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ВСТУП. 

 

Дистанційний курс «Судове адміністрування» – це перший курс дистанційного 

навчання для керівників апаратів судів та їх заступників в режимі онлайн, 

розроблений фахівцями Національної школи суддів України (НШСУ) спільно із 

експертами та співробітниками Проекту Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) «Справедливе правосуддя» з використанням Методології та Модельної 

Програми для онлайн навчання, представлених експертом Проекту Хоуп Кентнор (США) 

представникам Національної школи суддів України та суддям – викладачам під час 

тренінгу 26 - 28 лютого 2013 року. До розробки матеріалів курсу були залучені 

представники Державної судової адміністрації України, керівники апаратів судів та їх 

заступники, судді, спеціалісти з комунікацій та інші фахівці.  

Експертом Проекту Канадського Посольства «Освіта суддів – для економічного 

розвитку» були проведені консультації для фахівців відділу інформаційних технологій 

НШС щодо технічних питань інсталяції платформи управління дистанційним навчанням 

Moodle.  

Проектом USAID «Справедливе правосуддя» було придбано для НШС належне 

технічне обладнання – потужний сервер та 10 лептопів.  

Крім зазначеного було проведено низку семінарів – практикумів (3 грудня, 2015, 25 

- 26 квітня та 20 травня 2016) для розробників, викладачів, адміністраторів, в ході яких 

було проведено технічний і змістовний дизайн курсу на Інтернет платформі управління 

дистанційним навчанням Moodle із формуванням навчального плану; підбору навчальних 

матеріалів (презентацій, міні лекцій, допоміжної літератури) та варіантів практичних 

завдань; визначення системи показників оцінки виконання завдань та апробовано курс 

перед його пілотуванням. 

Навчання відбувається на офіційній веб-сторінці НШСУ за посиланням: 

http://sdo1.nsj.gov.ua/.  

У результаті опанування програми цього курсу учасникам надана можливість:  

 зможуть визначати основні аспекти діяльності керівника апарату суду,  

 набудуть навичок практичного застосування законодавчих норм, які регламентують 

діяльність керівника апарату суду,  

 зможуть налагоджувати ефективну взаємодію керівника апарату суду з головою 

суду, суддівським корпусом, а також працівниками апарату суду, 

 застосовуватимуть лідерські навички, необхідні для управління персоналом,  

 вмітимуть ефективно розподіляти обов‘язки між працівниками апарату суду для 

забезпечення ефективної роботи суду, 

 знатимуть порядок бюджетного забезпечення суду,  

 розумітимуть процедури здійснення державних закупівель,  

 знатимуть систему і стандарти управління документованою інформацією в суді,  

 знатимуть та використовуватимуть особливості руху судових справ і матеріалів у 

суді,  

 знатимуть основи функціонування Електронного суду та Автоматизованої системи 

документообігу суду та використовуватимуть їх, 

 розумітимуть організаційну структуру суду, 

 оволодіють методикою добору персоналу, 

 належним чином застосовуватимуть механізми адаптації та орієнтації 

новопризначених працівників, 

 опанують питання етики та корпоративної культури, 

http://sdo1.nsj.gov.ua/
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 вмітимуть ефективно взаємодіяти із засобами масової інформації для забезпечення 

підвищення рівня довіри громадян до суду,  

 володітимуть ефективними формами взаємодії суду з журналістами, 

 зможуть ефективно управляти часом в професійній діяльності та особистому житті,  

 розумітимуть і застосовуватимуть правила стратегічного планування діяльності 

суду. 

 

З 30 травня по 7 липня 2016 року НШСУ провела пілотування дистанційного 

курсу «Судове адміністрування». 

Система управління навчанням або ж Система дистанційного навчання (англ. 

Learning management system) — це система управління навчальною діяльністю, яка 

використовується для розробки, управління та поширення навчальних онлайн - матеріалів 

із забезпеченням спільного доступу. 

Національною школою суддів України Системою дистанційного навчання (СДН) 

для пілотного курсу було обрано Модульне об‘єктно-орієнтоване середовище для 

активного навчання (Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment - MOODLE). 

Moodle перекладена на десятки мов, в тому числі й на українську. Система 

використовується у 175 країнах світу. Система MOODLE має декілька особливостей, які 

дозволяють обрати її як одне з найоптимальніших середовищ для організації 

корпоративного та академічного навчання. Перш за все, MOODLE – це відкрита система з 

ліцензією, яка передбачає безкоштовне використання та відкритий програмний код. Крім 

того, середовище (простір) для електронного навчання можна розгорнути на так само 

безоплатних операційних системах типу Linux.  

Moodle
1
 має широкий набір функціональностей, притаманних платформам 

електронних систем дистанційного навчання, що надає можливість викладачам 

створювати ефективні сайти для онлайн-навчання. Система має продуману програмну 

архітектуру, яка дозволяє розширювати функціональність завдяки модулям, які легко 

інтегруються з програмним ядром. Модулі можуть додавати нові типи навчальних 

ресурсів. Ресурсом в термінології MOODLE називають динамічний чи статичний елемент, 

який є джерелом навчальної інформації. Статичні ресурси: гіпертекст, файли, 

мультимедійна інформація (аудіо, відео, Flash застосування). Типова динамічна 

функціональність Moodle включає: здачу завдань, дискусійні форуми, завантаження 

файлів, оцінювання, обмін повідомленнями, календар подій, новини та анонси подій (для 

різних рівнів: сайт, курс, навчальна група), онлайн тестування тощо.  Робота студента з 

динамічним ресурсом може бути оцінена викладачем чи комп‘ютером (наприклад, при 

роботі з тестами). Може існувати декілька систем оцінювання за різними критеріями для 

кожного ресурсу. 

Moodle можна використовувати як в навчанні студентів, так і при підвищенні 

кваліфікації, бізнес-навчанні. Використовуючи MOODLE, можна надсилати нові 

повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні 

журнали оцінок та присутності, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т. д. 

Важливою характеристикою програми Moodle є веб-сайт www.moodle.org, який 

забезпечує централізоване джерело інформації, дискусії та співпраці серед користувачів 

Moodle - системних адміністраторів, викладачів, дослідників, проектувальників і, звісно, 

розробників. 

                                                             
1
Див також на http://uk.wikipedia.org/wiki/Moodle 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://moodle.org/
http://uk.wikipedia.org/wiki/Moodle
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Команда курсу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Галівець Ірина, начальник Адміністративно-господарського управління Державної 

судової адміністрації України, 

 Гомонова Інна, заступник начальника управління – начальник відділу планування 

та фінансового забезпечення судів та установ Державної судової адміністрації 

України, 

 Грабовецька Леся, керівник апарату Тлумацького районного суду Івано-

Франківської області,  

 Ковтун Алла, керівник апарату Зарічного районного суду міста Суми  

 Лисенко Валентина, керівник апарату Харківського окружного адміністративного 

суду, 

 Малєєв Андрій, суддя Апеляційного суду Івано-Франківської області, 

 Опанасюк Тетяна, заступник начальника юридичного управління – начальник 

відділу правової експертизи Державної судової адміністрації України, 

 Паламарчук Ірина, заступник керівника апарату Овідіопольського районного суду 

Одеської області, 

 Підгайна Оксана, керівник апарату Апеляційного суду Волинської області  

 Тимченко Олена, начальник відділу судової статистики Вищого адміністративного 

суду України, 

 Чумак Наталія, заступник начальника Територіального управління Державної 

судової адміністрації України в м. Києві, 

 Шевцова Яна, головний спеціаліст Харківського регіонального відділення 

Національної школи суддів України, 

 Шамрай Оксана, керівник групи з розробки дистанційного навчального курсу, 

начальник відділу науково-методичного забезпечення діяльності судів загальної 

юрисдикції та бібліотечно-видавничої діяльності Національної школи суддів 

України, к. ю. н., 

 Кравчук Олександр, провідний науковий співробітник відділу науково-

методичного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та бібліотечно-

видавничої діяльності Національної школи суддів України. 

Більшість викладачів он-лайн курсу є випускниками та викладачами інноваційної 

Програми з питань судового адміністрування, яка була успішно впроваджена в 2013, 2015 

та 2016 рр. Державною судовою адміністрацією України у партнерстві з Національною 
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школою суддів України за підтримки Проекту USAID «Справедливе правосуддя» та 

участі Університету штату Мічиган (США). Програма спрямована на навчання керівників 

апаратів судів, їх заступників та працівників Державної судової адміністрації України 

сучасним методам управління судами. Загалом випускниками програми вже стали 120 

судових адміністраторів України. 

Курс рекомендовано до запровадження у навчальний процес Науково-методичною 

радою Національної школи суддів України (протокол № 2 від 27.04.2016 року).  

Курс складається із 7 модулів: 

1. модуль 1. Введення у професію керівника апарату суду, 

2. модуль 2. Ресурси, бюджет, фінансування, 

3. модуль 3. Управління документованою інформацією в суді, 

4. модуль 4. Управління інформаційними ресурсами, 

5. модуль 5. Управління  персоналом, 

6. модуль 6. Зв‘язки із громадськістю, 

7. модуль 7. Управління часом та стратегічне планування. 

Кожен модуль містить практичні завдання, розроблені на підставі реальних історій, 

тести, форуми, де слухачі мають змогу спілкуватися з колегами, обговорюючи актуальні 

проблеми, та отримувати консультації викладачів з тематики модулів та виконання 

практичних завдань тощо. 
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МАТЕРІАЛИ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ  

«СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»  

В РЕЖИМІ ОН-ЛАЙН. 

 

1. СТРУКТУРА КУРСУ. 

Новини. Форум. На цьому форумі викладачі та адміністратор курсу 

повідомляють про відкриття\закриття модулів, завдань, тестів та 

поточну інформацію щодо проходження слухачами курсу. 

