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Особливості правового регулювання
оцінювання професійної кваліфікації судді

Аналіз Закону України «Про судо-
устрій та статус суддів» свідчить, що
значна увага в ньому звертається не
лише на формальні вимоги до канди-
датів на посаду судді, а й на необхід-
ність володіння ними ґрунтовними
теоретичними знаннями та практич-
ними навичками в галузі права, що
дозволять ефективно здійснювати
правосуддя. Проте законодавство по-
стійно розвивається й оновлюється,
що вимагає від судді необхідності
систематично вдосконалювати ці знан-
ня й навички, які відповідали би рівню
розвитку правової системи держави.
Важливу роль у цьому процесі віді-
грає процедура атестації суддів.

Термін «атестація» в науці не має
однозначного тлумачення. Приміром,
Т. Д. Плешньова атестацію в трудово-
му праві визначає як (а) засіб сти-
мулювання підвищення кваліфікації

працівників, (б) підставу для прису-
дження кваліфікаційних розрядів,
переміщення на іншу посаду, вста-
новлення відповідної оплати праці 
[1, с. 39].

Б. Д. Лебін дотримується думки,
що це «порядок установлення квалі-
фікації спеціаліста, тобто визначення
на підставі оцінювання проведеної
ним роботи (постійної чи за певний
період часу), чи володіє він необхідни-
ми знаннями, досвідом і навичками 
для виконання конкретних обов’яз-
ків» [2, с. 107]. Таке тлумачення, на
наше переконання, є досить спроще-
ним, оскільки не показує можливих
наслідків проведення цієї процедури,
а вказує лише її мету.

О. П. Жиров пропонує розглядати
атестацію як «установлену державою
форму періодичної перевірки спе-
ціальної трудової правоздатності пев-
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ної категорії працівників та якості
виконання ними трудової функції з
метою встановлення їхньї відповідно-
сті займаній посаді, підвищення про-
фесійно-ділового й морального рівня,
а також сприяння адміністрації в по-
кращанні відбору й розміщення кадрів»
[3, с. 7]. Вважаємо не зовсім доречним
трактувати атестацію як перевірку тру-
дової правосуб’єктності, адже остання
є загальним поняттям і не відображає
сутності конкретної трудової функції,
виконуваної працівником.

У багатьох енциклопедичних слов-
никах трактування терміна «атестація»
зводиться до перевірки компетенції
службовців. Так, «Юридичний енцикло-
педичний словник» (за ред. А. Я. Су-
харєва) розглядає його як «визначен-
ня кваліфікації працівника з метою
перевірки відповідності його займаній
посаді. Проводиться для найбільш
раціонального використання фахів-
ців, підвищення ефективності їхньої
праці й відповідальності за доручену
справу, сприяє подальшому поліпшен-
ню підбору й вихованню кадрів, підви-
щенню їхньої ділової кваліфікації його
ідейно-політичного рівня» [4, с. 25, 26].
За юридичною енциклопедією за ре-
дакцією Ю. С. Шемшученка атестація –
це перевірка й оцінка ділової кваліфі-
кації працівників щодо їх відповідно-
сті займаній посаді або виконуваній
роботі [5, с. 161].

На переконання В. Р. Кравця, ате-
стація – це порядок «проведення пере-
вірки кваліфікації працівника шляхом
періодичної оцінки його знань, досві-
ду, навичок, здібностей, тобто його
відповідності займаній посаді чи робо-
ті, яку він виконує» [6, с. 10]. Схожу
дефініцію пропонує В. А. Глозман,
який під цим терміном розуміє обо-
в’язковий елемент певних трудових
правовідносин, опосередкованих у спе-
цифічній, заснованій на демокра-
тичних принципах (гласність, об’єк-
тивність, періодичність, охорона тру-
дових прав працівників) адміністра-
тивно-трудовій процесуальній формі

перевірки ділових якостей працівника
[105, с. 46].

В. І. Курилов у широкому значенні
формулює атестацію як установлен-
ня кваліфікації, рівня знань працівни-
ка, відгук про його здатність до робо-
ти, про ділові та інші якості. Атеста-
ція ж у вузькому розумінні, з його по-
гляду,– це проведена підприємством,
установою чи організацією у спеці-
альній організаційно-правовій формі
періодична перевірка ділових і полі-
тичних якостей певних категорій пра-
цівників із метою постійного підви-
щення їхньої ділової кваліфікації та
ідейно-політичного рівня, а також
поліпшення відбору й розміщення
кадрів [7, с. 7, 8].

