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Поняття і основні риси 
адміністративно"правового забезпечення
функціонування судової системи України

Адміністративно-правове забезпе-
чення виступає одним із основних різ-
новидів державного впливу на від-
повідні суспільні відносини, забезпе-
чуючи певними організаційно-пра-
вовими засобами їх упорядкування,
закріплення, охорону й розвиток.
Повною мірою це стосується й судо-
вої системи України, організація функ-
ціонування якої з реалізації правоза-
хисної функції держави вимагає вре-
гулювання низки адміністративно-
правових відносин з приводу адміні-
стративно-юрисдикційних проваджень
у судах, підготовки і прийняття управ-
лінських рішень у судах, виконання
адміністративних повноважень пра-
цівників суду, юридичної відповідаль-
ності суддів в Україні тощо. Але 
впорядкування цих та інших адміні-
стративно-правових аспектів функ-
ціонування судової системи України
позбавлене комплексного бачення ролі
адміністративно-правового забезпе-

чення в удосконаленні судової діяль-
ності, відповідно до чого і вбачаються
актуальними питання розуміння по-
няття і основних рис адміністративно-
правового забезпечення функціону-
вання судової системи України.

Зазначмо, що окремі питання
адміністративно-правового регулю-
вання функціонування судів та інших
органів державної влади частково
вже розглядалися такими вченими,
як В. Б. Авер’янов, Ю. Ф. Кравченко,
Р. В. Ігонін, І. О. Ієрусалімова, І. В. На-
заров, О.Л. Соколенко та ін. Але
праці названих учених стосуються
лише окремих проявів адміністра-
тивно-правового забезпечення функ-
ціонування судів, залишаючи поза
полем дослідження більш загальні,
вихідні питання розуміння поняття та
основних рис адміністративно-право-
вого забезпечення функціонування
судової системи України. Саме тому
метою статті є аналіз теоретичних



положень і адміністративно-правових
засад функціонування судової систе-
ми України, встановлення його основ-
них ознак і значення, а також визна-
чення перспективних векторів опти-
мізації адміністративно-правового за-
безпечення організації та діяльності
судової системи. Новизна міститься у
виявлених закономірностях і концеп-
туальних узагальненнях сутності та
особливостей адміністративно-право-
вого забезпечення функціонування
судової системи.

Передусім зазначмо, що суспільні
відносини, які виникають з приво-
ду функціонування судової системи 
України, можуть істотною мірою різ-
нитися соціально-правовою природою
й потребувати застосування різних
способів і методів правового регулю-
вання. Такі відносини через багато-
гранність судової системи як цен-
трального державного інституту та її
функціонування як одного з основних
визначальних напрямів діяльності
держави на практиці регламентують-
ся нормами одразу декількох галузей
права і, насамперед, конституційного
та адміністративного права, а також
трудового, цивільного, міжнародного
права тощо.

Так, положення Конституції Ук-
раїни від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [1]
щодо здійснення судової влади тільки
судами, складу судової системи та
основ правового статусу судді від-
ображають найбільш загальні кон-
ституційні відносини організації судо-
вої влади як окремої гілки державної
влади. Своєю чергою, переважна біль-
шість норм профільного Закону Ук-
раїни від 07.07.2010 р. № 2453-VI [2] має
саме адміністративно-правову приро-
ду, зокрема детально визначаючи не
тільки саму систему судів загальної
юрисдикції, а й порядок їх формування
і компетенцію, адміністративні повно-
важення працівників суду, порядок
зайняття посади судді та їхньої відпо-
відальності, статус допоміжних органів
у системі судоустрою України тощо.

При цьому деякі норми названого
Закону України від 07.07.2010 р. спря-
мовані на врегулювання не стільки
адміністративних, скільки трудових від-
носин і питань соціального забезпечен-
ня суддів, зокрема тих, що стосуються
розміру посадового окладу суддів, від-
пусток, забезпечення житлових умов,
медичного обслуговування, пенсій і т. д.
Відповідно до цього має йтися про
комплексний характер правового ре-
гулювання функціонування судової
системи України, що виявляється в цілі-
сному та спеціалізованому впорядку-
ванні різних аспектів діяльності судів,
створюючи необхідні правові передумо-
ви відправлення правосуддя в Україні.