Сторінка із Форуму новин. 

 

Кімната слухачів. Форум.  

Сторінка кімнати слухачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=804
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=1078
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=1078
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Кімната викладача. Форум. Цей форум «схований» від слухачів. У ньому 

спілкуються лише викладачі та адміністратор курсу. 

 Розклад курсу. 

 Список розробників дистанційного навчального курсу Судове 

адміністрування. 

 Технічна інструкція. 

 Графік проходження курсу. 

 

МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕННЯ У ПРОФЕСІЮ КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУДУ 

Сторінки Модулю 1. 

 

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=926
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1090
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=929
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=929
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=928
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1079
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Опанувавши лекційний матеріал та виконавши практичні завдання цього 

модуля, слухачі: 

 зможуть визначати основні аспекти діяльності керівника апарату суду, 

 набудуть навичок практичного застосування законодавчих норм, які 

регламентують діяльність керівника апарату суду,  

 зможуть налагоджувати ефективну взаємодію керівника апарату суду з 

головою суду, суддівським корпусом, а також працівниками апарату 

суду, 

 застосовуватимуть лідерські навички, необхідні для управління 

персоналом,  

 вмітимуть ефективно розподіляти обов‘язки між працівниками апарату 

суду для забезпечення ефективної роботи суду, 

 сприятимуть розвитку судового адміністрування в Україні, базуючись на 

світовому досвіді з впровадженням його найкращих практик. 

Доступно з 30 травня 2016, 10:00  

Викладач групи 1 - Опанасюк Тетяна  

Викладач групи 2 - Чумак Наталія 

 Словник термінів, які будуть корисні судовим адміністраторам. 

 Міні-лекція 1. Судове адміністрування в Україні та за її межами. 

Огляд. 

 Міні-лекція 2. Правовий статус та роль керівника апарату суду у 

здійсненні судового адміністрування (законодавчі норми). Обов’язкова 

якість – лідерство. 

http://sdo1.nsj.gov.ua/user/profile.php?id=1114
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/profile.php?id=1111
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=927
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=805
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=805
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=806
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=806
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=806
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Завдання 1.1 

Доступно до закінчення 3 червня 2016 

 Міні-лекція 3. Взаємодія керівника апарату суду з головою суду та 

суддівським корпусом. 

Завдання 1.2 

Доступно до закінчення 3 червня 2016 

Завдання 1.3 - тест 

Доступно до закінчення 3 червня 2016 

 Перелік додаткових джерел. 

 

МОДУЛЬ 2. РЕСУРСИ, БЮДЖЕТ, ФІНАНСУВАННЯ. 

Сторінка Модуля 2. 

 

Опанувавши лекційний матеріал та виконавши практичні завдання цього 

модуля, слухачі: 

 знатимуть порядок бюджетного забезпечення суду,  

 розумітимуть процедури здійснення державних закупівель,  

 належно використовуватимуть бюджетні кошти,  

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=1083
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=807
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=807
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=849
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/quiz/view.php?id=850
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=899
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 дотримуватимуться фінансової дисципліни. 

Доступно з 4 червня 2016, 09:00 

Викладачі модуля: Галівець Ірина та Гомонова Інна 

 Міні-лекція 1. Бюджетний процес у суді. 

 Міні-лекція 2. Державні закупівлі. 

 Міні-лекція 3. Належне використання бюджетних коштів. 

Дотриманя фінансової дисципліни. 

Завдання 2.1 - тест 

Доступно до закінчення 6 червня 2016 

Завдання 2.2 - тест 

Доступно до закінчення 6 червня 2016 

 Перелік додаткових джерел. 

 

МОДУЛЬ 3. УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГОМ В СУДІ. 

Сторінка Модуля 3. 

http://sdo1.nsj.gov.ua/user/view.php?id=1299&course=26
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/profile.php?id=1242
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=851
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=852
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=853
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=853
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/quiz/view.php?id=854
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/quiz/view.php?id=900
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=911
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Опанувавши лекційний матеріал та виконавши практичні завдання цього 

модуля, слухачі: 

 знатимуть систему і стандарти управління документованою 

інформацією в суді, 

 зможуть належно застосувати систему управління документованою 

інформацією в суді для підвищення ефективності, якості та 

продуктивності діяльності суду та його апарату,  

 знатимуть міжнародний досвід управління документованою 

інформацією в суді,  

 розумітимуть місце і роль керівника апарату у цьому процесі,  

 знатимуть та використовуватимуть особливості руху судових справ і 

матеріалів у суді,  

 розумітимуть роль та функції організаційної структури суду, яка цей 

процес забезпечує. 

Доступно з 7 червень 2016, 09:00  

Викладач групи 1 - Малєєв Андрій 

Викладач групи 2 - Тимченко Олена 

 Міні-лекція 1. Управління рухом справ і документів. Огляд 

міжнародного досвіду. 

 Міні-лекція 2. Можливості та межі управління рухом справ та 

документів. 

Завдання 3.1 

Доступно до закінчення 11 червень 2016 

 Міні-лекція 3. Класифікація справ і документів за рівнем складності. 

Час як організаційний чинник.  

 Міні-лекція 4. Організаційна структура суду як засіб забезпечення 

управління рухом справ у суді.  

 Міні-лекція 5. Місце і роль керівника апарату суду в управлінні 

рухом справ у суді.  

 Міні-лекція 6. Підходи до оцінки діяльності апарату суду, контроль.  

Завдання 3.2 - тест 

Доступно до закінчення 11 червень 2016 

 Перелік додаткових джерел. 

http://sdo1.nsj.gov.ua/user/profile.php?id=130
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/profile.php?id=1243
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=855
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=855
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=857
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=857
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=856
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=858
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=858
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=860
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=860
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=861
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=861
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=862
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/quiz/view.php?id=863
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=901
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МОДУЛЬ 4. УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ. 

Сторінка Модуля 4. 

 

 Опанувавши лекційний матеріал та виконавши практичні завдання цього 

модуля, слухачі: 

 розумітимуть систему управління інформаційними технологіями в 

судах,  

 передбачатимуть перспективу розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій,  

 знатимуть основи функціонування Електронного суду та 

Автоматизованої системи документообігу суду та використовуватимуть 

їх, 

 знатимуть особливості фіксування судового процесу технічними 

засобами. 

Доступно з 12 червень 2016, 09:00  

Викладач групи 1 - Лисенко Валентина  

Викладач групи 2 - Паламарчук Ірина 

http://sdo1.nsj.gov.ua/user/profile.php?id=1115
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/profile.php?id=1244
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 Міні-лекція 1. Інформаційно-комунікаційні технології: сучасний стан 

та перспективи розвитку. 

 Міні-лекція 2. Електронний суд . 

 Проект «ЕЛЕКТРОННИЙ СУД». 

Завдання 4.1 

Доступно до закінчення 14 червень 2016 

 Міні-лекція 3. Автоматизована система документообігу суду. 

 Міні-лекція 4. Організація фіксування судового процесу технічними 

засобами. 

Завдання 4.2 - тест 

Доступно до закінчення 14 червень 2016 

 Перелік додаткових джерел. 

 

МОДУЛЬ 5. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. 

Сторінки Модуля 5. 

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=864
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=864
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=865
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1099
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=1081
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=866
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=867
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=867
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/quiz/view.php?id=868
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=902
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Опанувавши лекційний матеріал та виконавши практичні завдання цього 

модуля, слухачі: 

 знатимуть правовий статус працівників апарату суду, 

 розумітимуть організаційну структуру суду, 

 будуть обізнані із класифікацією посад, 

 оволодіють методикою добору персоналу, 

 належним чином застосовуватимуть механізми адаптації та орієнтації 

новопризначених працівників, 

 опанують питання етики та корпоративної культури, 

 вмітимуть обирати варіант поведінки, 

 розумітимуть суть обмежень, які накладаються на працівників апарату 

суду відповідно до Правил поведінки, 

 вмітимуть вирішувати етичні дилеми. 

Доступно з 15 червень 2016, 09:00 

Викладач групи 1 - Підгайна Оксана  

Викладач групи 2 - Шевцова Яна 

Міні-лекція 1. Персонал суду: правовий статус. Організаційна 

структура та класифікація посад. 

Міні-лекція 2. Практичне застосування основ управління 

персоналом: планування, організація, мотивація, контроль. 

Відео про мотивацію 1 

Відео про мотивацію 2 

Відео про мотивацію 3 

Міні-лекція 3. Методика добору персоналу. 

http://sdo1.nsj.gov.ua/user/profile.php?id=1241
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/profile.php?id=476
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=869
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=869
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=872
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=872
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=910
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1101
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1102
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=874
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=869
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=872
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=910
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1101
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1102
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=874
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=869
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=872
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=910
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1101
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1102
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=874
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=869
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=872
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=910
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1101
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1102
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=874
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=869
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=872
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=910
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1101
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1102
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=874
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=869
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=872
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=910
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1101
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1102
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=874
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=869
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=872
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=910
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1101
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1102
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=874
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=869
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=872
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=910
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1101
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1102
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=874
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=869
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=872
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=910
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1101
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1102
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=874
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=869
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=872
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=910
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1101
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1102
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=874
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Презентація до міні-лекції 3. Добір персоналу. Алгоритм дій. 

Завдання 5.1 

Доступно до закінчення 21 червень 2016 

Міні-лекція 4. Адаптація, орієнтація в колективі. Наставництво. 

Презентація до міні-лекції 4 Адаптація, оріїнтація, наставництво, 

слайди. 

Завдання 5.2 

Доступно до закінчення 21 червень 2016 

Міні-лекція 5. Етика та корпоративна культура. 

