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Вступ 

Цей аналіз проведений з метою надання допомоги Державній судовій адміністрації 

України (ДСА) в проведенні структурного аналізу прогалин її організаційної 

структури та вироблення рекомендацій для покращення ефективності 

функціонування ДСА та її спроможності задовольняти потреби судів. Сильна, 

незалежна та ефективна судова система не може існувати без належного фінансування, 

логістичної підтримки, навчання та впровадження сучасних технологій автоматизації. 

Пропоновані рекомендації слугуватимуть основою для визначення потреб ДСА в зміні 

структури для кращого обслуговування користувачів судових послуг. Цей аналіз було 

проведено доктором Джеспером Уіттрупом метою порівняння організації та 

функціонування ДСА України з моделями європейських країн. 

Приймаючи рішення про майбутню організаційну структуру, ДСА варто брати до 

уваги знання та досвід інших європейських країн у цій галузі. Цей аналіз 

підготовлений на основі такого досвіду для оцінки ефективності поточної організації та 

надання рекомендацій для майбутніх ініціатив. У Додатку міститься опис 

організаційної структури судових адміністрацій низки країн Європи. В ньому 

представлено країни, в яких існує окреме відомство, відповідальне за судове 

адміністрування (на відміну від країн, де судове адміністрування здійснюється 

департаментом міністерства юстиції). 

Аналіз було здійснено за результатами зустрічей, проведених у Києві, а також на основі 

проекту звіту, підготовленого американським експертом, який також працював над 

цим завданням. 

Аналіз починається з обговорення застосовування європейськими судовими 

адміністраціями стратегічного підходу до управління та його організаційного впливу. 

Ці відомості використовувалися для розробки конкретних рекомендацій щодо 

організаційної структури ДСА. 
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Далі в аналізі обговорюється загальна структура забезпечення діяльності судів. 

Визначено три основні європейські моделі, з ними порівнюється поточна українська 

організація. Надається низка короткострокових і довгострокових рекомендацій щодо 

забезпечення діяльності судів. 
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Основні положення 

Державна судова адміністрація України та Рада суддів України наразі планують 

прийняти стратегію для судової гілки влади. Таким чином українська судова система 

наслідує досвід декількох інших європейських судових адміністрацій, які успішно 

розробили бачення з загальними цілями, детальні стратегії з конкретними заходами 

для досягнення цих цілей, показники, які можна виміряти для моніторингу прогресу. 

Прийняття справжнього стратегічного підходу змусило багато європейських судових 

адміністрацій переглянути свою організацію. У цьому аналізі доводиться, що для 

підтримки нового стратегічного напрямку та управління функціонуванням необхідно 

переглянути існуючу організаційну структуру. Відтак, рекомендується створити нове 

Управління з питань стратегії, чиїми основними завданнями буде: 

 Розробка індикаторів виконання, пов’язаних зі стратегією 

 Моніторинг впровадження стратегії 

 Розробка пропозицій для оновлення стратегії 

 Аналіз та застосування статистики 

Для того, щоб спростити та раціоналізувати решту організаційної структури, 

рекомендується запровадити структуру з 5 управліннями: з економічних питань; з 

питань права й адміністрування; з питань кадрових ресурсів; з питань ІТ; з питань 

комунікацій. Така структура об’єднає «подібні» функції (або функції, що вимагають 

подібних типів навичок) у межах одного управління і таким чином забезпечить 

максимум гнучкості під час коливань робочого навантаження, що потребує 

перерозподілу працівників для виконання таких подібних функцій. 

Аналізується також загальна структура забезпечення діяльності судів, яка в Україні 

складається з 27 територіальних управлінь Державної судової адміністрації (ТУ ДСА). З 

європейської точки зору така модель є незвичною. Вона також може виявитися 
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неефективною. Можливо, деякі функції ТУ ДСА могли би ефективніше виконувати 

суди, у той час, як інші можна було би передати ДСА України. У цьому аналізі 

зазначається, як функції, що наразі виконують ТУ ДСА, можна успішно розподілити 

між судами та ДСА України. 

Зрозуміло, що ліквідація 27 ТУ ДСА буде складною структурною реформою. Такий 

крок не варто здійснювати, ґрунтуючись лише на цьому короткостроковому аналізі. 