Крім того, зауважмо, що діяль-
ність судової системи України регла-
ментується не тільки матеріальним,
а й процесуальним законодавством,
що є двома рівнозначно необхідними
компонентами заснованого на праві
функціонування судової системи.
Адміністративно-правове регулюван-
ня функціонування судової системи
України за своїм предметом, мето-
дами і завданнями належить до мате-
ріального права, норми якого не є
самодостатніми і потребують поглиб-
леного розкриття у відповідних 
актах процесуального законодавства,
що визначають, передусім, право-
вий алгоритм здійснення завдань
судової системи України. На підтвер-
дження цього слід навести думку 
М. В. Джафарової, за якою процесу-
альне право має забезпечити право-
вими засобами реалізацію завдань і
функцій процесуальної діяльності
щодо справедливого і своєчасного
розгляду відповідних юридичних
справ [3, с. 104]. Важливість саме
матеріального адміністративно-пра-
вового забезпечення функціонуван-
ня судової системи України вбачає-
ться в його первинності порівняно 
з процесуальним законодавством,
визначенні статусу й базових умов
організації діяльності судової системи,
а також більш широкому характері
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правового регулювання, що стосуєть-
ся не лише порядку розгляду й вирі-
шення судами відповідних справ, а й
інших виявів функціонування як у
цілому судової системи, так й окремих
судів. Отже, адміністративно-правові
засади функціонування судової сис-
теми України становлять лише один
сегмент правового регулювання функ-
ціонування судової системи України,
що має утворювати цілісну й органіч-
ну єдність, закладати підвалини та
узгоджуватися з іншими матеріаль-
ними і процесуальними нормами з
питань організації діяльності судової
системи України.

На сьогодні в науці адміністратив-
ного права наголошується [4, с. 78] на
необхідності переусвідомлення адміні-
стративно-правового методу – його
визначення не тільки як імперативно-
го, а як збалансоване поєднання імпе-
ративного і диспозитивного методів адмі-
ністративно-правового регулювання.
Як на нас, за превалювання імператив-
ного методу, застосування диспозитив-
ного методу в окремих аспектах адмі-
ністративно-правового регулювання,
зокрема в частині суддівського самовря-
дування через самостійне колективне
вирішення суддями питань внутрішньої
діяльності судів, також сприятиме
забезпеченню належного функціону-
вання судової системи України.

Відзначмо, що адміністративно-
правове регулювання у сфері функ-
ціонування судової системи України
реалізується не тільки певними юри-
дичними нормами, а, згідно з С. С.Алек-
сєєвим, за допомоги системи право-
вих засобів результативного, норма-
тивно-організаційного впливу на су-
спільні відносини з метою їх упорядку-
вання, охорони, розвитку [5, с. 289].
Певна річ, саме юридичні норми
виступають основним засобом право-
вого впливу, який і встановлює
загальнообов’язкові правила поведін-
ки для всіх учасників суспільних від-
носин, що складаються у площині 
питань функціонування судової сис-

теми України, і загалом утворюють
увесь масив такого адміністративно-
правового забезпечення.

Не менш важливу роль в адмі-
ністративно-правовому забезпечен-
ні функціонування судової системи
України відіграють акти індивідуаль-
ної дії, видані на підставі юридич-
них норм і спрямовані на конкретиза-
цію правового статусу (визначення
прав, обов’язків, заходів відповідаль-
ності) конкретних осіб. Так, напри-
клад, управлінські рішення в судах,
заходи дисциплінарної відповідаль-
ності суддів, рішення з питань взаємо-
дії судів та інших органів публічної
влади так само належить розглядати
як невід’ємну частину адміністратив-
но-правового забезпечення функ-
ціонування судової системи України в
їхньому системному зв’язку з відпо-
відними нормативно-правовими акта-
ми у сфері функціонування судової
системи України. Подібної позиції
дотримується і Ю. Ф. Кравченко,
який до поняття правового забез-
печення управління одночасно до-
лучає і нормативне регулювання, і
виконання права [6, с. 181]. А тому
наголосимо, що така ознака як нор-
мативність не може бути перенесена
на все адміністративно-правове забез-
печення функціонування судової сис-
теми України, що складається з нор-
мативно-правових актів і актів інди-
відуальної дії.