Завдання 5.3 

Доступно до закінчення 21 червень 2016 

Завдання 5.4 

Доступно до закінчення 21 червень 2016 

Завдання 5.5 - тест 

Доступно до закінчення 21 червень 2016 

Перелік додаткових джерел. 

 

МОДУЛЬ 6. ЗВ’ЯЗКИ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Сторінки Модуля 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=870
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=871
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=876
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=875
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=875
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=877
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=878
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=879
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=873
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/quiz/view.php?id=882
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=880
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=870
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=876
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=875
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=878
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=880
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=870
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=876
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=875
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=878
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=880
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=870
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=876
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=875
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=878
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=880
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=870
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=876
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=875
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=878
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=880
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=870
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=876
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=875
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=878
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=880
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=870
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=876
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=875
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=878
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=880
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Опанувавши лекційний матеріал та виконавши практичні завдання цього 

модуля, слухачі: 

 вмітимуть ефективно взаємодіяти із засобами масової інформації для 

забезпечення підвищення рівня довіри громадян до суду,  

 забезпечуватимуть відкритість та прозорість діяльності суду для 

суспільства,  

 знатимуть міжнародні стандарти взаємодії суду зі ЗМІ,  

 володітимуть ефективними формами взаємодії суду з журналістами, 

 сприятимуть належній організації діяльності суду при розгляді справ, 

що становлять суспільний інтерес. 

Доступно з 22 червень 2016, 09:00  

Викладач групи 1 - Грабовецька Леся  

Викладач групи 2 - Ковтун Алла 

 Міні-лекція 1. Загальний огляд питань зв’язків із громадськістю. 

Комунікаційна стратегія суду. 

 Додаток 1 до міні-лекції 1. Положення про взаємодію суду із засобами 

масової інформації та журналістами. 

 Додаток 2 до міні-лекції. 1 Комунікаційна стратегія суду. 

 Міні-лекція 2. Суди і засоби масової інформації. 

 Презентація 1 до міні-лекції 2. Рекомендації № Rес (2003) 19 Комітету 

Міністрів РЄ. 

 Презентація 2 до міні-лекції. 2 Справи, що становлять суспільний 

інтерес. 

http://sdo1.nsj.gov.ua/user/profile.php?id=1112
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/profile.php?id=1249
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=883
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=883
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=904
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=904
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=905
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=884
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=885
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=885
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=886
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=886
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=883
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=904
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=905
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=884
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=885
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=886
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=883
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=904
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=905
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=884
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=885
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=886
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=883
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=904
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=905
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=884
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=885
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=886
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=883
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=904
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=905
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=884
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=885
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=886
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=883
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=904
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=905
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=884
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=885
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=886
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=883
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=904
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=905
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=884
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=885
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=886
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=883
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=904
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=905
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=884
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=885
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=886
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Завдання 6.1 

Доступно до закінчення 27 червень 2016 

Завдання 6.2 

Доступно до закінчення 27 червень 2016 

 Додаток 1 до міні-лекції 2. Медіа–карта. 

 Додаток 2 до міні-лекції 2. Пам’ятка Зарічного районного суду м. 

Суми для представників засобів масової інформації під час висвітлення 

судового процесу. 

 Міні-лекція 3. Форми ефективної взаємодії суду з журналістами. 

 Презентація до міні-лекції 3. Форми взаємодії суду з журналістами.  

Завдання 6.3 

Доступно до закінчення 27 травень 2016 

Завдання 6.4 

Доступно до закінчення 27 червень 2016 

Завдання 6.5 - тест 

Доступно до закінчення 27 червень 2016 

 Перелік додаткових джерел.  

 

МОДУЛЬ 7. УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ ТА СТРАТЕГІЧНЕ 

ПЛАНУВАННЯ. 

Сторінка Модуля 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=887
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=888
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=906
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=907
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=907
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=907
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=889
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=890
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=891
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=892
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/quiz/view.php?id=893
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=908
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=906
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=907
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=889
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=890
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=908
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=906
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=907
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=889
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=890
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=908
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=906
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=907
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=889
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=890
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=908
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=906
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=907
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=889
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=890
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=908
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=906
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=907
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=889
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=890
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=908
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=906
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=907
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=889
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=890
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=908
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Опанувавши лекційний матеріал та виконавши практичні завдання цього 

модуля, слухачі: 

 зможуть ефективно управляти часом в професійній діяльності та 

особистому житті,  

 розумітимуть і застосовуватимуть правила стратегічного планування 

діяльності суду. 

Доступно з 28 червень 2016, 09:00  

Викладач групи 1 - Опанасюк Тетяна 

Викладач групи 2 - Чумак Наталія 

 Міні-лекція 1. Управління часом в діяльності керівника апарату.  

Завдання 7.1 

Доступно до закінчення 2 липень 2016 

Завдання 7.2 

Доступно до закінчення 2 липень 2016 

 Міні-лекція 2. Стратегічне планування  

Завдання 7.3 

Доступно до закінчення 2 липень 2016 

Перелік додаткових джерел. 

 

НАВЧАННЯ ЗАКІНЧИЛОСЯ, ЧАС ОЦІНИТИ... 

 

Ми завершуємо опанування матеріалу за курсом. На цьому тижні ми будемо 

оцінювати результативність нашого курсу і Вас ми просимо оцінити наш 

курс і нашу роботу. 

Доступно з 7 липень 2016, 09:00  

Оцінювання результативності участі в е-навчанні. 

Просимо КОЖНОГО учасника курсу завантажити собі на комп'ютер, 

заповнити і надіслати випускну анкету: 

Випускна анкета. 

Форум побажань. 

На цьому фінальному форумі Ви можете висловити свої враження від 

навчання, роботи в команді, висловити побажання викладачам, зауваження 

організаторам, тьюторам і експертам, а також розмістити пропозиції 

щодо удосконалення курсу як за контентом, так і організаційно-технічному. 

Дякуємо за участь у навчанні! 

http://sdo1.nsj.gov.ua/user/profile.php?id=1114
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/profile.php?id=1111
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=894
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=895
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=896
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=897
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=898
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=909
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1087
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=908
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=908
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=908
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РОЗДІЛИ ТА МОДУЛІ КУРСУ. 

 

2.1. РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНИЙ. 

2.1.1 Новини курсу (форум).  

2.1.2. Кімната слухачів (форум). 

2.1.3. Кімната викладача (форум). 

 

2.1.4. Розклад курсу. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Проректором Національної школи 

суддів України 

А. В. Костенком 

19.05. 2016 р. 

 

Розклад 

дистанційного курсу “Судове адміністрування” 

 

№ Модуль  Дата і час 

відкриття  

Дата і час 

закриття  

Перевірка та 

оцінювання 

результатів  

1.  Модуль 1  
30.05.16  

10 год.00 хв.  

03.06.16  

24 год. 00 хв.  
4.06.16-6.06.16  

2.  Модуль 2  
4.06.16  

9 год.00 хв.  

06.06.16  

24 год. 00 хв.  

7.06.16 - 

11.06.16  

3.  Модуль 3  
7.06.16  

9 год. 00 хв.  

11.06.16  

24 год. 00 хв.  

12.06.16 - 

14.06.16  

4.  Модуль 4  
12.06.16  

9 год. 00 хв.  

14.06.16  

24 год. 00 хв.  

15.06.16 - 

21.06.16  

5.  Модуль 5  
15.06.16  

9 год.00 хв.  

21.06.16  

24 год.00 хв.  

22.06.16 - 

27.06.16  

6. Модуль 6  
22.06.16  

9 год. 00 хв.  

27.06.16  

24 год.00 хв.  

28.06.16 - 

02.07.16  

7. Модуль 7  
28.06.16  

9 год. 00 хв.  

2.07.16  

24 год.00 хв.  
3.07.16 - 7.07.16  

 
Анкетування 

слухачів 

3.07.16  

9 год.00 хв.  

4.07.16  

24 год. 00 хв. 
 

 

Адміністратор курсу              Дмітрієва Ж.В. 
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2.1.5. Список розробників дистанційного навчального курсу  

«Судове адміністрування». 

 Розробники дистанційного навчального курсу «Судове адміністрування» 

 Галівець Ірина, начальник Адміністративно-господарського управління Державної 

судової адміністрації України 

 Гомонова Інна, заступник начальника управління – начальник відділу планування та 

фінансового забезпечення судів та установ Державної судової адміністрації України 

 Грабовецька Леся, керівник апарату Тлумацького районного суду Івано-

Франківської області 

 Ковтун Алла, керівник апарату Зарічного районного суду міста Суми 

 Лисенко Валентина, керівник апарату Харківського окружного адміністративного 

суду 

 Малєєв Андрій, суддя апеляційного суду Івано-Франківської області 

 Опанасюк Тетяна, заступник начальника юридичного управління – начальник 

відділу правової експертизи Державної судової адміністрації України 

 Паламарчук Ірина, заступник керівника апарату Овідіопольського районного суду 

Одеської області 

 Підгайна Оксана, керівник апарату Апеляційного суду Волинської області 

 Тимченко Олена, начальник відділу судової статистики Вищого адміністративного 

суду України 

 Чумак Наталія, заступник начальника Територіального управління Державної 

судової адміністрації України в м. Києві 

 Шевцова Яна, головний спеціаліст Харківського регіонального відділення 

Національної школи суддів України 

 Шамрай Оксана, керівник групи з розробки дистанційного навчального курсу, 

начальник відділу науково-методичного забезпечення діяльності судів загальної 

юрисдикції та бібліотечно-видавничої діяльності Національної школи суддів 

України, к. ю. н. 

 Кравчук Олександр, провідний науковий співробітник відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та бібліотечно-видавничої 

діяльності Національної школи суддів України. 
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2.1.6. Технічна інструкція для учасників дистанційного курсу  

«Судове адміністрування». 

