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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДІВ ТА СУДДІВ  
У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ УКРАЇНИ

Постановка питання. Фактично з моменту про-
голошення незалежності України її магістраль-
ним напрямом зовнішньої політики став курс на 
європейську інтеграцію – набуття членства у Євро-
пейському Союзі. Безпосередньою правовою під-
ставою для проведення широкомасштабних пере-
творень на законодавчому рівні (його європеїзації) 
стало підписання Угоди про партнерство і співро-
бітництво між Україною, Європейськими співто-
вариствами та їх державами-членами від 14 черв-
ня 1994 року (далі – УПС). Положення УПС щодо 
адаптації мали рамковий характер, а їх реалізація 
вимагала ухвалення правових актів, розробки не-
обхідних інституційних механізмів та здійснення 
відповідних дій як на міжнародному рівні у взає-
мовідносинах сторін, так і у правопорядку Укра-
їни, що поетапно виконувалось сторонами Угоди 
[1, с. 29]. Вказана Угода була замінена Угодою про 
асоціацію між Україною та Євросоюзом, Європей-
ським співтовариством з атомної енергії й їхні-
ми державами-членами від 27 червня 2014 року, 
яка обумовила низку внутрішньодержавних ін-
ституційних перетворень, що оптимізують шлях 
нашої держави до європейської перспективи.

Поступове зближення українського законодав-
ства із законодавством Європейського Союзу, пе-
редбачене Угодою про асоціацію, а також кінцева 
політична мета   – вступ України до Європейсько-
го Союзу потребує проведення в нашій державі 
широких реформ як правового, так й інституцій-
ного характеру. В першу чергу, вказане стосуєть-
ся проблеми адаптації законодавства України до 
acquis ЄС, яке вже досить тривалий час активно 
обговорювались в українських академічних ко-
лах. При цьому вказаний процес не обмежується 
лише імплементацією «доробку спільноти», адже 
вимагає від України здійснення адаптації право-
вої системи України до відповідних систем також 
і Ради Європи.

Аналіз наукової літератури та невирішені ра-
ніше питання. З’ясуванню сутності та перспектив 
реалізації євроінтеграційних завдань України за-
галом та в частині поліпшення функціонування 
судів і суддів у процесі подальших судово-право-
вих реформ і реформування законодавства Украї-
ни про працю приділяли увагу українські учені у 
сфери трудового, адміністративного та конститу-
ційного права, серед яких: О.А. Бєдова, С. В. Гри-
щак, О.О. Губанов, О.Л. Євглевська, М.І. Іншин, 

В.Б. Татаренко, Л.Д. Третякова, Н.М. Пархомен-
ко, Р.Л. Сопільник, В.В. Ткаченко та інші вітчиз-
няні науковці. Поряд із тим, слід зауважити, що 
відповідні позиції учених потребують актуаліза-
ції та узагальнення. 