Ще одну важливу мету атестації під-
креслює А. П. Рачинський, який роз-
глядає її як один із можливих способів
просування по службі. Під атестацією
державних службовців фахівець має
на увазі діяльність, у процесі якої ате-
стаційна комісія в межах установле-
ної науково обґрунтованої процедури
виявляє ступінь відповідності праців-
ника посаді, яку він обіймає, тобто
комісія дає оцінку ділових, особистих
і моральних якостей службовця, про-
цесу й підсумків його службової діяль-
ності. Результатами цієї процедури є
висновки й рекомендації цієї комісії 
з покращання праці як працівника,
якого атестують, так і апарату всього
державного органу [8, с. 59].

М. І. Іншин указує, що оцінюван-
ню під час атестації мають підлягати
також результати роботи – її обсяги і
строки виконання, якість, тобто мож-
ливість застосування цих результатів
без доопрацювання або з незначним
чи суттєвим доопрацюванням, а також
методи роботи – самостійність, ініціа-
тивність, співпраця з колегами, відпо-
відальність, орієнтація на кінцевий ре-
зультат, терпимість, готовність допо-
могти, рівень конфліктності, вміння
висловлюватись усно й письмово.
У керівників до того ж, на думку пра-
вознавця, слід оцінювати раціональ-
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ність розподілу роботи серед праців-
ників, належне делегування функцій,
підтримку й заохочення якісної робо-
ти, особистий приклад, сприяння про-
фесійному зростанню підлеглих тощо
[9, с. 69].

І. Ш. Кілясханов інтерпретує роз-
глядуваний термін як адміністратив-
но-правову процедуру оцінювання
професійної відповідності державного
службовця займаній державній посаді,
спрямовану на вдосконалення держав-
ної служби й розвиток внутрішнього
потенціалу особи, яка атестується. За
висновками проведеної процедури
атестація зобов’язує вжити встановле-
них законодавством адміністративно-
правових заходів і сприяти ефектив-
ному розвитку професійного та осо-
бистісного потенціалу кадрів [10, с. 206].
З нашого погляду, ця позиція безпід-
ставно ототожнює поняття «атеста-
ція» і «атестаційне провадження».

У Положенні про проведення дер-
жавної атестації державних службов-
ців, затвердженому постановою Кабі-
нету Міністрів України від 28 грудня
2000 р., підкреслюється, що атестація
державних службовців провадиться з
метою підвищення ефективності їхньої
діяльності й відповідальності за дору-
чену справу, під час якої оцінюються
результати роботи, ділові та профе-
сійні якості, виявлені ними під час ви-
конання службових обов’язків, визна-
чених типовими професійно-кваліфі-
каційними характеристиками посад і
віддзеркалених у посадових інструк-
ціях [11].

Аналіз наведених дефініцій надає
можливості показати основну мету
цієї процедури, якою є перевірка ква-
ліфікації працівника для встановлен-
ня відповідності його займаній посаді.
Водночас допоміжними цілями атеста-
ції можна назвати: підвищення ефек-
тивності виконання трудової функції
працівниками, раціональне викори-
стання їхніх здібностей і знань, підви-
щення кваліфікації й допомога керів-
ництву у вдалому розміщенні кадрів.

Основні ознаки поняття «ате-
стація»:

а) це відповідна процедура, що
здійснюється періодично стосовно
працівників;

б) спрямована на перевірку діло-
вих якостей останніх;

в) має стимулююче значення для
професійного зростання працівників;

г) допомагає роботодавцеві здійс-
нювати розстановку кадрів із метою
найбільш ефективного використання
їхніх здібностей, знань і професійних
навичок;

д) є одним із можливих способів
просування по службі;

е) дозволяє встановити відповід-
ність працівника займаній посаді або
виконуваній роботі.