Шановні учасники та учасниці дистанційного курсу! 

Нижче наводиться короткий опис основних елементів дистанційного курсу і деякі 

рекомендації щодо користування ними. 

Лекційні матеріали. Лекційні матеріали розміщені в форматі окремих документів 

MS Office і доступні слухачам для завантаження. Для завантаження матеріалу потрібно 

натиснути на посилання та обрати шлях для збереження документу на Вашому 

комп‘ютері. 

Завдання. Завдання поділяються на два типи: тестування та практичні завдання. 

Тестування. При проходженні тестування в лівому верхньому куті екрану 

відображається блок навігації по тесту. Це дозволяє перейти до будь-якого питання, 

незважаючи на його порядковий номер в тесті, повертатись до питань та, за потреби, 

змінювати відповідь на них. 
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ВАЖЛИВО! Для збереження відповіді потрібно натиснути кнопку далі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для збереження всіх відповідей та завершення тестування необхідно натиснути 

клавішу «Відправити все та завершити». Після цього змінити відповіді на запитання буде 

не можливо. 

 
 

Практичні завдання. Практичне завдання учасники виконують завантажуючи на 

платформу дистанційного навчання файл з виконаним завдання. Для надсилання 

виконаного завдання потрібно натиснути клавішу «Здати роботу» 
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та завантажити вашу роботу натиснувши кнопку        та обрати файл на вашому 

комп'ютері , після чого натиснути клавішу «Зберегти». 

 
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Завдання доступні для виконання лише у визначений період 

часу. Тому дотримуйтесь графіку, визначеного у навчальному плані та конкретних 

строків, які визначаються викладачем курсу. 

Форуми. Зверніть увагу що є два типи форумів: 

Перший тип – «Новини» для оголошень та новин курсу. 

Другий тип – «Кімната слухачів» для спілкування між слухачами та викладачами курсу.  

Для створення обговорення на форумі потрібно: Зайти на форум «Кімната слухачів» 

 

та натиснути кнопку «Додати нову тему для обговорення» 

Бажаємо успішного дистанційного навчання! 

 

2.1.7. Графік проходження дистанційного курсу  

«Судове адміністрування». 

1 день Знайомство 

МОДУЛЬ 1 

5 днів Опрацювання теоретичного матеріалу Модуля 1. Введення 

у професію керівника апарату суду 

 

Виконання практичного завдання 1.1 «Якості лідера» 16 балів 

Виконання практичного завдання 1.2 «Стилі управління» 10 балів 

Завдання 1.3 (Тестування) 10 балів 

Максимальна кількість балів за модуль 36 
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МОДУЛЬ 2 

3 дні Опрацювання теоретичного матеріалу Модуля 2. Ресурси, 

бюджет, фінансування 

 

Завдання 2.1 (Тестування) 20 балів 

Максимальна кількість балів за модуль 36 

МОДУЛЬ 3 

5 днів Опрацювання теоретичного матеріалу Модуля 3. 

Управління документованою інформацією в суді 

 

Виконання практичного завдання 3.1 «Презентація 

організаційного забезпечення руху справ і документів» 

10 балів 

Завдання 3.2 (Тестування) 10 балів 

Максимальна кількість балів за модуль 20 

МОДУЛЬ 4 

3 дні Опрацювання теоретичного матеріалу Модуля 4. 

Управління інформаційними ресурсами 

 

Виконання практичного завдання 4.1  

«Електронна позовна заява» 

6 балів 

Завдання 4.2 (Тестування) 20 балів 

Максимальна кількість балів за модуль 26 

МОДУЛЬ 5 

7 днів Опрацювання теоретичного матеріалу Модуля 5. 

Управління персоналом 

 

Виконання практичного завдання 5.1 «Аналіз резюме» 7 балів 

Виконання практичного завдання 5.2  

«План заходів по професійній адаптації» 

15 балів 

Виконання практичного завдання 5.3  

«Аналіз дій секретаря суду» 

5 балів 

Виконання практичного завдання 5.4 

 «Стандарти правил поведінки працівника суду»  

10 балів 

Завдання 5.5 (Тестування)  10 балів 

Максимальна кількість балів за модуль 47 

МОДУЛЬ 6 

6 днів  

 

Опрацювання теоретичного матеріалу Модуля 6. Зв‘язки із 

громадськістю  

 

Виконання практичного завдання 6.1  

«Рекомендації Rес (2003) 19 Комітету Міністрів РЄ»  

10 балів 

Виконання практичного завдання 6.2  

«Справа, що становить суспільний інтерес»  

15 балів 

Виконання практичного завдання 6.3  

«Питання щодо інтерв'ю»  

15 балів 
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Виконання практичного завдання 6.4 «Презентація 

процедури проведення відеоконференції»  

6 балів 

Завдання 6.5 (Тестування)  10 балів 

Максимальна кількість балів за модуль 56 

МОДУЛЬ 7 

5 днів  
 

Опрацювання теоретичного матеріалу Модуля 7. 

Управління часом та стратегічне планування  

 

Виконання практичного завдання 7.1  

«Піраміда Франкліна»  

10 балів 

Виконання практичного завдання 7.2  

«Вміння говорити «НІ»  

10 балів 

Виконання практичного завдання 7.3  

«Стратегічний план суду»  

15 балів 

Максимальна кількість балів за модуль 35  

1 день  

 

Підбиття підсумків (узагальнення результативності участі в дистанційному 

навчанні, пропозицій слухачів і викладачів щодо удосконалення курсу)  

Загальна кількість днів курсу 36  Максимальна кількість балів за курс 240  

 

 

2.2. МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕННЯ У ПРОФЕСІЮ КЕРІВНИКА АПАРАТУ 

СУДУ. 

 

2.2.1. Словник термінів, які будуть корисні судовим адміністраторам. 

А  

Автоматизована система документообігу – сукупність комп'ютерних програм і 

відповідних програмно-апаратних комплексах судів та Державної судової адміністрації 

України (далі – ДСА України), що забезпечує функціонування документообігу суду, обмін 

інформацією між судами різних інстанцій та спеціалізацій, передачу інформації до 

центральних баз даних залежно від спеціалізації судів, захист від несанкціонованого 

доступу тощо. 

Адміністратор - це особа, яка має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку 

та прийняття управлінських рішень. Основним напрямами його професійної діяльності є 

інформаційно-аналітична, організаційно-управлінська і адміністративно-господарська 

діяльність. 

Адаптація – це процес пристосування працівників до умов зовнішнього і внутрішнього 

середовища. Метою адаптації нового працівника суду є: забезпечити більш швидке влиття в 

колектив суду; допомогти розібратися зі своїми функціональними обов‘язками; зменшити 

кількість можливих помилок, пов'язаних з виконанням роботи; зменшити дискомфорт 

перших днів роботи; покращити рівень кваліфікації та потенціалу нового співробітника для 

подальшої праці в суді; сформувати позитивну думку про суд і його колектив. 

 

Аналітичний прес-реліз – матеріал, підготовлений до публікації, що містить не тільки 

інформацію, але й аргументацію до неї. 

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=927
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Апарат суду – складовий елемент структури суду, яка здійснює важливу функцію 

організаційного забезпечення роботи суду, спрямовану як на діяльність по здійсненню 

правосуддя, створенню необхідних умов для реалізації прав і виконання обов‘язків 

учасників судового процесу, так і на забезпечення функціонування суду як державної 

установи і юридичної особи та підтримання належних умов для перебування і роботи в 

суді його працівників і громадян. Апарат суду вживає заходів для підтримання 

приміщення суду у стані, придатному для належного його функціонування, створення 

безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, що перебувають у суді, забезпечує 

наявність необхідних ресурсів (папір, бланки, штампи, письмове приладдя тощо) та 

оргтехніки і безперебійне її функціонування; належне ведення архіву, кодифікації та 

бібліотечної справи, а також планово-економічної та бухгалтерської роботи, 

обслуговування рахунків в установах банку. Обсяг повноважень і функціональних 

обов'язків працівників апарату суду визначаються відповідними інструкціями, 

положеннями та процесуальним законодавством. 

 

Б  

Банківський рахунок (рахунок) — рахунок, на якому обліковуються власні кошти, 

вимоги, зобов‘язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів і який дає можливість 

здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів. 

 

Безготівкові розрахунки — перерахування певної суми коштів з рахунків платників на 

рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і 

фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів 

коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на 

паперових носіях чи в електронному вигляді. 

 

Безпосередній керівник – найближчий керівник, якому прямо підпорядкований 

державний службовець. 

 

Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов‘язані спільним побутом і мають 

взаємні права та обов‘язки із суб‘єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону 

України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов‘язки яких із 

суб‘єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але 

не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, 

батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, 

баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, 

свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка 

перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб‘єкта. 

 

Брифінг – коротка, обмежена в часі, інструктивна зустріч офіційних осіб (голови суду, 

заступника голови суду, судді-спікера, речника, прес-секретаря) з журналістами з 

важливого питання для озвучення позиції.  

 

Бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 

завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами 

влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом 

бюджетного періоду. 

 

Бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, 

кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та 

міжнародних стандартів. 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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Бюджетна програма - сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, 

завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник 

бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій. 

 

Бюджетне асигнування - повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане 

відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення 

платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження; 

 

Бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування 

розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення 

інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно 

здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому.  

 

Бюджетне призначення - повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, 

надане Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України 

(рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і цільові обмеження та 

дозволяє надавати бюджетні асигнування. 

 

Бюджетний запит - документ, підготовлений головним розпорядником бюджетних 

коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних 

коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди. Бюджетні запити 

готуються головними розпорядниками бюджетних коштів та є первинними документами, 

на основі яких складається проект місцевого та/або державного бюджету. Процес 

складання бюджетного запиту регламентується ст. 35, 36, ч. 5 ст. 75 Бюджетного Кодексу. 