Відтак, рекомендується ініціювати проведення більш ретельного аналізу загальної 

структури забезпечення діяльності судів в Україні. Такий аналіз повинен визначити: 

1. Як – і наскільки – якість забезпечення діяльності судів можна покращити 

ліквідацією ТУ ДСА і розподілом обов’язків ТУ ДСА між судами та ДСА 

України? 

2. Якими будуть фінансові наслідки (потенційні заощадження) такої реформи? 

3. Як забезпечувати діяльність менших судів у сценарії без ТУ ДСА? 

Аналіз повинен слугувати основою для визначення того, як забезпечити діяльність 

судів у довгостроковій перспективі. 

Окрім цього, аналіз надає такі короткострокові рекомендації для покращення 

ефективності загального забезпечення діяльності судів: 

 Об’єднати ТУ ДСА в м. Києві з ТУ ДСА в Київській області. 

 Створити раціональну модель для розподілу бюджету і працівників між ТУ ДСА. 

Ця модель повинна також враховувати кількість судів і працівників апарату суду, 

а також географічні відстані в межах конкретного регіону. 

 Зробити ТУ ДСА підзвітними за послуги, які вони надають судам, шляхом 

проведення опитувань у судах для регулярної оцінки якості функціонування ТУ 

ДСА. 
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Перехід до сучасного судового адміністрування та його вплив на організаційну структуру 

Існують певні спільні тенденції того, як судові адміністрації в країнах Європи 

модернізували та оптимізували свою організаційну ефективність. Більшість таких змін 

пов’язана з розробкою детальних стратегій шляхів удосконалення функціонування. До 

цього більшість судових адміністрацій Європи або взагалі не мали стратегії, або, якщо і 

мали, то ця так звана стратегія складалася з загальних формулювань намірів, що не 

втілювалися в практичні заходи. Сьогодні багато судових адміністрацій Європи 

розробили загальне бачення з загальними цілями (Для чого ми тут? Що нам необхідно 

досягнути?), детальну стратегію з конкретними заходами для досягнення цих цілей, 

показниками, які можна виміряти для моніторингу прогресу. 

 

 

 

 

 

 

 

Державна судова адміністрація України та Рада суддів України наразі планують 

прийняти стратегію для судової гілки влади. Викладене нижче ґрунтується на 

припущенні, що така стратегія буде прийнята. 

Прийняття справжнього стратегічного підходу змусило багато судових адміністрацій 

переглянути свою організацію. По-перше, для того, щоб розробити серйозну стратегію, 

потрібні відповідні навички та знання. Такими знаннями рідко-коли володіють 

Чому судові адміністрації (як і більшість інших сучасних 

організацій) розробляють цілі та приймають стратегії? 

 Бачення для майбутнього з поясненням загального 

напрямку змін спрощує процес прийняття рішень і 

допомагає координувати дії багатьох осіб 

 Це мотивує людей діяти в правильному напрямку 

 Пов’язавши стратегічні цілі з показниками, які можна 

виміряти, керівництво матиме потужний інструмент 

управління повсякденною діяльністю 
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працівники, які звикли до виконання більш традиційних завдань, пов’язаних із 

судовим адмініструванням. Відтак, дуже часто залучалися зовнішні консультанти для  

надання допомоги з розробки стратегій судового адміністрування, але з огляду на те, 

що стратегію необхідно регулярно переглядати й оновлювати, постає потреба у 

власному фахівцеві всередині організації. 

По-друге, стратегія нічого не варта без належної комунікації. Для того, щоб мати 

певний вплив, судова адміністрація повинна бути спроможною здійснювати ефективну 

комунікацію щодо стратегії та її досягнень. Оскільки дуже важливо мотивувати людей, 

комунікація нового бачення стратегії потребує дуже хороших комунікаційних навичок. 

По-третє, і що навіть більш важливо, стратегічний підхід вимагає постійного 

вимірювання і моніторингу прогресу досягнення стратегічних цілей. Необхідно 

розробити індикатори виконання. Це знову ж таки докорінно змінює принцип ведення 

статистики. Якщо раніше судова статистика часто (в більшості країн) велася без 

особливих роздумів, для чого і як використовувати дані, то сьогодні слід зосередитися 

на тому, як судова статистика може бути корисною при управлінні. Це означає потребу 

збору нових даних, зростання важливості забезпечення високої якості даних, 

необхідність наявності всередині організації сильних аналітичних навичок аналізу та 

інтерпретації даних. 