Необхідність правового регу-
лювання О. М. Мельник [7, с. 132]
дещо абстрактно визначає через здат-
ність забезпечувати захист прав осо-
бистості, що, як на нас, дещо звужено
відображає лише один аспект адмі-
ністративно-правового забезпечен-
ня функціонування судової системи 
України. Більш закінченою вбачає-
ться дефініція О. Ф. Скакун, яка під
правовим регулюванням розуміє здійс-
нюване державою за допомоги 
права і сукупності правових засобів
упорядкування суспільних відносин, їх
юридичне закріплення, охорону та
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розвиток [8, с. 488]. У будь-якому разі,
як основні напрями такого адмініст-
ративно-правового регулювання про-
понуємо розуміти саме впорядкуван-
ня, закріплення, охорону і розвиток
суспільних відносин у сфері організації
та функціонування судової системи.

Зазначмо, що близьким за значен-
ням до розуміння правового регулю-
вання є поняття державного регулю-
вання, що його в науці зазвичай визна-
чають як форму державного впливу
на суспільні відносини способом уста-
новлення та застосування компетент-
ними державними органами правил,
спрямованих на забезпечення належ-
них умов реалізації таких суспільних
відносин, що підтримується можливі-
стю застосування правових санкцій у
разі порушення зазначених правил 
[9, с. 85]. Виходячи з цього і адміні-
стративно-правове регулювання як
різновид правового регулювання по
суті становить своєрідний інструмент
державного регулювання, що нарівні
з іншими формами державного впли-
ву забезпечує організацію та діяль-
ність судової системи.

Так чи так, розкриваючи сутність
адміністративно-правового забезпе-
чення функціонування судової систе-
ми України, слід утриматись від про-
стого перенесення Є. Є. Колеснико-
вим [10, с. 434] розглянутого вище
поняття правового регулювання у
визначення категорії «адміністра-
тивно-правове забезпечення», взагалі
не відображуючи при цьому специ-
фіки саме адміністративно-право-
вого різновиду правового регулюван-
ня. Варто погодитись із Н. С. Федо-
рук [11], що адміністративно-правові
норми забезпечують регулювання
суспільних відносин, які виникають у
різних сферах функціонування управ-
лінських інститутів публічної влади,
зокрема виконання ними управлін-
ських, правозабезпечувальних і пра-
воохоронних функцій. Дещо іншу
позицію займає В. К. Колпаков, роз-
глядаючи предмет адміністративного

права саме як сукупність відносин у
сфері державного управління [12,
с. 53]. Так чи інак, щодо функціону-
вання судової системи України адміні-
стративно-правове забезпечення, перед-
усім, направлене на впорядкування
організаційно-управлінських відносин
із приводу забезпечення нормального
режиму діяльності судів і судової сис-
теми в цілому, що становить істотну
передумову належної реалізації нею
правозахисної функції держави.

Крім того, В. В. Галунько і 
О. М. Єщук адміністративно-правове
регулювання пояснюється як ціле-
спрямований вплив норм адміністра-
тивного права на суспільні відносини
з метою забезпечення за допомоги
адміністративно-правових засобів прав,
свобод і публічних законних інтересів
фізичних та юридичних осіб, нормаль-
ного функціонування громадянського
суспільства та держави [13]. З цього
приводу відзначмо, що адміністратив-
но-правове регулювання функціону-
вання судової системи України, закла-
даючи необхідні правові підвалини
реалізації судами в Україні судової
влади, зокрема через відправлення
правосуддя, не лише формує відповід-
ний правовий режим державної діяль-
ності, а й уможливлює цим реалі-
зацію громадянами та їхніми об’єд-
наннями конституційного права на
захист, за допомоги якого забезпечу-
ється реальність усіх інших їхніх прав
та інтересів. Соціальна орієнтова-
ність держави, гарантування і захист
нею прав громадян, так само як і
реальність таких прав за О. П. Яку-
бовським і Т.А. Бутирською, виступає
сутнісними ознаками громадянського
суспільства [14]. На сьогодні ж в 
умовах конституційно закріплених
принципів верховенства права і за-
конності організація та діяльність усіх
державних інститутів, зокрема й судо-
вої системи, винятково на правовій
підставі є єдино прийнятною модел-
лю державного ладу в України. Тож
адміністративно-правове регулювання
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і забезпечення організації та діяль-
ності судової системи України має одно-
часно відповідати інтересам не тільки
нормального функціонування держав-
ного механізму, а й конкретних гро-
мадян і загалом усього суспільства.