 

Бюджетний процес - регламентований бюджетним законодавством процес складання, 

розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства. 

 

Бюджетні кошти (кошти бюджету) — належні відповідно до законодавства 

надходження бюджету та витрати бюджету. 

 

Бюджетні установи — органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а 

також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за 

рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є 

неприбутковими. 

 

В  

Видатки бюджету — кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених 

відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання 

кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних 

паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов'язкових 

платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування. 

 

Витрати бюджету — видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та 

розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів. 

 

Виконавчий документ – виконавчий лист, наказ господарського суду, судовий наказ, 

ухвала, постанова суду у цивільних, господарських, адміністративних справах, 

кримінальних провадженнях (справах) та справах про адміністративні правопорушення у 

випадках, передбачених законом. 

http://court.gov.ua/userfiles/R_RSU_55_04_06_2015.pdf


Навчальна програма дистанційного курсу (в режимі он-лайн) «СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

33 

Відеоконференція – це телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії двох або 

більше віддалених учасників судового провадження з можливістю обміну аудіо та 

відеоінформацією в реальному масштабі часу з урахуванням керуючих даних. 

 

Віднесення інформації до державної таємниці - процедура прийняття (державним 

експертом з питань таємниць) рішення про віднесення категорії відомостей або окремих 

відомостей до державної таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом 

обгрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі 

розголошення цих відомостей, включенням цієї інформації до Зводу відомостей, що 

становлять державну таємницю, та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього. 

 

Власні надходження бюджетних установ - кошти, отримані в установленому порядку 

бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та 

благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи 

майна та іншої діяльності. 

 

Внутрішня мотивація - бажання людини здійснювати діяльність заради самої цієї 

діяльності, коли виконання роботи саме собою уже є винагородою та приносить 

задоволення. 

 

Г  

Головні розпорядники бюджетних коштів — бюджетні установи в особі їх керівників, 

які відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України отримують повноваження 

шляхом встановлення бюджетних призначень. 

 

Гриф секретності – реквізит матеріального носія секретної інформації, що засвідчує 

ступінь секретності даної інформації. 

 

Д  

Державна мова – українська мова, якій Конституцією України надано статус мови 

офіційного спілкування посадових осіб державних органів та органів місцевого 

самоврядування під час виконання посадових обов‘язків, а також мови діловодства і 

документації цих органів та посадових осіб. 

 

Державна служба - це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із 

практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо: 

1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному 

рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення 

та проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів 

та інших нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів; 

2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, 

галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-

правових актів; 

3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг; 

4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства; 

5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх 

використанням; 

6) управління персоналом державних органів; 

7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством. 

 

Державна судова адміністрація України - орган у системі судової влади, який здійснює 

організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах 
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повноважень, установлених законом. ДСА України підзвітна з‘їзду суддів України, а у 

період між з‘їздами суддів - Раді суддів України у межах, визначених Законом «Про 

судоустрій і статус суддів». 

 

Державна таємниця — вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, 

економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони 

правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та 

які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають 

охороні державою  

 

Державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної служби 

в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі – 

державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та 

здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов‘язані з 

виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів 

державної служби. 

 

Державні закупівлі – це закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб 

держави та територіальної громади. 

 

Дисциплінарна відповідальність – це різновид юридичної відповідальності, що полягає 

у застосуванні до особи дисциплінарних санкцій за вчинений нею дисциплінарний 

проступок. Дисциплінарна відповідальність полягає у застосуванні до працівника 

дисциплінарних стягнень, якими можуть бути догана чи звільнення. 

 

Дисциплінарний проступок – це протиправна дія чи бездіяльність працівника, що 

порушує встановлений на підприємстві, в установі, організації внутрішній трудовий 

розпорядок. 

 

Дисциплінарне стягнення – це захід, який адміністрація має право застосовувати до 

працівника за невиконання або неналежне виконання ним службових обов‘язків. 

Основними видами дисциплінарних стягнень є догана та звільнення. Додатковими видами 

дисциплінарних стягнень, які можуть бути застосовані до державних службовців є 

попередження про неповну службову відповідність; затримка до  одного  року  у 

присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду. 

 

Діловодство - це діяльність, яка охоплює питання документування та організації роботи з 

документами в процесі управлінської діяльності. Діяльність окремих працівників або 

підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для 

використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій у процесі 

здійснення управління судом. 

 

Діловодство в суді - це сукупність процесів, що забезпечують організацію роботи з 

документами в суді. В апараті суду створюється спеціальний   підрозділ - служба 

діловодства, на яку покладається організація діловодства в суді, встановлення єдиного 

порядку документування, методичне керівництво і контроль за дотриманням порядку 

роботи з документами у суді 

 

Доброчесність — спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів 

та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час 

здійснення наданих йому повноважень. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Документ - це засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації 

про факти, події об'єктивної дійсності та розумової діяльності людини. Залежно від 

матеріалу, що використовується для фіксування інформації, розрізняють документи на 

паперовій основі, на фотоплівці, лазерному диску тощо. 

 

Документообіг — це рух документів в установі від моменту створення або від одержання 

зі сторони до моменту передачі на зберігання до архіву. 

Об'єм документообігу складається з вхідних, вихідних та внутрішніх документів, які 

оброблені за період одного календарного року. 

 

Документування управлінської діяльності - це створення документів або фіксація за 

встановленими правилами управлінських дій на паперових чи магнітних носіях.  

 

Допуск до державної таємниці - оформлення права громадянина на доступ до секретної 

інформації.  

 

Доступ до державної таємниці - надання повноважною посадовою особою дозволу 

громадянину на ознайомлення з конкретною секретною інформацією та провадження 

діяльності, пов'язаної з державною таємницею, або ознайомлення з конкретною 

секретною інформацією та провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, 

цією посадовою особою відповідно до її службових повноважень. 

 

Доступ до правосуддя означає, що правова система надає кожній стороні — незалежно 

від рівня доходів, етнічної приналежності чи статі — справедливі слухання перед 

незалежним  і  нейтральним суддею,  котрий забезпечує правову процедуру у відкритому і 

гласному судовому процесі, і що кожна людина, яка потребує послуг адвоката, отримує 

компетентні юридичні послуги. 

 

Е  

Електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді 

електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ 

може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у 

візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення 

даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для 

приймання його змісту людиною. Слід розмежовувати поняття «Електронні документи» 

(документи із застосуванням електронного цифрового підпису) та «документи в 

електронній формі» (документи без електронного цифрового підпису (у сканованій 

формі). 

 

Електронний документообіг (обіг електронних документів) – сукупність процесів 

створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання 

та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки 

цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів. 

Порядок електронного документообігу визначається державними органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності згідно 

з законодавством. 

 

Електронний суд - проект, який має за мету налагодження процесу оперативного обміну 

інформацією в електронному вигляді між судовими установами, учасниками судового 

процесу, також забезпечення швидкого і зручного доступу громадян до інформації про 

рух судової справи, час і місце її розгляду,  обміну процесуальними документами між 

судом та учасниками судового процесу із застосуванням електронного цифрового підпису. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, отриманого за результатом 

криптографічного  перетворення набору електронних даних, який додається до цього 

набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та 

ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою 

особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. 

 

Етика поведінки це сукупність вчинків та дій людей, які відповідають тим нормам 

моралі, свідомості чи порядку, що склались у суспільстві або до яких воно прямує. 

 

Ефективна комунікація – це добре налагоджений процес обміну інформацією, 

покликаний на досягнення взаємопорозуміння, згоди між сторонами і зміни у свідомості 

та/або поведінці отримувача інформації. 

 

Є  

Єдиний веб-портал використання публічних коштів — офіційний державний  

інформаційний ресурс у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація згідно з  

Законом України «Про відкритість використання публічних коштів». Доступ до 

інформації, оприлюдненої на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, є 

вільним та безоплатним. 

 

Єдиний казначейський рахунок — рахунок, відкритий центральному органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних 

коштів (Казначейство України), у Національному банку України для обліку коштів та 

здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України, на 

якому консолідуються кошти державного та місцевих бюджетів, фондів 

загальнообов‘язкового державного соціального і пенсійного страхування та кошти інших 

клієнтів, які відповідно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні. 

 

Ж  

З  

Закон про Державний бюджет України — закон, який затверджує Державний бюджет 

України та містить положення щодо забезпечення його виконання протягом бюджетного 

періоду. 

 

Залишок бюджетних коштів — обсяг коштів відповідного бюджету, розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів цього бюджету на кінець звітного періоду.  

 

Заохочення є позитивно стимулюючим впливом суб‘єктів (посадової особи, органу тощо) 

на потреби, інтереси, свідомість, волю, поведінку працівників, а, отже, на  результат  його  

праці. Застосування заохочення  базується на правових засадах, має бути своєчасним, 

значущим, вагомим. Заохочення за своєю суттю є суспільним визнанням результатів 

бездоганної та сумлінної праці. Будь-які заохочення, передбачені чинним законодавством, 

можуть застосовуватись до працівників лише за наявності певних підстав. 

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду – це затверджені 

рішенням зборів суддів відповідного суду правила застосування цього Положення про 

автоматизовану систему документообігу суду з урахуванням юрисдикції та інстанційності 

суду, норм процесуальних кодексів та законів України. 

 

Засекречування матеріальних носіїв інформації - введення у встановленому 

законодавством порядку обмежень на поширення та доступ до конкретної секретної 
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інформації шляхом надання відповідного грифу секретності документам, виробам або 

іншим матеріальним носіям цієї інформації. 