Пріоритетність стратегії та індикаторів виконання, зрештою, вплине на всю діяльність 

судової адміністрації. Розподіл бюджету і кадрових ресурсів мають ґрунтуватися на 

індикаторах навантаження судів. Необхідно покращити статистику для кращого 

здійснення судового управління. Слід розробити системи документообігу для збору 

даних про якість функціонування. 

Загалом, таке вагоме зміщення акцентів, як зосередження уваги на стратегії та 

управлінні функціонуванням, не може бути виконано успішно за існуючої організації 

та організаційної ієрархії. Досвід судових адміністрацій Європи підтверджує, що для 
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дотримання стратегічного підходу, необхідно переглянути існуючу організаційну 

структуру. Слід найняти нових працівників із відповідними навичками та дозволити їм 

іти в обхід існуючої ієрархії, просуваючи свої нові ідеї. 

Наприклад, у 2000 році в Данії, щоб розробити підхід на основі стратегії та управління 

функціонуванням у галузі судового адміністрування, найняли виконавчого радника 

(автора цього звіту). Радник очолював проектні команди всередині організації та 

звітував безпосередньо генеральному директору Судової адміністрації, відтак 

оминаючи існуючих начальників департаментів. 

Інші судові адміністрації обрали інші організаційні рішення для підтримки переходу 

до управління функціонуванням на основі стратегії, включаючи створення окремого 

Департаменту з розвитку (див. Додаток А). Існує низка питань, які слід враховувати, 

змінюючи організаційну структуру:  

 Є одна важлива причина створення окремого департаменту з питань розробки 

стратегії та вимірювання функціонування: якщо зберегти існуючу ієрархію, 

існує ризик «витіснення» цих важливих завдань. Будь-яке з існуючих управлінь 

має багато нагальних завдань, тому начальникам управлінь може видатися дуже 

заманливою можливість використати додаткових працівників, виділених для 

виконання завдань, пов’язаних зі стратегією та вимірюванням функціонування, 

для вирішення цих нагальних питань. 

 З іншого боку, ця діяльність не повинна обмежуватися лише новим управлінням. 

Стратегічний підхід повинен стосуватися всіх управлінь. Для того, щоб 

закріпити нові ініціативи в усій організації та застосувати існуючі знання, 

важливо створити всередині організації команди для роботи над ключовими 

стратегічними питаннями. 
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За результатами зустрічей, проведених для здійснення цього аналізу, зроблено 

висновок, що найкращим шляхом для ДСА підтримати прийняття нової стратегії буде 

створення нового управління з таким основними завданнями: 

 Розробка індикаторів виконання, пов’язаних зі стратегією 

 Моніторинг і звітування щодо впровадження стратегії 

 Розробка пропозицій для оновлення стратегії 

 Аналіз і застосування статистики 

Окрім цього, нове стратегічне управління повинно здійснювати та координувати 

проекти, пов’язані з впровадженням нової стратегії спільно з іншими управліннями. 

Можливо, буде необхідно найняти ззовні декількох ключових працівників 

стратегічного управління. Однак, з існуючої організації до нового стратегічного 

управління слід перенести такі функції/відділи: Сектор інформаційно-аналітичної 

роботи Управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової 

адміністрації України; Відділ судової статистики та діловодства Управління з питань 

судового діловодства. 

Для того, щоби спростити та модернізувати решту організації рекомендується 

запровадити організаційну структуру (існуюча організаційна структура наведена в 

Додатку Б) з 5 додатковими управліннями: з економічних питань; з питань права й 

адміністрування; з питань кадрових ресурсів; з питань ІТ; з питань комунікацій. 

Ця структура об’єднає «подібні» функції (або функції, що вимагають подібних типів 

навичок) у межах одного управління і таким чином забезпечить максимум гнучкості 

під час коливань робочого навантаження, що потребує перерозподілу працівників для 

виконання цих подібних функцій. 