Отже, метою цієї наукової статті є аналізу 
актуальних шляхів, у межах яких можливою є 
оптимізація функціонування судів і суддів крізь 
призму наявних євроінтеграційних завдань Укра-
їни. Досягнення цієї мети виявляється можли-
вим у результаті виконання наступних завдань: 
1) з’ясувати вплив процесу європеїзації законо-
давства України про працю, про судоустрій і ста-
тус суддів на можливості забезпечення гідних 
умов праці суддів і побудови правової держави 
в Україні рівня, який є достатнім для реаліза-
ції євроінтеграційних амбіцій; 2) проаналізува-
ти вплив судово-правової реформи на виконання 
поставлених перед Україною євроінтеграційних 
завдань у частині поліпшення функціонування 
судів та суддів; 3) окреслити основні шляхи ви-
конання євроінтеграційних завдань України в ча-
стині поліпшення функціонування судів і суддів 
у процесі подальших судово-правових реформ і 
реформування законодавства України про працю; 
4) узагальнити результати дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Безцінним в 
оптимізації процесу проведення в нашій державі 
широких реформ як правового, так й інституцій-
ного характеру, а щонайперше – судово-правової 
реформи (спрямованої на побудову незалежного 
суду, створення належних умов праці суддів) є 
досвід зарубіжних держав (у різних аналогічних 
проявах  – інкорпорації, гармонізації). Приміром, 
суддя Варшавського окружного комерційного 
суду Л. П’єбіяк, розглядаючи питання приєднан-
ня до Євросоюзу Польщі в контексті умов Угоди 
про асоціацію 1991 року між вказаними суб’єкта-
ми щодо судової гілки, прокуратури та правових 
послуг, наголошує на тому, що є кілька шляхів 
гармонізації законодавства, «процес якої не є і, 
мабуть, ніколи не буде закінчений, адже ЄС по-
стійно реформується, приймаючи нові законода-
вчі документи». Суддя Л. П’єбіяк звертає увагу 
на те, що парламенти країн, діяльність яких «що-
далі, то більше залежать від рішень установ ЄС», 
здійснюють процес гармонізації законодавства 
«в менш чи більш бюрократичний спосіб». «При-
клад Польщі  – негативний, бо, згідно зі звітом 
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Ґранта Томпсона, у 2014 році Польща стала бю-
рократичним лідером у галузі законотворчості з 
огляду на те, що було прийнято 25 634 сторінки 
нового законодавства (Франція  – 22 575, Італія  – 
15 249), тоді як у Чеській Республіці  – 4 306, у 
Словаччині  – 3 407. Це доводить, що можна роз-
робити ліпші процеси законотворчості для уник-
нення законодавчої інфляції, яка створює додат-
кові ризики та витрати, особливо у сфері бізнесу. 
Варто вчитися у тих правових систем, де законо-
творчі процеси, у тому числі гармонізація із за-
конодавством ЄС, є більш досконалими і дають у 
результаті менші за обсягом (кількістю сторінок) 
законодавчі акти» [2, с. 38]. Таким чином, адап-
туючи українське законодавство до права Євро-
союзу, слід не розширювати кількість сторінок 
українських законів, а покращувати їх якість та 
змістовну сутність, що відповідала би сутності 
європейських актуальних законодавчих актів. 
Головним чином, мова тут йде про положення 
актуальних регламентів та директив, рішень та 
резолюцій (також відповідних документів Ради 
Європи), з урахуванням прецедентної практики 
ЄСПЛ та Суду ЄС, а також рекомендацій, цінність 
яких важко недооцінити. 

Крім того, слід мати на увазі, що процес адап-
тації українського законодавства до права ЄС (та 
права Ради Європи) є довготривалим, зважаючи 
на його масштабність та складність. При цьому єв-
ропеїзація законодавства повинна здійснюватися 
паралельно інституційним перетворенням. У цій 
парадигмі має здійснюватися також реформа за-
конодавства про працю та судово-правова рефор-
ма, сприяючи становленню в Україні незалежно-
го суду, щонайперше, створюючи належні умови 
праці для суддів, тобто, умови праці, що ґрунтува-
тимуться на концепції гідної праці працівників. 

Зазначимо, що сьогочасний етап судово-пра-
вової реформи був винесений на найвищий рі-
вень   – конституційний. Зокрема, 2 червня 
2016 року українським Парламентом було при-
йнято Закон України «Про внесення змін до Кон-
ституції України (щодо правосуддя)» № 1401-VIII, 
а також у новій редакції – Закон України «Про су-
доустрій і статус суддів» № 1402-VIII. Обидва вка-
заних законодавчих актів (за винятком окремих їх 
положень) сьогодні є чинними, починаючи з 30 ве-
ресня 2016 року. При цьому новели окресленої су-
дової реформи, як зазначає український вчений 
Ю.С. Шемшученко, були спрямовані на деполіти-
зацію та забезпечення незалежності судової вла-
ди, створення чесного, прозорого, доступного та 
справедливого для всіх громадян суду. Зазначені 
закони відкривають реальні конституційно-пра-
вові можливості для проведення фундаментальної 
судової реформи в Україні, заснованої на власно-
му досвіді та європейських стандартах правосуддя 
[3, с. 38]. Власне, перелічений академіком перелік 

ефектів реформ і є основними євроінтеграційними 
завдання України в частині поліпшення функціо-
нування судів та суддів. 