Засоби масової інформації (ЗМІ) — преса, друковані засоби масової інформації - газети, 

журнали, тощо, радіо, телебачення, інтернет,  кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, 

відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують 

телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку. Всім цим засобам притаманні 

якості, що їх об'єднують — звернення до масової аудиторії, доступність багатьом людям, 

корпоративний зміст виробництва і розповсюдження інформації.  

 

Зв’язки з громадськістю – це невід‘ємна частина сучасної управлінської діяльності в суді, 

яка спрямована на створення атмосфери взаєморозуміння між судовою владою і 

громадськістю, між партнерами у всіх сферах суспільного життя на основі правдивої і повної 

інформації 

 
Звід відомостей, що становлять державну таємницю, - акт, в якому зведено переліки 

відомостей, що згідно з рішеннями державних експертів з питань таємниць становлять 

державну таємницю у визначених Законом України «Про державну таємницю» сферах.  

 

Зовнішня мотивація - вплив на роботу працівника будь-яких зовнішніх чинників: 

кар'єра/можливість службового просування; гроші/оплата праці; статус; визнання; 

соціальні гарантії зайнятості; контроль.  

 

І  

Інтерв’ю (англ. іnterview – зустріч, бесіда) – бесіда кореспондента з однією чи кількома 

особами. Є жанром, що представляє суспільно вагому новину у вигляді відповідей особи 

на запитання журналіста, призначені для публікації у пресі, показу на телебаченні, 

трансляції по радіо, використання в Інтернеті тощо. Один із найпоширеніших серед 

великоформатних інформаційних жанрів як у пресі, так і в аудіовізуальних ЗМІ та 

Інтернеті.  

 

Інтерв'ю-діалог – бесіда за схемою «питання + відповідь». Журналіст одночасно з 

основними питаннями ставить співрозмовнику уточнюючі, додаткові питання, за їх 

допомогою направляє бесіду в потрібне русло, з‘ясовує деякі нюанси, цікаві деталі, факти, 

що надає процесу розмови відповідної драматургії, інтонаційного багатства і робить 

матеріал розмови сюжетним, інтригуючим. 

 

Інтерв'ю-замальовка – крім змісту бесіди, передбачається розкриття обставин, за яких 

відбулася розмова. Під час бесіди журналіст може не лише ставити питання, але й 

висловлювати свою думку, коментувати факти, про які йде мова, щось згадувати, 

проводити паралелі, давати короткі характеристики свого співрозмовника, кількома 

штрихами створювати його портрет. 

 

Інтерв'ю-монолог виглядає як відповідь-повідомлення чи заява у вигляді суцільної 

розповіді інтерв'юйованого у відповідь на питання, запропоноване журналістом, яке було 

сформульоване на початку матеріалу, у вступі, разом з представленням співрозмовника і 

теми для обговорення. Текст являє собою потік мовлення однієї особи, яка коментує щось, 

розгорнуто викладає свою позицію, міркує вголос тощо. Журналіст не втручається в цей 

потік мови. 

 

Інтерв'ю-повідомлення – лаконічний виклад бесіди кореспондента з тією чи іншою 

особою.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%97%D0%9C%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


Навчальна програма дистанційного курсу (в режимі он-лайн) «СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

38 

Інтерв'ю-полілог відтворює бесіду кількох співрозмовників, обмін думками трьох і більше 

людей на одну тему. Вони або доповнюють один одного, або полемізують, спростовують 

сказане попередником. Подібний матеріал багатовимірний, об'ємний, фабульний, дає 

можливість побачити панораму позицій, оцінок, їх розбіжність чи співпадання. 

 

Інформаційна технологія – процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, 

отримання, накопичення, зберігання, обробки, аналізу і передачі даних (первинної 

інформації) в організаційній структурі з використанням засобів обчислювальної техніки 

для отримання інформації нової якості про стан об'єкта, процесу або явища 

(інформаційного продукту). Метою інформаційної технології є виробництво інформації 

для її аналізу та прийняття рішення для виконання певної дії. Сучасна інформаційна 

технологія орієнтована на застосування найширшого спектру технічних засобів 

електронно-обчислювальних машин і засобів комунікацій. На її основі створено та 

створюються обчислювальні системи й мережі різних конфігурацій не тільки для 

нагромадження, зберігання, перероблення інформації, але й максимального зближення 

термінальних улаштувань до робочого місця спеціаліста та для підтримки прийняття 

рішення керівника. 

 

Інфраструктура — це сукупність складових частин якого-небудь об'єкту, які мають 

підпорядкований допоміжний характер та забезпечують умови для нормальної діяльності 

об'єкту в цілому. 

 

К   

Казначейство України — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, забезпечує 

казначейське обслуговування бюджетних коштів та інших клієнтів на основі ведення 

єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України. 

 

Керівник апарату суду - посадова особа апарату суду, основним завданням якого  є 

належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, тобто створення 

умов для виконання місії суду (тобто його завдання) – здійснення судочинства та захист 

прав громадян. 

 

Керівник державної служби в державному органі - посадова особа, яка займає вищу 

посаду державної служби в державному органі, до посадових обов‘язків якої належить 

здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших 

працівників у цьому органі.  

 

Контроль статистичних даних - сукупність технологічних операцій, що полягають у 

порівнянні емпіричних значень статистичного показника з еталонним значенням. 

Найчастіше використовуються такі види контролю: повноти, арифметичний, логічний, 

перевірки  правильності кодування даних. Повноти – контроль, який проводиться по 

кожній формі (звіту) окремо, слугує для виявлення незаповнених окремих частин 

(розділів) форми (звіту) або рядків (граф), які повинні бути обов‘язково заповненими, але 

з якихось причин не заповнені. Контроль повноти всієї сукупності звітів – це перевірка 

ступеня повноти охоплення об‘єкта  статистичного спостереження, тобто перевірка того, 

чи про всі одиниці статистичного спостереження зібрані дані. Неподання даних 

респондентами може бути повним або частковим. Часткове непредставлення даних – 

ситуація, коли звітна (облікова) одиниця хоча і подає дані, але відповідає лише на частину 

запитань, щодо яких потрібно отримати відповіді. Повне непредставлення даних – 

ситуація, коли звітна (облікова) одиниця взагалі не подає дані. Арифметичний контроль 

полягає у перевірці правильності заповнення проміжних підсумків, підсумкових рядків та 
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граф. Окремою формою арифметичного контролю є так званий «балансовий» контроль, за 

яким визначається правильність співвідношення окремих значень статистичних 

показників чи підсумків за графами, рядками, розділами таблиці тощо. Логічний 

контроль передбачає співставлення відповідей на взаємопов‘язані запитання  форми 

(звіту) статистичного спостереження з метою виявлення логічно-несумісних відповідей. 

Перевірка правильності кодування даних– технологічна операція, яка полягає у 

з'ясуванні відповідності коду, визначеного та наданого ознаці одиниці статистичного 

спостереження, встановленим правилам та вимогам кодування. 

 

Конфлікт інтересів – це протиріччя між приватними інтересами публічного службовця та 

його службовими обов'язками, наявність якого може вплинути на об'єктивність та 

неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій в процесі його 

службової діяльності. 

 

Команда – це ефективний засіб реалізації складних і суттєвих організаційних завдань. 

Ефективне функціонування команди вимагає під керівника і всієї організації проведення 

послідовних дій щодо процедури прийняття рішень, розподілу повноважень і 

відповідальності, виконання завдань.  

 

Комплекс технічного захисту інформації — сукупність заходів та засобів, призначених 

для реалізації технічного захисту інформації (ТЗІ) в інформаційній системі або на об'єкті 

інформаційної діяльності. 

 

Комунікація - це процес створення та передачі значимих повідомлень в неформальній 

бесіді, груповій взаємодії або публічному виступі. Цей процес включає в себе учасників, 

контекст, повідомлення, канали, присутність або відсутність шумів і зворотний зв'язок. 

 

Концепція управління персоналом — система теоретично методологічних поглядів на 

розуміння та визначення суті, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів 

управління персоналом і розробка механізмів їх реалізації в умовах конкретної організації. 

Загальна концепція конкретизується через кадрову політику та кадрову роботу.  

 

Корпоративна культура (англ. corporate culture) – це система цінностей та переконань, 

які розділяє кожен працівник та передбачає його поведінку, обумовлює характер 

життєдіяльності організації.  

 

Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, 

зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке 

законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 

відповідальність. 

 

Корупція - використання особою, уповноваженою  на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, наданих їй службових повноважень чи пов‘язаних з ними 

можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи 

прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 

обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій 

статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», або на її вимогу іншим фізичним чи 

юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй 

службових повноважень чи пов‘язаних з ними можливостей. 

 

Кошторис - основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на 

бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл 

бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%97%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених 

відповідно до бюджетних призначень. 

 

Критерії якості роботи суду – суттєві відмінні ознаки якості роботи суду, що є базисом 

процедур оцінки якості, зокрема вибору показників та методів оцінювання.  

 

Л  

Лідерство — реалізація організаційного керівництва, яка реалізується топ-менеджментом. 

Лідерство охоплює розробку бачення, планування, прийняття рішень, мотивування, 

організацію, розвиток, наділення повноваженнями і спрямування діяльності людей на 

досягнення конкретних цілей. 

У сучасній науці, за наявності спільності вихідних позицій, лідерство характеризується 

неоднозначно. Можна визначити наступні основні підходи до його трактування: 

1. Лідерство — це різновид влади, специфікою якої є спрямованість зверху вниз, а 

також те, що її носієм виступає не більшість, а одна людина або група осіб.  