Нове управління з економічних питань включатиме поточні Управління планово-

фінансової діяльності, Управління аудиту, Управління бухгалтерського обліку та 
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звітності. Як видно з Додатку А, дуже ці функції часто виконує одне управління з 

економічних питань. Дуже важливо забезпечити тісне співробітництво між 

управлінням з економічних питань і стратегічним управлінням. 

Нове управління з питань права й адміністрування складатиметься з поточного 

Управління правового забезпечення та Відділу організаційного забезпечення діяльності 

органів суддівського самоврядування. Всі працівники цих двох підрозділів мають 

юридичну освіту, тому є сенс у здатності швидко перерозподілити працівників для 

виконання найбільш нагальних завдань, коли змінюється робоче навантаження 

розгляду скарг або забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування. 

Окрім цього, рекомендується перевести до нового управління з питань права й 

адміністрування працівників із поточного Управління організаційного забезпечення 

діяльності Державної судової адміністрації України, які займаються забезпеченням 

організації загальних засідань керівництва ДСА України та кореспонденцією, оскільки 

ці завдання пов’язані з іншими завданнями, які виконує нове управління. Поточне 

Управління матеріально-технічного забезпечення також входитиме до нового 

управління з питань права й адміністрування, оскільки воно займається переважно 

різними адміністративними завданнями. 

Нова пропонована організаційна структура 
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Нове управління з кадрових питань поєднуватиме функції управління кадровими 

ресурсами в судах та внутрішнього управління кадрами в ДСА України (та 

начальників ТУ ДСА), оскільки утримувати багато різних підрозділів із кадрових 

питань недоцільно. Відтак, управління складатиметься з поточного Управління з 

питань організації діяльності судів та працівників із поточного Управління 

організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України, які 

займаються питаннями кадрів. 

З огляду на важливість належного функціонування систем ІТ та діловодства, 

рекомендується сформувати нове управління з питань ІТ. Навіть якщо розробка та 

підтримка ІТ здійснюються зовнішнім підрядником, необхідно мати своїх професійних 

ІТ експертів для того, щоб бути в змозі визначати вимоги до нових ІТ систем та 

здійснювати моніторинг постачальників. ДСА слід також найняти додаткових 

працівників для належного виконання цих завдань. 

Насамкінець, рекомендується сформувати нове управління з питань комунікації. 

Хороша комунікація є вкрай необхідною для будь-якої судової адміністрації, і в 

найближчому майбутньому важливість комунікації зростатиме ще більше. 

В існуючій організаційній структурі є два заступники Голови ДСА України. 

Доцільність існування посад заступників залежить передусім від індивідуального 

стилю управління Голови ДСА. Оскільки в межах цього аналізу стиль управління 

Голови ДСА не вивчався, поточна пропозиція нової організаційної структури не 

містить жодних рекомендацій щодо доцільності існування двох посад заступників 

Голови ДСА. 
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Моделі забезпечення діяльності судів 

У країнах Європи підходи до судового адміністрування дуже різні. Існує декілька 

різних моделей забезпечення діяльності судів. Загалом, виділяють три основні моделі: 

модель країн Північної та Центральної Європи, модель країн Південної Європи, 

англосаксонську модель. 

Основою Моделі країн Північної та Центральної Європи є міцна організація судів. Суди 

самостійно вирішують більшість завдань забезпечення діяльності та мають достатньо 

працівників для здійснення цих функцій. Апарат суду організований за ієрархією, яку 

очолює голова суду. Дуже часто судовий адміністратор (наприклад, у Німеччині це 

«Rechtspfleger») допомагає голові суду вирішувати більшість питань повсякденного 

адміністрування. 