Відтак, виникає запитання: чи є, окрім забез-
печення незалежності, деполітизації, прозорості, 
чесності тощо судів та суддів, завданням судо-
во-правової реформи в Україні (в аспекті євроінте-
граційних процесів) приведення судової системи 
України у відповідність до «європейської моделі 
судової системи»? Зокрема, вченими зазначаєть-
ся, що «задоволення євроінтеграційних прагнень 
України передбачає обов’язкову адаптацію нашої 
судової системи до системи Ради Європи та Єв-
ропейського Союзу» [4, с. 114]. Утім, із викладе-
ною думкою не можна погодитись у повній мірі, 
а на поставлене питання – дати стверджувальну 
відповідь, адже як такої «європейської моделі 
судової системи» (чи «світової моделі») взагалі 
не існує. На цю обставину також звертає увагу 
Т.В. Струс-Духнич, наголошуючи на тому, що іс-
торичний аналіз формування судових систем єв-
ропейських країн свідчить про відсутність єдиної 
моделі судоустрою для всіх держав, хоча спроби 
введення такої моделі були. Найчастіше за зра-
зок брався судоустрій країни, що мала переважне 
військове, політичне й економічне становище в 
регіоні в той або інший період часу (наприклад, у 
Франції або Англії). Однак у чистому вигляді, без 
змін, така модель ніколи не переносилась в іншу 
державу. Завжди враховувались історичні і пра-
вові традиції країни-реципієнта, які хоча й не-
значно, але змінювали запозичену судову модель. 
Зі зміною ж політичної ситуації в регіоні зміни до 
структури судової системи вносилися ще рішучі-
ше. Тому зараз украй важко виділити типи судо-
вих систем [5, с. 11–12]. Поряд із тим, все ж таки, 
можна говорити про умовну «європейську модель 
суду», яку можна звести до певного суду, що в 
повній мірі відповідає усім міжнародним стандар-
там, передбачених для судів та суддів (тобто, є не-
залежним, прозорим, ефективним тощо). Також, 
можна говорити про «систему суду ЄС», як судову 
систему ЄС наднаціонального рівня.

Більш того, раціонально підходячи до питан-
ня «ідеальної європейської моделі судоустрою та 
статусу суддів», зауважимо, що практичного ви-
яву це питання немає. Наголосимо, що суди дер-
жав-членів Європейського Союзу також мають 
певні проблеми з навантаженням на суди, існують 
також проблеми корумпованості суддів, віднос-
ності їх незалежності (не лише у Болгарії, Угор-
щині, Чехії, Польщі чи у Румунії). Це визнають і 
європейські вчені та дослідники, котрі, зокрема, 
аналізували означені проблеми та досліджували 
можливості вирішення цих проблем [6–8]. Тобто, 
у суворому сенсі слова не можна стверджувати та-
кож і про існування в ЄС універсальної моделі яко-
сті та ефективності роботи суддів у практичному 
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вимірі (тобто, поза межами документів, в яких ці 
стандарти якості у тій чи іншій мірі закріплені).

Підсумовуючи викладене, слід наголосити 
на тому, що євроінтеграційні завдання Украї-
ни в частині поліпшення функціонування судів 
та суддів на сьогоднішній день (зважаючи на 
те, що вже відбувається оптимізація структури 
судів в нашій державі та укрупнення судів) зво-
диться до забезпечення реальної незалежності 
судів, прозорості та деполітизації. При цьому  
важливою проблемою, на яку постійно зверта-
ють увагу європейські експерти, та яку необ-
хідно вирішувати не лише з метою покращення 
свого міжнародного іміджу та підвищення рівня 
незалежності суддів, але й для зменшення соці-
ального напруження, є проблема попереджен-
ня та подолання корупції в судовій гілці влади. 
Загальновідомо, що неможливо реалізувати і 
захистити основоположні права людини і гро-
мадянина, там де їх злочинно порушують, а по-
рушують ці права щонайперше в органах влади, 
які пронизані корупцією. Вчені звертають увагу 
на те, що «високої ефективності у виявленні ко-
рупційних правопорушень можна досягти лише 
за умови тісної взаємодії правоохоронних органів 
із органами державної влади, інститутами гро-
мадянського суспільства, а також комплексного 
вжиття відповідних антикорупційних заходів. 
Крім того, реалізація антикорупційних заходів у 
судовій гілці влади повинна забезпечуватись на-
лежними механізмами відповідальності суддів» 
[9, с. 104]. Таким чином, подальше здійснення 
судово-правової реформи повинно супроводжува-
тись налагодженням оптимальної та більш тісної 
співпраці національних правоохоронних органів 
та європейських у частині здійснення антико-
рупційних заходів у сфері правосуддя.