2. Лідерство — це управлінський статус, соціальна позиція, пов'язана із прийняттям 

рішень, це керівна посада.  

3. Лідерство — це вплив на інших людей. 

 

М  

Маломобільні групи населення (МГН) – особи, що відчувають труднощі при 

самостійному пересуванні, при одержанні послуг або необхідної інформації, чи при 

орієнтуванні в просторі. До маломобільних відносяться особи з інвалідністю, особи з 

тимчасовими порушеннями здоров‘я, вагітні жінки, особи старшого (похилого віку), 

особи з дитячими колясками тощо (ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для 

маломобільних груп населення»). 

 

Матеріальні носії секретної інформації - матеріальні об'єкти, в тому числі фізичні поля, 

в яких відомості, що становлять державну таємницю, відображені у вигляді текстів, 

знаків, символів, образів, сигналів, технічних рішень, процесів тощо.  

 

Матеріально-технічне забезпечення суду являє собою раціонально організоване 

забезпечення усіх робочих процесів під час діяльності суду знаряддями й предметами 

праці. Воно включає організаційно-економічні заходи щодо виявлення потреб у 

матеріально-технічних ресурсах; їхньому пошуку, придбанню, своєчасному завезенню, 

зберіганню й ощадливому використанню; регулюванню матеріальних запасів, підготовці 

матеріалів до виробничого споживання, доставці їх на ділянки й робочі місця. Цю роботу 

виконує структурний підрозділ з матеріально-технічного забезпечення (постачання). 

Матеріально-технічні ресурси здобуваються на ринку безпосередньо у підприємств-

виробників за прямими господарськими зв‘язками або через організації-посередники. 

Періодична закупівля матеріальних ресурсів може здійснюватися на товарних біржах. 

 

Матриця Ейзенхауера – техніка розстановки пріоритетів, використання якої дає змогу 

виділити важливі й суттєві справи і вирішити, що робити з рештою. 

 

Методи оцінювання роботи суду – сукупність стандартних засобів дослідження та 

прийомів отримання, обробки та аналізу даних про діяльність суду: збір та аналіз 

статистичної інформації, огляд та аналіз документів, опитування тощо. 

 

Мотив – психологічна потреба людини одержати, досягнути, здобути щось суб‘єктивно 

важливе та цінне для неї. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%8C
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Мотиватор – інструмент, засіб, за допомогою якого керівник може зробити приємним 

життя свого підлеглого шляхом реалізації його мотивів. 

 

Н  

Наставник – ключова фігура у процесі адаптації нового працівника, яка сприяє закріпленню 

знань, одержаних новим працівником під час виконання особистої програми адаптації. 

 

Наставництво в суді – це один із методів адаптації, який являє собою процес 

консультування і оцінки новопризначеного працівника найбільш досвідченим та 

професіональним працівником суду. 

 

Наставництво – це форма професійної підготовки, за якої наставник як досвідченіша 

особа допомагає підопічному як менш досвідченому працівнику набути необхідну 

професійну компетенцію, а також ввести у сферу соціально-психологічних стосунків, 

через які відбувається реалізація професійної ролі працівника. 

 
Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, 

які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав. 

 

Номенклатура справ - систематизований перелік найменувань справ, створюваних у 

діловодстві суду, оформлених у відповідному порядку із зазначенням строків зберігання 

справ. Це обов'язковий для кожного суду інформаційний довідник, що забезпечує 

створення в суді єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, 

систематизації, індексації, швидкого пошуку документів за змістом і видами, відбору 

документів і справ на державне зберігання. 

 

О  

Одержувач бюджетних коштів — суб'єкт господарювання, громадська чи інша 

організація, яка не має статусу бюджетної установи, уповноважена розпорядником 

бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, та 

отримує на їх виконання кошти бюджету. 

 

Організаційна структура суду – це склад відділів, служб і підрозділів, системна їх 

організація, характер підпорядкованості та підзвітності один одному і вищому органу 

управління, а також набір координаційних і інформаційних зв‘язків, порядок розподілу 

функцій управління по різним рівням і підрозділам управлінської ієрархії. В межах 

організаційної структури відбуваються усі управлінські процеси і функції, в яких 

приймають участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації та 

робітники. 

 

Оригінал електронного документа суду – електронний примірник документа суду з 

обов'язковими реквізитами, в тому числі з електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП) 

автора, що не підлягає редагуванню. 

 

Оригінал електронного судового рішення – електронний примірник судового рішення з 

ЕЦП судді (головуючого судді або судді-доповідача у разі колегіального розгляду судової 

справи), що не підлягає редагуванню. 
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Охорона державної таємниці - комплекс організаційно-правових, інженерно-технічних, 

криптографічних та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання 

розголошенню секретної інформації та втратам її матеріальних носіїв. 

 

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, 

санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на 

збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.  

 

Оцінка якості даних статистичного спостереження - визначення вимірів, які 

використовуються для оцінювання якості даних статистичного спостереження: 

відповідність/релевантність, точність/надійність, своєчасність та пунктуальність, 

доступність та зрозумілість/ясність, послідовність/узгодженість та 

зіставність/порівнянність. 

1) Відповідність/Релевантність (Relevance) показує ступінь задоволення 

поточних та потенційних потреб користувачів у статистичних даних. Вона свідчить про 

те, чи всі необхідні статистичні дані розроблені  і якою мірою поняття, що 

використовуються (визначення, класифікації та ін.), відображають потреби користувачів.  

2) Точність/Надійність (Accuracy) показує ступінь наближеності розрахунку 

або оцінок до точного або дійсного значення. 

3) Своєчасність та пунктуальність (Timeliness and punctuality). 

Своєчасність характеризує інтервал часу між моментом (періодом), у який відбувалося 

явище або процес, що описують статистичні дані, та датою готовності (подання) цих 

даних. Пунктуальність характеризує інтервал часу між датою публікації даних і датою, на 

яку планували їх випуск і яку було заздалегідь анонсовано. 

4) Доступність (Accessibility) та зрозумілість/ясність (сlarity). Доступність 

статистичних продуктів показує, наскільки легко користувачі можуть отримати дані. Вона 

визначається фізичними умовами, за якими користувачі можуть отримати статистичні 

дані: способи та місця отримання даних, процедури замовлення, час, необхідний для 

виконання замовлень, політика ціноутворення, існуючі маркетингові умови (авторське 

право та ін.), формати, в яких дані можуть бути надані користувачам (паперові носії, 

електронні носії, CD-ROM, Інтернет та ін.), наявність макро- та мікроданих тощо. 

Зрозумілість/Ясність статистичних продуктів показує, наскільки легко користувачі 

можуть зрозуміти дані. Вона характеризує інформаційне середовище даних: наявність та 

якість метаданих, що надаються зі статистичними даними (текстова інформація, 

пояснення, документація та ін.), ілюстрації (діаграми, мапи, схеми та ін.), наявність 

пояснень щодо якості даних (включаючи обмеження у використанні) та відомості про те, 

наскільки виробник готовий надати додаткову допомогу (супровід даних). 

5) Послідовність /Узгодженість (Coherence). Послідовність/Узгодженість 

двох або більше статистичних продуктів показує наскільки у статистичних процесах, у 

рамках яких вони вироблялися, використовували однакові концепції, класифікації, 

визначення і сукупності, що вивчаються, а також гармонізовані методи. Послідовні 

статистичні продукти дозволяється об‘єднувати і використовувати спільно. Приклади 

спільного використання – коли статистичні продукти стосуються одного й того ж 

населення, базового періоду і регіону, але охоплюють різні об‘єкти даних (скажімо, дані 

щодо зайнятості й дані щодо виробництва) або, коли вони охоплюють однакові об‘єкти 

даних (скажімо, дані щодо зайнятості), але для різних базових періодів, регіонів, або 

інших сфер діяльності.  

6) Зіставність/Порівнянність (сomparability) є окремим випадком 

послідовності та згадується в останньому прикладі, коли статистичні продукти 

відносяться до тих самих об‘єктів даних, а мета їх об'єднання – зробити порівняння у часі 

або за регіонами, або за іншими сферами діяльності. 
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Оцінювання якості роботи суду є важливим аспектом управління судом, що проводиться 

на рівні конкретного суду і передбачає отримання комплексного уявлення про його 

функціонування як спеціалізованої державної установи.  

 

П  

Паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету, завдання, напрями 

використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та 

інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, 

встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет). 

 

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка 

ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.  

 

Підзвітність  — це механізм, за допомогою якого досягається баланс владних 

повноважень органу судової влади і покладеної на нього відповідальності. Підзвітність 

означає, що наділені владними повноваженнями і відповідальністю органи влади 

зобов'язані аргументовано доповідати і обговорювати результати своєї діяльністю з 

громадою. 

 

Платіжна система — платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність 

відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу 

коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. 

 

Платіжне доручення — розрахунковий документ, який містить доручення платника 

банку, здійснити переказ визначеної в ньому суми коштів зі свого рахунка на рахунок 

отримувача. 

 

Платник — особа, з рахунка якої ініціюється переказ коштів або яка ініціює переказ 

шляхом подання/формування документа на переказ коштів разом із відповідною сумою 

коштів. 

 

Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні 

активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.. 

 

Показники якості роботи суду – кількісні чи якісні дані, які визначають рівень 

відповідності роботи суду сформульованим критеріям якості.  

 

Положення про структурний підрозділ – це організаційно-правовий документ, який  

регламентує діяльність конкретної структурної одиниці у складі суду. Форма і структура 

цього документа не стандартизовані, тому в практиці управління організаціями можуть 

зустрічатись положення, що суттєво відрізняються структурою одне від одного. 

 

Пост-реліз – інформаційний матеріал, який підлягає опублікуванню у ЗМІ за наслідками 

проведених заходів. Надсилати пост-реліз необхідно відразу після завершення заходів із 

метою своєчасного оприлюднення у ЗМІ. 