 

 

 

 

 

 

 

Оскільки суди в цих країнах можуть самостійно вирішувати більшість 

адміністративних питань, діяльність державних судових адміністрацій обмежується 

виконанням координаційних функцій та функцій моніторингу, пов’язаних, 

наприклад, з розподілом бюджету і працівників, розробкою єдиних систем 

документообігу, веденням та аналізом судової статистики, координуванням великих 

Три моделі забезпечення діяльності судів 

Модель країн Північної та Центральної Європи: самостійні 

суди, центральна судова адміністрація має обмежену роль 

координатора 

Модель країн Південної Європи: апеляційні суди 

здійснюють координування та забезпечують діяльність 

Англосаксонська модель: регіональні відділення судової 

адміністрації надають широку підтримку судам для того, 

щоб судді могли зосередитися лише на суддівських 

обов’язках 
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будівельних проектів тощо. У деяких країнах (наприклад, Нідерландах та 

скандинавських країнах) ці координаційні функції виконують більш-менш незалежні 

(підпорядковані органам суддівського самоврядування) судові адміністрації. В інших 

країнах (наприклад, Німеччині, Австрії та Фінляндії) адміністративне координування 

здійснює Міністерство юстиції. 

Основними перевагами моделі країн Північної та Центральної Європи є те, що суди 

можуть функціонувати як сильні та повноцінні організації з чіткою ієрархією 

керівництва. Підзвітність за якість функціонування цілковито покладена на голову 

суду. Потенційним недоліком є те, що модель не підходить для маленьких судів. Суди 

мають бути певного розміру, щоб виконувати адміністративні та управлінські 

завдання. 

У моделі країн Південної Європи важливу роль з точки зору координування судового 

адміністрування судів нижчого рівня відіграють апеляційні суди. Вони часто 

займаються фінансовим управлінням, ІТ підтримкою судів нижчого рівня, що належать 

до їх компетенції. У більшості країн Південної Європи координування бюджету судів 

та інформаційні судові технології належать до сфери відповідальності Міністерства 

юстиції, тому надання такої функції апеляційному суду може розглядатися як 

забезпечення певного суддівського самоврядування. Недоліком цього є те, що на 

практиці результатом застосування цієї моделі дуже часто є недостатня підтримка судів 

нижчого рівня, тому що апеляційний суд може використовувати свої повноваження для 

виділення більшості доступних ресурсів собі. 

Англосаксонська модель (наприклад, у Великобританії та Ірландії) ґрунтується принципі, 

відповідно до якого судді мають зосереджуватися на виконанні обов’язків судді, а не 

займатися питаннями управління суду. Відтак, діяльність судів забезпечується 

організаціями з забезпечення діяльності судів. Такі організації обов’язково включають 

працівників апарату суду, але не суддів. Судові адміністрації в цих країнах не лише 
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займаються загальним координуванням судів, а також надають підтримку окремим 

суддям/суддям магістрату. Тому там працює значно більше працівників, вони також 

мають структуру регіональних відділень, щоб працівники були ближче до судів, 

діяльність яких забезпечують. 

Важливо звернути увагу на деякі особливості британських суддів і судів, завдяки яким 

ця модель працює особливо добре. По-перше, на відміну від країн континентальної 

Європи, в Англії немає, так би мовити, «професійних суддів», оскільки суддів обирають 

серед практикуючих юристів, а не навчають спеціально. Кажуть, що це допомогло 

створити міцну «культуру індивідуалізму»,1  в якій судді не надто відчувають свою 

приналежність до судів як організацій. По-друге, в англійській системі дуже 

поширеним явищем є непрофесійні судді магістрату. По-третє, багато судів нижчого 

рівня в Англії – досить маленькі. 

Потенційною перевагою англосаксонської моделі є можливість кращого заощадження 

ресурсів, оскільки суди можуть «ділитися» працівниками та ресурсами. Модель також 

добре підходить для забезпечення діяльності дуже маленьких судів. Потенційним 

недоліком є чітке розмежування правосуддя як права, що забезпечується суддями, та 

інфраструктури правосуддя як державною службою. Теоретично, можна розрізняти ці 

два поняття, але на практиці багато вважають їх тісно пов’язаними.2 Іншим 

потенційним недоліком є те, що дотримуватися єдиних підходів у судовому 

адмініструванні може бути значно складніше. 

Поточна організація в Україні може бути охарактеризована як суміш англосаксонської 

моделі та моделі країн Північної та Центральної Європи. З іншого боку, діяльність 665 

місцевих судів загальної юрисдикції забезпечують 27 територіальних управлінь ДСА. 

Але це не є англосаксонською моделлю в «чистому вигляді», оскільки територіальні 
                                                             
1
 Див., наприклад, Кейт Маллесон «Навчання суддів та  оцінка діяльності», Огляд сучасного законодавства, 1997 р. 