На підставі наведених ознак може-
мо запропонувати авторське тлумачен-
ня атестації суддів як оцінювання ді-
лових, професійних та особистих яко-
стей судді, що провадиться з метою
підвищення ефективності виконання
ним трудової функції, стимулювання
зростання його професійного розвит-
ку і дозволяє встановити його відпо-
відність займаній посаді.

Що ж до нормативної регламен-
тації атестації суддів, то нагадаймо,
що на сьогодні діє Положення про
порядок кваліфікаційної атестації
суддів, затверджене наказом Держав-
ної судової адміністрації України
4 серпня 2006 р. [12]. Його розробле-
но відповідно до законів України
«Про статус суддів» і «Про судоустрій
України», які втратили чинність із
прийняттям Закону України «Про
судоустрій та статус суддів». Як наслі-
док – більшість його норм суперечать
чинному Закону і не можуть застосо-
вуватись.

Положення передбачає, що квалі-
фікаційна атестація представників
судової влади провадиться кваліфіка-
ційними комісіями у формі співбесіди
або повторного (додаткового) іспиту
протягом усього періоду їхньої про-
фесійної діяльності для визначення
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рівня фахової підготовки професій-
них суддів. Законодавчо встановлено
три види кваліфікаційної атестації суд-
ді – чергова, дострокова й позачергова.

Основна мета кваліфікаційної ате-
стації суддів – визначення їхніх квалі-
фікаційних класів. Проте Законом
України «Про судоустрій та статус
суддів» кваліфікаційні класи суддів
скасовано, отже, й така атестація на
сьогодні не є актуальною. Крім того,
раніше атестація провадилася квалі-
фікаційними комісіями, зараз же но-
вим Законом їх ліквідовано, за винят-
ком Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України.

Згаданий Закон, на відміну від
попередніх законодавчих актів щодо
встановлення правового статусу суд-
дів, не регламентує процедури прове-
дення атестації. Лише в ст. 70 визначе-
но, що кваліфікаційний іспит є атесту-
ванням особи, яка пройшла спеціаль-
ну підготовку і виявила бажання бути
рекомендованою для призначення на
посаду судді. Такий іспит полягає у
виявленні належних теоретичних
знань і рівня професійної підготовки
кандидата на посаду судді, ступеня
його готовності відправляти право-
суддя з питань юрисдикції відповідно-
го суду, а також виявляти особисті й
моральні якості кандидата. Він прово-
диться у спосіб складення кандидатом
на посаду судді письмового анонімно-
го тестування та виконання практич-
ного завдання для виявлення рівня
практичних навичок і вмінь у застосу-
ванні закону. Результати кваліфіка-
ційного іспиту дійсні протягом трьох
років.

Особа повторно (не раніше ніж
через рік) складає кваліфікаційній
іспит у випадках його нескладення
або в разі подання заяви про обрання
на посаду судді безстроково, якщо по
закінченні п’ятирічного строку при-
значення на посаду вперше минуло
понад три роки.

Хоча кваліфікаційний іспит і мож-
на назвати виявленням оцінки профе-

сійних якостей кандидата на посаду
судді, він провадиться здебільша одно-
разово, що дозволяє здійснити таке
оцінювання лише до призначення
особи на посаду судді. Періодичну ж
атестацію суддів у процесі проваджен-
ня ними діяльності не передбачено,
що, вважаємо, є серйозним недоліком
чинного законодавства. Адже суддя
навіть більшою мірою, ніж працівни-
ки інших сфер, повинен постійно
підвищувати свої професійні навички
й теоретичні знання. І якщо його про-
фесійні якості на момент вступу на
посаду були високими, без постійного
їх удосконалення такий суддя не може
в подальшому ефективно здійснюва-
ти правосуддя. Саме тому потреба у
проведенні періодичної атестації (мі-
німум раз на три роки), на нашу думку,
має бути закріплена законодавчо.

Відповідно до ст. 81 названого За-
кону в державі діє Національна школа
суддів України, що забезпечує підго-
товку висококваліфікованих кадрів
для судової системи і провадить науко-
во-дослідницьку діяльність. Ця уста-
нова здійснює не лише практичну під-
готовку кандидатів на посаду судді, а й
підготовку суддів, яких призначено на
цю посаду вперше чи обрано безстро-
ково, а також тих, яких призначено 
на адміністративні посади в судах.
Вона забезпечує періодичне навчання
цих представників судової влади з
метою підвищення рівня їхньої квалі-
фікації.