Досить близьким до розуміння
адміністративно-правового забезпе-
чення функціонування судової систе-
ми України є визначення Р. В. Ігоні-
ним адміністративно-правового за-
безпечення функціонування системи
судів загальної юрисдикції, а саме це –
«регламентована адміністративно-
правовими нормами діяльність суб’єк-
тів державно-владних повноважень,
яка спрямована на створення необхід-
них умов для належного функціону-
вання системи судів загальної юрис-
дикції та встановлена адміністратив-
но-правовими нормами система га-
рантій належного функціонування
системи судів загальної юрисдикції»
[15, с. 39]. Одразу зауважмо деяку
остаточну невизначеність цієї дефіні-
ції, що жодним чином не характери-
зує діяльність суб’єктів державно-
владних повноважень і взагалі ніяк не
окреслює необхідних умов належного
функціонування системи судів загаль-
ної юрисдикції, що не вносить ясності
в розуміння досліджуваного поняття.
Втім, зазначений підхід дає змогу ви-
значити співвідношення адміністра-
тивно-правового забезпечення та адмі-
ністративно-правового регулювання
функціонування судової системи, роз-
глядаючи останнє як визначальний
елемент адміністративно-правового
забезпечення, практичне втілення
якого й виступає необхідною умовою
належного функціонування судової
системи.

Подібною за своєю суттю до ви-
кладеного є й позиція І. О. Ієрусалі-
мової [16, с. 84], що так само до змісту
поняття адміністративно-правового
забезпечення відносить не лише адмі-
ністративно-правове регулювання,
а й реалізацію юридичних норм і 
встановлені ними відповідні правові

гарантії. Хоча, водночас, не можна
повністю відкидати вузьке розуміння
правового забезпечення, що може
розглядатися лише як сукупність пра-
вових норм, що регламентують пра-
вові взаємини та юридичний статус
[17, с. 375]. Одначе, вважаємо за належ-
не підтримати комплексне визначення
сутності адміністративно-правового
забезпечення, що відображає цілісне
сприйняття всього процесу адміні-
стративно-правового впорядкування
суспільних відносин у сфері функціо-
нування судової системи України.
Реальність адміністративно-правово-
го забезпечення вбачається не тільки
у своєчасності, повноті та відповід-
ності адміністративно-правового регу-
лювання актуальним потребам дер-
жавної діяльності, а й у точному і
неухильному виконанні відповідних
адміністративно-правових засад в інте-
ресах забезпечення нормального функ-
ціонування судової системи України.

Отже, пропонуємо визначати адмі-
ністративно-правове забезпечення
функціонування судової системи Ук-
раїни як цілеспрямоване здійснення
уповноваженими суб’єктами з метою
забезпечення нормального функціо-
нування судової системи України, су-
спільних інтересів і реальності прав
громадян за допомоги адміністра-
тивно-правових норм та актів індиві-
дуальної дії впорядкування, закріп-
лення, охорони і розвитку організа-
ційно-управлінських та інших відно-
син у сфері організації та діяльності
судової системи України. Відповідно
можна вирізнити такі його загальні
риси: державно-владний характер;
поєднання нормативного та індивіду-
ально-правового регулювання; комп-
лексний метод регулювання з пре-
валювання імперативного методу;
впорядкування, закріплення, охорона
та розвиток відповідних відносин;
спрямованість на забезпечення нор-
мального функціонування державно-
го механізму, громадських інтересів і
прав громадян.
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Борко А. Л. Поняття і основні риси адміністративно-правового забезпечення
функціонування судової системи України

Виконано аналіз концептуальних положень і адміністративно-правових засад
функціонування судової системи України, встановлено його основні ознаки і зна-
чення, а також визначено перспективні вектори оптимізації адміністративно-пра-
вового забезпечення організації та діяльності судової системи України.

Ключові слова: судова влада, адміністративно-правове забезпечення, судова
система.
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Борко А. Л. Понятие и основные черты административно-правового обеспечения
функционирования судебной системы Украины

Выполнен анализ концептуальных положений и административно-правовых
основ функционирования судебной системы Украины, установлены его основные
признаки и значение, а также определены перспективные векторы оптимизации
административно-правового обеспечения организации и деятельности судебной
системы Украины.

Ключевые слова: судебная власть, административно-правовое обеспечение,
судебная система.

Borko A. The concept and main features of the administrative-legal maintenance
functioning the judicial system of Ukraine

The analysis of the conceptual provisions and administrative-legal basis of the func-
tioning the judicial system of Ukraine is made; also it was established its main features
and value, as well as determined perspective vectors of optimization administrative-
legal maintenance of organization and functioning the judicial system of Ukraine.

Key words: the judiciary, administrative-legal maintenance, judicial system.