(Kate Malleson. “Judicial Training and Performance Appraisal”, The Modern Law Review, 1997) 
2 Див., наприклад, Дж. Белл «Судові системи Європи», Кембридж, 2006 р. (J. Bell, Judiciaries within Europe 
(Cambridge 2006)) 
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управління працюють не лише з працівниками апарату цих судів. Окрім цього, 101 суд 

отримує допомогу переважно від центрального апарату ДСА. 

Автор цього звіту вважає дещо дивним те, що Україна так сильно покладається на 

«регіоналізоване» судове адміністрування. Очевидно, що розмір країни (понад 600000 

км2 та понад 45 мільйонів населення3) може слугувати частковим обґрунтуванням 

цього, принаймні з історичної точки зору. Але в наш час, маючи сучасні засоби 

комунікації, існування ТУ ДСА більше не видається оптимальним рішенням. Деякі з 

функцій ТУ ДСА для більш ефективного виконання можна було би передати судам, а 

інші – ДСА України. 

Наведена нижче таблиця зазначає, які функції, що наразі виконують ТУ ДСА можуть у 

майбутньому бути розподілені між ДСА України та судами. 

Поточні функції ТУ 
ДСА 

Майбутні обов’язки з виконання цих функцій 

Фінансовий менеджмент Судам слід дозволити самостійно управляти своїм 
бюджетом та закупівлями. Наприклад, у складних випадках 

із закупівлями, їм слід дозволити звертатися до ДСА 
України по допомогу. Частіше за все така допомога не 
потребує особистих зустрічей. 
Моніторинг фінансового менеджменту може здійснюватися 
з регулярними перевірками з ДСА України. Навіть з 
урахуванням витрат на переїзд, це буде більш ефективним, 
ніж утримувати регіональний підрозділ з фінансового 
менеджменту.  

Управління кадрами Суди можуть взяти на себе всі внутрішні кадрові функції та 
звертатися по допомогу до ДСА України лише в разі певних 
труднощів з кадрових питань (загалом, це не потребує 
особистих зустрічей).  

Навчання Звичайною практикою в інших європейських країнах є 
регіональні центри навчання суддів. Ними можна 
управляти з обмеженою кількістю працівників, а навчання 
може координуватися з ДСА України.  

                                                             
3 But notice, however, that other countries covering a large geographical area (e.g. Norway and Sweden) do not have a 
regionalized court administration. 
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Статистична звітність і 
аналіз 

Коли збір і обробка статистичних даних повністю 
автоматизовані (що наразі не так), немає потреби в 
регіональній статистичній функції. Дуже важливо 
забезпечити єдині підходи до збору статистичної 
інформації, координацію якого буде здійснювати ДСА 
України. 

Утримання приміщень 
суду 

Для того, щоб перебрати на себе ці функції, слід дозволити 
судам наймати працівників із відповідними технічними 
знаннями.  

Юридичні послуги ДСА України може відповідати на скарги та надавати судам 
юридичні консультації щодо контрактів.  

 

Зрозуміло, що ліквідація 27 ТУ ДСА буде складною структурною реформою. Такий 

крок не варто здійснювати, ґрунтуючись лише на цьому короткостроковому аналізі. 

Відтак, не рекомендується одразу ліквідовувати ТУ ДСА. Натомість, слід ініціювати 

проведення більш ретельного аналізу загальної структури забезпечення діяльності 

судів в Україні. Такий аналіз повинен визначати: 

4. Як – і наскільки – якість забезпечення діяльності судів можна покращити 

ліквідацією ТУ ДСА і розподілом обов’язків ТУ ДСА між судами та ДСА 

України? 

5. Якими будуть фінансові наслідки (потенційні заощадження) такої реформи? 

6. Як забезпечити діяльність менших судів без ТУ ДСА? В інших країнах 

перевіреною практикою є те, що в суді має бути мінімум 8 суддів та мінімум 12 

працівників апарату суду для того, щоб він сам міг вирішувати свої питання. 