Що ж безпосередньо стосується євроінтегра-
ційних завдань України в частині поліпшення 
функціонування суддів, то у цьому питанні ос-
новна увага законодавця має бути спрямована на 
адаптацію українського законодавства про працю 
до європейського трудового права. Це пояснюєть-
ся тим, що, хоча проблеми трудоправового статусу 
суддів є більш об’ємними (з огляду на складність 
їх статусу загалом), аніж проблеми статусу пра-
цівника (як загального суб’єкта трудового права), 
не можна не погодитись із тим, що проблеми ста-
тусу працівників у повній мірі (також і за аналогі-
єю) відображені у трудоправовому статусі україн-
ських суддів.

Додатковим питанням поліпшення функціону-
вання суддів (крізь призму європейського вектора 
нашої держави) є оптимізація судового кадрово-
го менеджменту – адаптація цього менеджменту 
до умов та стандартів Європейського Союзу. Ак-
туальність цього завдання пояснюється тим, що 
саме помічники суддів, секретарі судових засі-

дань, судові розпорядники – це важливі елементи 
ефективного та якісного виконання роботи суддею 
та функціонування судової гілки влади загалом. 

Не менш важливою в умовах сьогодення є під-
готовка програм для судів щодо розширення їх 
знань та вмінь у розумінні та застосовуванні єв-
ропейського законодавства, яке стане джерелом 
права нашої держави після набуття Україною 
статусу держави-члена Євросоюзу. Окрім того, на 
цю проблему звертає увагу суддя Верховного ад-
міністративного суду Литви І. Ярукаітіс, вказую-
чи на те, що досвід інших держав, що знаходять-
ся в процесі вступу до Союзу, демонструє, «що 
специфіка права ЄС і переважання телеологічно-
го методу тлумачення, яке використовує Суд ЄС, 
призведе до поступових змін у самосприйнятті 
судів щодо їхньої ролі в суспільстві у цілому і 
розуміння законодавства зокрема». Суддя також 
підкреслює, що вказані зміни «пов’язані з від-
мовою від прямого позитивістського підходу до 
законодавства та буквального методу тлумачен-
ня законів. Побудова таких якостей має велике 
значення, враховуючи те, що після вступу до ЄС 
національні суди при розгляді справ будуть зо-
бов’язані безпосередньо застосовувати європей-
ське законодавство» [10, с. 42]. 

Висновки. Підводячи підсумок викладеному, 
наголосимо на тому, що судово-правова реформа, 
що відбувається в Україні, попри те, що зазнає 
певної критики в наукових колах, змогла сутніс-
ним чином наблизити нашу державу до фактич-
ного здійснення «європейської перспективи». 
Попри це, в межах окресленої реформи до сих пір 
залишаються невирішеними чи недостатньо вирі-
шеними (забезпечення гідної праці суддів, оптимі-
зації судового кадрового менеджменту, підготов-
ка програм для судів щодо розширення їх знань та 
вмінь у розумінні та застосовуванні європейсько-
го законодавства) певні проблеми, що відобража-
ються на якості роботи суддів та функціонуванні 
судової системи. У цьому контексті наголосимо 
на потребі вирішення (у процесі судово-правової 
реформи, спрямованої на європеїзацію системи 
правосуддя) наступних проблемних питань функ-
ціонування суддів і судів, що узгоджуються із іде-
єю побудови незалежного суду: 1) приведення за-
конодавства про працю України у відповідність до 
acquis ЄС; 2) забезпечення суддів гідними умова-
ми праці (зокрема, і безпечними); 3) протидія ці-
леспрямованому зниженню престижу та автори-
тету суду, суддів і судочинства в ЗМІ, у публічних 
висловах професійних публічних службовців, по-
літичних і громадських діячів й відновлення діа-
логу між суддями й громадянським суспільством; 
4) оптимізації судового кадрового менеджменту; 
5) підготовка програм для судів щодо розширення 
їх знань та вмінь у розумінні та застосовуванні єв-
ропейського законодавства. 
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Анотація

