємопов’язані 

сфери конкретних дій; ефективна організація судових процесів; сучасне 

управління інформаційними технологіями та запровадження цих технологій 

у роботі суду; навчання, підвищення кваліфікації та професійний розвиток, 

управління персоналом; забезпечення судів належними ресурсами, 

бюджетним фінансуванням, матеріально-технічним забезпеченням; 
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налагодження тісного спілкування суду з громадськістю, зокрема шляхом 

організації роботи прес-служби суду із залученням до цієї роботи 

журналістів, висвітлення позитивної роботи суду в засобах масової 

інформації та в мережі Інтернет, проведення днів відкритих дверей у суді, 

проведення конференцій, радіо- та теле- передач з актуальних тем, 

публікацій у засобах масової інформації, допуску журналістів на судові 

засідання, відкриття сторінки суду в соціальних мережах; максимальне 

використання інновацій у роботі суду; створення часових нормативів для 

суддів – введення обліку використаного часу; посилення тісної співпраці 

голови суду з апаратом суду; налагодження внутрішньої комунікації в суді; 

оптимізація роботи апарату суду шляхом створення відповідних відділів, 

відповідальних за кожен напрямок роботи суду; підвищення рівня 

обслуговування громадян в суді шляхом створення сектору по роботі з 

громадянами; забезпечення прозорості при автоматичному розподілі справ; 

створення механізму заохочення працівників апарату суду; постійна 

статистична обробка та аналіз судового навантаження, якості розгляду справ, 

дотримання строків розгляду справ, із доведенням цієї інформації як до 

працівників апарату, так і до громадськості; удосконалення адміністрування 

служби судових розпорядників; організаційно-правове забезпечення служби 

судової охорони; використання механізмів Міжнародної Асоціації судової 

адміністрації та Української асоціації сприяння розвитку судового 

адміністрування; розроблення й затвердження вітчизняних стандартів щодо 

підготовки фахівців-юристів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за 

спеціалізацією «судовий адміністратор». 
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Додаток Б 

Соціологічне опитування 

 

БЛАНК 

соціологічного опитування громадян з питань діяльності  

судової гілки влади 

 

Шановний респонденте! Вашій увазі надається бланк соціологічного 

опитування щодо проблем адміністративно-правового забезпеченн судової 

гілки влади. Опитування є анонімним, відповідно просимо Вас надати 

правдиві відповіді. На кожне питання треба надати однозначну відповідь 

«Так» або «Ні» у графі навпроти шляхом постановки позначки (наприклад, 

«+» або «v»). Якщо однозначної відповіді немає, питання пропускається. 

Результати Вашої активної громадянської позиції будуть використані для 

розроблення рекомендацій стосовно вдосконалення адміністративно-

правового забезпечення судової гілки влади. 

Дякуємо Вам за участь! 

Таблиця  

Чи звертались ви за захистом своїх прав, свобод чи законних інтересів  

до суду? 

ТАК НІ 

  

Чи приймають судді справедливі рішення? 

ТАК НІ 

  

Чи довіряєте ви судовій гілці влади ? 

ТАК НІ 
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РЕЗУЛЬТАТИ  

соціологічного опитування громадян з питань діяльності  

судової гілки влади 

 

Вибiркoвим aнкетувaнням у чотири етапи булo oпитaнo 1425 

респoндентiв. Чaс прoведення aнкетувaння – друге пiврiччя 2012 і перше 

півріччя 2013 рoку та друге пiврiччя 2013 і перше півріччя 2014 рoку.  

Репрезентативність складає 5%.  

Таблиця 1 

 

Чи звертались ви за захистом своїх прав, свобод чи законних інтересів  

до суду? 

ТАК НІ 

37 % 63 % 

Чи приймають судді справедливі рішення? 

ТАК НІ 

21 % 79 % 

Чи довіряєте ви судовій гілці влади ? 

ТАК НІ 

16 % 84 % 
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БЛАНК 

соціологічного опитування відвідувачів судів стосовно надання 

адміністративних послуг 

 

Шановний респонденте! Вашій увазі надається бланк соціологічного 

опитування щодо проблем надання адміністративних послуг у судах. 

Опитування є анонімним, відповідно просимо Вас надати правдиві відповіді. 

Якщо Ви вважаєте, що запропонований нами напрямок адміністративно-

правового регулювання судової гілки влади потребує вдосконалення, то 

поставне напроти нього позначку «Так», або «+», «v», якщо ні – «Ні», «–» або 

пропустіть відповідну клітину. Результати Вашої активної позиції будуть 

використані для розроблення рекомендацій стосовно вдосконалення надання 

адміністративних послуг у судах. 

Дякуємо Вам за участь! 

Таблиця  

Чи задоволені ви наданням адміністративних послуг в судах? 

при прийманні кореспонденції (заяв, позовів, скарг та ін.) 

ТАК НІ 

  

при доведені публічної інформації до учасникам юридичного процесу 

про поведінку в суді (потерпілим, захисникам, представникам, свідкам, 

експертам, перекладачам позивачам і відповідачам) 

ТАК НІ 

  

при отриманні публічної інформації (копій рішень, витягів та ін.) 

ТАК НІ 

  

Рівень побутового сервісу в судах 

(туалети, місця очікування, буфет та ін.) 

Задовільний  Незадовільний  

  

Чи задоволені ви в цілому рішенням у справі, прийнятим судом? 

ТАК НІ 
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Результати соціологічного опитування відвідувачів судів стосовно 

надання адміністративних послуг 

 

Вибiркoвим aнкетувaнням у чотири етапи булo oпитaнo 723 

респoнденти. Чaс прoведення aнкетувaння – друге пiврiччя 2012 і перше 

півріччя 2013 рoку та друге пiврiччя 2013 і перше півріччя 2014 рoку.  

Репрезентативність складає 4,5 %.  

Таблиця 2  

Чи задоволені ви наданням адміністративних послуг у судах? 

при прийманні кореспонденції (заяв, позовів, скарг та ін.) 

ТАК НІ 

62 % 38 % 

при доведенні публічної інформації до учасників юридичного процесу 

про поведінку в суді (потерпілим, захисникам, представникам, свідкам, 

експертам, перекладачам, позивачам і відповідачам) 

ТАК НІ 

38 % 62 % 

при отриманні публічної інформації (копій рішень, витягів та ін.) 

ТАК НІ 

58 % 42 % 

Рівень побутового сервісу в судах 

(туалети, місця очікування, буфет та ін.) 

Задовільний  Незадовільний  

37 % 63 % 

Чи задоволені ви в цілому рішенням у справі, прийнятим судом? 

ТАК НІ 

28 % 72 % 

 