Як частина такого аналізу, необхідно визначити поточний рівень задоволеності (або 

незадоволеності) суду підтримкою ТУ ДСА шляхом проведення опитувань 

користувачів послуг ТУ ДСА. Рівень задоволеності (і витрати на забезпечення 

діяльності суду) слід порівняти з рівнями тих судів, які наразі не отримують підтримку 

від ТУ ДСА. 
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За результатами такого аналізу можна буде вибирати майбутні шляхи забезпечення 

діяльності судів. Аналіз також слугуватиме основою для прийняття рішень щодо того, 

як забезпечуватиметься діяльність судів у довгостроковій перспективі. 

По-друге, навіть якщо поточна регіоналізована структура буде збережена, є певні 

очевидні короткострокові можливості для підвищення ефективності існуючої 

структури. 

 Потенційні переваги регіоналізованої моделі повністю прив’язані до географії. 

Лише в разі значної географічної відстані між двома судами є сенс в існуванні 

двох різних ТУ ДСА, що забезпечують діяльність цих судів. Тому рекомендується 

об’єднати ТУ ДСА м. Київ з ТУ ДСА в Київській області. 

 Подібно до раціональної моделі розподілу бюджету та кадрів між судами, слід 

запровадити модель розподілу ресурсів між ТУ ДСА. Модель повинна 

враховувати кількість судів та працівників апарату суду, а також географічні 

відстані в певному регіоні. 

 ТУ ДСА мають бути підзвітними за послуги, які вони надають судам. Слід 

регулярно проводити опитування серед судів, щоб оцінювати діяльність ТУ 

ДСА. ДСА України слід використовувати ці результати опитувань для 

визначення кращих підходів та заохочення ТУ ДСА дотримуватися цих підходів. 
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Додаток А: Судові адміністрації країн Європи 
В додатку надано інформацію щодо організаційної структури та управління декількох судових 

адміністрацій країн Європи. 

Данія: Судова адміністрація Створено в 1999 р. 

Управління 

Судову адміністрацію Данії очолює рада керівників і директор. Судова адміністрація Данії підзвітна Міністерству юстиції, 
але Міністр юстиції не має повноважень та не може змінювати рішення, прийняті Судовою адміністрацією. 

Рада керівників є керівництвом вищого рівня та відповідає за всю діяльність Судової адміністрації Данії. Директор, який 

призначається та звільняється радою керівників, відповідає за управління повсякденною діяльністю. Директору не 

обов’язково мати вищу юридичну освіту. 

Склад ради керівників Судової адміністрації Данії визначено в Законі про Судову адміністрацію Данії. Рада керівників 

складається з 11 членів, 8 з яких є представниками судів, один юрист і двоє мають освіту в галузі управління та соціології. 

Основні функції 

Забезпечення належного адміністрування в судах: бюджет, карди, приміщення тощо. 

Стратегія Див.: http://www.domstol.dk/om/otherlanguages/english/visionvaluesobjectives/Pages/Vision,valuesandobjectives.aspx 

Організаційна структура: (кількість працівників: близько 100) 

 

 

 

 

Директор 
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комунікації 
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ІТ 

ІТ розробки Відділ якості 

та розвитку 

Адміністратив

ний відділ 

http://www.domstol.dk/om/otherlanguages/english/visionvaluesobjectives/Pages/Vision,valuesandobjectives.aspx
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Англія та Уельс: Служба судів і 
трибуналів Її Величності 

Створено в 2011 р. 

Управління 

Служба судів і трибуналів Її Величності є відомством Міністерства юстиції. Воно функціонує як партнерство 
між Лордом Канцлером, Лордом-головним суддею та старшим президентом трибуналів. 

Основні функції 

Відповідає за адміністрування кримінальних, цивільних та сімейних судів і трибуналів Англії та Уельсу, а 
також деяких трибуналів Шотландії та Північної Ірландії. 

Стратегія Див.: http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/corporate-reports/hmcts/2012/hmcts-business-plan12-13.pdf 

Організаційна структура 

Нова організаційна структура наразі впроваджується. 

 

Служба судів і трибуналів охоплює сім регіонів Англії та Уельсу, які очолює директор, підзвітний 
Голові та раді Служби. Сім регіонів поділені на 34 кластерів. Кластер – це організаційна одиниця, 
що охоплює географічний регіон з певною кількістю судів і трибуналів. Начальник кластеру 
відповідає за суди та близько 500 працівників апарату. 