Карпушова О. В. Актуальні питання вдосконален-
ня функціонування судів та суддів у контексті євроін-
теграційних завдань України. – Стаття.

У статті аналізуються актуальні шляхи, у межах 
яких можливою є оптимізація функціонування су-
дів і суддів крізь призму наявних євроінтеграційних 
завдань України. Автором приділяється увага з’ясу-
ванню впливу процесу європеїзації законодавства 
України про працю, про судоустрій і статус суддів 
на можливості забезпечення гідних умов праці суддів 
і побудови правової держави в Україні рівня, який 
є достатнім для реалізації євроінтеграційних амбі-
цій. У цьому контексті здійснюється аналіз впливу 

судово-правової реформи на виконання поставлених 
перед Україною євроінтеграційних завдань у частині 
поліпшення функціонування судів та суддів. Додатко-
во автором окреслюються основні шляхи виконання єв-
роінтеграційних завдань України в частині поліпшен-
ня функціонування судів і суддів у процесі подальших 
судово-правових реформ і реформування законодавства 
України про працю. У висновках до статті узагальню-
ють результати дослідження. 

Ключові слова: євроінтеграція, європеїзація, право-
суддя, робота суддів, судово-правова реформа. 

Аннотация

Карпушова А. В. Актуальные вопросы совершен-
ствования функционирования судов и судей в контек-
сте евроинтеграционных задач Украины. – Статья.

В статье анализируются актуальные пути, в пре-
делах которых возможна оптимизация функциониро-
вания судов и судей сквозь призму имеющихся евро-
интеграционных задач Украины. Автором уделяется 
внимание выяснению влияния процесса европеизации 
законодательства Украины о труде, о судоустройстве 
и статусе судей на возможности обеспечения достой-
ных условий труда судей и построения правового госу-
дарства в Украине уровня, который является достаточ-
ным для реализации евроинтеграционных амбиций. 
В этом контексте осуществляется анализ влияния су-
дебно-правовой реформы на выполнение поставленных 
перед Украиной евроинтеграционных задач в части 
улучшения функционирования судов и судей. Допол-
нительно автором определяются основные пути вы-
полнения евроинтеграционных задач Украины в части 
улучшения функционирования судов и судей в процес-
се дальнейших судебно-правовых реформ и реформи-
рования законодательства Украины о труде. В выводах 
к статье обобщают результаты исследования. 

Ключевые  слова: евроинтеграция, европеизация, 
правосудие, работа судей, судебно-правовая реформа. 

Summary

Karpushova O. V. Current issues of improving 
the functioning of courts and judges in the context of 
Ukraine's European integration objectives. – Article.

The article analyzes the current ways in which it is 
possible to optimize the functioning of courts and judg-
es through the prism of existing European integration 
tasks in Ukraine. The author pays attention to finding 
out the influence of the process of Europeanization of 
Ukrainian legislation on labor, on the judicial system and 
the status of judges in the possibility of ensuring decent 
working conditions for judges and building a legal state 
in Ukraine at a level that is sufficient for the implemen-
tation of European integration ambitions. In this context, 
the analysis of the impact of judicial and legal reform on 
the implementation of the European integration tasks 
set for Ukraine in terms of improving the functioning of 
courts and judges is carried out. In addition, the author 
defines the main ways of fulfilling the European integra-
tion tasks of Ukraine in terms of improving the function-
ing of courts and judges in the process of further judicial 
and legal reforms and reforming the labor legislation of 
Ukraine. The conclusions of the article summarize the re-
sults of the study. 

Key  words: European integration, Europeanization, 
judges, judicial reform, justice.