Позитивною за змістом є норма 
п. 6. ст. 54 вказаного Закону, яка закріп-
лює, що суддя, призначений на цю
посаду вперше, проходить щорічну
двотижневу підготовку в Національ-
ній школі суддів України, а особа, яка
обіймає цю посаду безстроково, про-
ходить двотижневу підготовку в ній
не менше ніж раз на три роки. Але
законодавством не встановлено жод-
ної перевірки результатів такого на-
вчання суддею. Ми вважаємо за доціль-
не проведення атестації саме після
проходження такої підготовки, при-

Особливості правового регулювання оцінювання професійної кваліфікації судді

177



чому цю атестацію мають проводити
працівники Національної школи суд-
дів. З огляду на те, що останню ство-
рено при Вищій кваліфікаційній комі-
сії суддів України, таке положення є
логічним, до того ж ця процедура не
потребуватиме додаткових фінансо-
вих і кадрових витрат.

Суддя, який завершив двотижневу
підготовку, повинен пройти кваліфі-
каційну співбесіду (як це було перед-
бачено Положенням про порядок
кваліфікаційної атестації суддів), за
результатами якої відповідно створе-
на комісія (у структурі школи) винесе
рішення щодо відповідності (або не-
відповідності) рівня професійних
знань і навичок атестовуваної особи для
продовження її діяльності. Якщо ре-
зультати цієї процедури виявляться
незадовільними, то це, вважаємо, має
бути підставою для тимчасового при-
пинення провадження суддею діяль-
ності аж до повторного складання
ним кваліфікаційного іспиту. Це не
тільки сприятиме підвищенню профе-
сіоналізму суддів, а й стимулюватиме
їх до отримання нових знань у сфері
права й навичок їх застосування в
конкретних справах. При цьому судді
повинні мати можливість оскаржити

рішення про негативну атестацію до
Вищої ради юстиції, що гарантувати-
ме захист їхніх прав і неупередженість
у проведенні цієї процедури.

Якщо суддя не пройшов атестації,
не склав повторно кваліфікаційного
іспиту, то, на нашу думку, він повинен
бути звільнений через невідповідність
обійманій посаді. На сьогодні такої
підстави припинення трудових право-
відносин із суддею не передбачено,
що також є серйозною прогалиною
розглядуваного Закону. Незважаючи
на те, що суддя є спеціальним суб’єк-
том трудового права, потреба для
нього бути професіоналом у своїй
справі є значно вищою, ніж для пра-
цівників інших галузей. Від його рі-
шення часто може залежати не тільки
відновлення чи захист порушених
прав людини і громадянина, а й життя
останніх (особливо у кримінальному
судочинстві).

На підставі викладеного вважаємо
за необхідне доповнити Закон норма-
ми щодо обов’язкового проходження
суддями атестації. При цьому порядок
і особливості її проходження мають
бути детально регламентовані Дер-
жавною судовою адміністрацією
України.
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Барабаш Г. О. Особливості правового регулювання оцінювання професійної
кваліфікації судді 

У статті проаналізовано теоретичні розроблення з питань атестації суддів, до-
сліджено вимоги, що пред’являються до судді в частині необхідності систематично-
го вдосконалення власних знань і навичок, установлено проблемні питання атеста-
ції суддів.

Ключові слова: підвищення кваліфікації судді, атестація, кваліфікаційний іспит,
трудові правовідносини.

Барабаш Г. А. Особенности правового регулирования оценивания проффесио-
нальной квалификации судей

В статье проанализированы теоретические разработки по вопросам аттеста-
ции судей, исследованы требования, предъявляемые к судье в части необходимо-
сти систематического совершенствования его знаний и навыков, установлены
проблемные вопросы аттестации судей.

Ключевые слова: повышение квалификации судьи, аттестация, квалифика-
ционный экзамен, трудовые правоотношения.

Barabash G. Features of legal regulation of the evaluation of professionally qualifi-
cation of judges

The article analyzes the theoretical developments on the certification of judges, exa-
mined the requirements for the judge of the need for a systematic improvement of their
knowledge and skills, set the problematic issues of certification of judges.

Key words: training judges, certification, qualification exams, labor relations.