 

 

http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/corporate-reports/hmcts/2012/hmcts-business-plan12-13.pdf
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Ірландія: Судова служба Створено в 1999 р. 

Управління 

Рада Судової служби складається з сімнадцяти членів, дев’ять з яких є представниками судової системи. Функцією 
Ради є розгляд та визначення політики Служби та контроль за впровадженням цієї політики Головою. 

Основні функції 

Управління судами, надання допомоги суддям, надання інформації про систему судів громадськості, утримання 

приміщень судів. 

Стратегія Див.: http://www.courts.ie/courts.ie/library3.nsf/WebPageCurrentWeb/818CA6535C6DB8BF80256D9F004C8808?OpenDocument&l=en 

Організаційна структура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова 

Діяльність 

Верховного і 

вищого судів 

Діяльність 

окружних і 

місцевих судів 

Реформи та 

розвиток 

Кадрові ресурси Послуги 

інфраструктури 

5 

регіональних 

відділень 

http://www.courts.ie/courts.ie/library3.nsf/WebPageCurrentWeb/818CA6535C6DB8BF80256D9F004C8808?OpenDocument&l=en
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Нідерланди: Бюро ради судової 
системи  

Створено в 2002 р. 

Управління 

Рада складається з 5 членів: 3 з них – судді. Міністр юстиції складає перелік кандидатів після консультацій з 
представниками судової системи та ради суддів. Уряд призначає членів, включаючи тих, що не є суддями.  

Основні функції 

Розподіл бюджету, контроль фінансового менеджменту, кадрова політика, інформаційні судові технології, 
комунальні послуги. Рада забезпечує діяльність судів у цих галузях. Іншим центральним завданням Ради є 

забезпечення якості в межах судової системи та надання рекомендацій щодо нового законодавства, що має 

вплив на здійснення правосуддя. Рада також виступає речником судової системи на національному та 

міжнародному рівнях. 

Стратегія Див.: http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/BrochKwaliteit_GBFR.pdf 

Організаційна структура (2008) – кількість працівників: близько 150 
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http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/BrochKwaliteit_GBFR.pdf
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Швеція: Судова адміністрація Створена в 1975 р. 

Управління 

Судова адміністрація Швеції є органом виконавчої влади. Вона звітує консультативній раді, що складається з 8 членів. 4 членів 
є представниками парламенту (4 основних партій).  

Основні функції 

Функцією Судової адміністрації Швеції є загальне координування та вирішення загальних питань судової системи Швеції. Її 
діяльність також передбачає надання послуг судам, регіональним трибуналам та Національному органу правової допомоги. 

Це може також включати питання кадрового розвитку, навчання та інформації, підготовки положень, консультацій та 

інструктажу, забезпечення ведення ефективної та доступної для громадян діяльності  

Стратегія Див.: http://www.domstol.se/Publikationer/Verksamhetsplan/operational_plan_2011-2013_eng.pdf 

Організаційна структура 
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http://www.domstol.se/Publikationer/Verksamhetsplan/operational_plan_2011-2013_eng.pdf
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Додаток Б: Поточна організаційна структура Державної судової 

адміністрації України 

 

УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ 

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІВ СУДДІВСЬКОГО 

САМОУРЯДУВАННЯ 

 

 

СЕКТОР МІЖНАРОДНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ВЗАЄМОДІЇ З 

ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

ДП «ІНФОРМАЦІЙНІ СУДОВІ 

СИСТЕМИ» 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ДСА 

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ СУДОВОГО 

ДІЛОВОДСТВА 

27 ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ ДСА 

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ 

 

 УПРАВЛІННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ АУДИТУ 

РЕЖИМНО-СЕКРЕТНИЙ СЕКТОР 

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ДСА 

УПРАВЛІННЯ ПЛАНОВО-

ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДП «СУДОВИЙ БУДІВЕЛЬНО-ЕКСПЕРТНИЙ 

ЦЕНТР» 

ДП «АВТО ПІДПРИЄМСТВО ДСА» 

САНАТОРНО-КУРОРТНИЙ ЛІКУВАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР «ФЕМІДА» 

САНАТОРНО-ЛІКУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ШКЛО» 

ГОЛОВА ДСА 

 