 

Посада – первинна структурна одиниця суду, його апарату. Особа (державний 

службовець, службовець), яка вступила на професійну службу в апарат суду, займає 

відповідну посаду, на відміну від робітника, що працює за спеціальністю. 

 

Посада державної служби - визначена структурою і штатним розписом первинна 

структурна одиниця державного органу з установленими відповідно до законодавства 
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посадовими обов‘язками у межах повноважень, визначених частиною першою статті 1 

Закону України «Про державну службу». 

 

Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій 

вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на 

об‘єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення 

дій під час виконання зазначених повноважень.  

 

Права користувача автоматизованої системи – сукупність дій, які користувач 

автоматизованої системи має право виконувати в цій системі. 

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку — це локальний нормативний документ 

підприємства, який регламентує чітку організацію праці, зокрема, встановлює режим 

робочого дня та відпочинку, а також визначає взаємні обов‘язки роботодавців і 

працівників. Тому, якщо до процедури складання цих правил підійти зважено, вони 

допоможуть не лише створити належні умови праці, а й підвищити її продуктивність і 

домогтися раціонального використання робочого часу та зміцнення трудової дисципліни. 

 

Правила етичної поведінки державних службовців це правила, які регулюють моральні 

засади діяльності державних службовців та полягають у дотриманні принципів етики 

державної служби. Принципи етики державної служби визначені у Правилах етичної 

поведінки державних службовців, затверджених Постановою КМУ від 11 лютого 2016 р. 

№65. До них належать: служіння державі і суспільству; гідної поведінки; доброчесності; 

лояльності; політичної нейтральності; прозорості і підзвітності; сумлінності. 

 

Правовий статус державних службовців – це сукупність прав, свобод, обов‘язків, 

обмежень, відповідальності, що встановлені законодавством та гарантовані державою. 

 

Правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але 

порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та 

обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 вищевказаного Закону, 

за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або 

цивільно-правову відповідальність. 

 

Прес-конференція (від англ. press-conference) – спеціальний захід для ЗМІ, що 

проводиться у випадках, коли є суспільно значуща новина, є бажання одночасно через 

багато ЗМІ дати свої коментарі з цієї новини, які були б цікаві й важливі для широкої 

громадськості. Захід сприятливий для розширення та поліпшення контактів з пресою. 

 

Прес-реліз – (англ. press-release – випуск для преси) – це стисле повідомлення для преси, в 

якому подається інформація про певну подію або захід. Прес-реліз повинен бути 

лаконічним, ємним, логічним, обсягом не більше 2-3 абзаців. 

 

Прес-реліз-анонс – містить інформацію про подію, яка відбудеться в найближчому 

майбутньому. Розісланий вчасно він забезпечить присутність на події представників 

преси. Мистецтво написання прес-анонсу полягає в тому, щоб «заінтригувати» 

журналіста. Укладаючи прес-анонс, варто зазначити найцікавіші моменти майбутнього 

заходу, але не розкривати їх. 

 

Прес-тур – це спеціальний захід для журналістів, який поєднує прес-конференцію з 

відвідуванням певних об'єктів. Скорочений варіант прес-туру – День відкритих дверей. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n7
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25


Навчальна програма дистанційного курсу (в режимі он-лайн) «СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

45 

Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі 

зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з 

фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв‘язку з членством 

або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях. 

 

Принципи побудови судової системи – це основоположні ідеї, що визначають основні 

засади судового устрою. Діюче законодавство України визначає п‘ять основних принципів 

організації судової системи – територіальність, спеціалізація, ієрархічність, єдність, 

законність. 

 

Провадження у судовій справі – сукупність процесуальних дій, пов'язаних із розглядом 

судової справи. 

 

Професійна адаптація – це науково обґрунтована система заходів, що забезпечує 

входження, оволодіння та досягнення особою професійної майстерності у конкретному 

виді професійної діяльності на конкретному робочому місці. В ході професійної адаптації 

відбувається взаємне пристосування працівника та апарату суду, що базується на 

поступовому освоєнні нових професійних, соціальних та організаційних умов праці. 

 

Професійна етика це сукупність правил та вимог, які визначають яким чином керівник 

апарату суду має ставитися до виконання своїх службових обов‘язків та виконувати їх.  

 

Професійна компетентність — здатність особи в межах визначених за посадою 

повноважень застосовувати спеціальні знання, уміння та навички, виявляти відповідні 

моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов‘язків, 

навчання, професійного та особистісного розвитку. 

 

Професійне навчання – процес безпосереднього засвоєння працівником організації 

нових професійних знань або набуття нових навичок. Професійне навчання охоплює 

нових працівників організації з метою прискорення їх адаптації, а також працівників, у 

яких повинні з'явитися нові обов'язки, і в цьому випадку мова йде про підвищення 

кваліфікації. 

 

Професійне навчання - набуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, 

що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації державного службовця для 

його професійної діяльності. 

 

Професійний розвиток – це набуття працівником нових знань і навичок, які він зможе 

використовувати в своїй професійній діяльності; це також процес підготовки працівника 

до вирішення нових виробничих функцій, зайняттю нових посад та усунення розбіжності 

між вимогами і реальністю 

Профіль професійної компетентності посади державної служби –комплексна 

характеристика посади державної служби, що містить визначення змісту виконуваної за 

посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних державному 

службовцю для виконання посадових обов'язків. 

 

Пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності 

підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань 

прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних 

стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням. 

 

Психофізіологічна адаптація – пристосування людини до нових фізичних і 

психологічних навантажень, фізіологічних умов праці.
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Публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 

суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, 

або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».  

 

Публічні кошти — кошти державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим 

та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти 

Національного банку України, державних банків, державних цільових фондів, Пенсійного 

фонду України, фондів загальнообов‘язкового державного соціального страхування, а 

також кошти суб‘єктів господарювання державної і комунальної власності, отримані ними 

від їхньої господарської діяльності. 

 

Р  

Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її 

службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об‘єктивність або 

неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання 

зазначених повноважень. 

 

Редагування статистичних даних, за виключенням заборон/змін, передбачених 

процесуальним законом  - сукупність технологічних операцій, які передбачають 

унесення змін до отриманих даних статистичного спостереження відповідно до 

встановлених правил та вимог. Найчастіше використовують такі види редагування даних: 

виправлення помилок та імпутація. Інколи має місце ігнорування встановлених правил та 

вимог контролю і дані не редагуються, а інколи деякі дані можуть маскуватися. 

Виправлення помилок – технологічна операція з усунення помилок у даних за 

результатами виконаного контролю. Імпутація– технологічна операція, що полягає у 

визначенні та введенні значень для специфічних елементів даних, щодо яких відповіді 

відсутні або не можуть бути використані. Ігнорування– відмова від редагування даних за 

чітко визначеними причинами. Маскування– технологічна операція, що за рахунок зміни 

значень чи структури деяких елементів даних забезпечує анонімність і унеможливлює 

ідентифікації респондентів по даних мікро файлів. 

 

Режим секретності - становлений згідно з вимогами цього Закону та інших виданих 

відповідно до нього нормативно-правових актів єдиний порядок забезпечення охорони 

державної таємниці. 

 

Рівень професійної компетентності особи – характеристика особи, що визначається її 

освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем володіння спеціальними 

знаннями, уміннями та навичками. 

 

Рівнозначна посада – посада державної служби, що належить до однієї групи оплати 

праці з урахуванням юрисдикції державного органу. 

 

Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним 

орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, 

яка використовує найману працю.  

 
Розпис бюджету - документ, в якому встановлюється розподіл доходів, фінансування 

бюджету, повернення кредитів до бюджету, бюджетних асигнувань головним 

розпорядникам бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної 

класифікації.
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Розпорядник бюджетних коштів — бюджетна установа в особі її керівника, 

уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань, 

довгострокових зобов‘язань та здійснення витрат бюджету. 

 

Розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації - зняття в установленому 

законодавством порядку обмежень на поширення та доступ до конкретної секретної 

інформації шляхом скасування раніше наданого грифу секретності документам, виробам 

або іншим матеріальним носіям цієї інформації.  

 

С  

Самостійний відділ – це структурний підрозділ апарату відповідного суду, що 

утворюється з метою виконання завдань одногалузевого та однофункціонального 

спрямування (за одним напрямом). 

 

Сектор – це структурний підрозділ апарату відповідного суду, в якому працює не менше 

двох працівників і який може бути утворений у складі управління (самостійного відділу), 

відділу у складі управління за необхідності виконання особливих завдань або 

відокремлення більш важливих та перспективних від поточних. 

 

Система обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу 

(далі – Система) – це програмний комплекс, що є складовою веб-порталу судової влади, який 

забезпечує подання до суду документів в електронному вигляді та надсилання документів в 

електронному вигляді судом учасникам процесу. Учасники судового процесу можуть подати в 

електронному вигляді документи до суду і отримати надіслані йому судом лише після 

реєстрації в Системі, розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України.  

 

Ситуаційне управління – оперативне управління, яке характеризується прийняттям 

управлінським персоналом рішень у ситуації, яка реально склалася або складається. 

Ситуаційний підхід визнає, що хоча управлінський процес однаковий, специфічні 

прийоми, які повинен використовувати керівник для ефективного досягнення цілей 

організації, можуть значною мірою відрізнятися. Центральним моментом ситуаційного 

підходу є ситуація, тобто конкретний набір обставин, які сильно впливають на 

організацію в певний конкретний момент часу. 

 

Служба – це цільовий структурний підрозділ апарату відповідного суду, основним 

завданням якого є забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, 

встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні 

(наприклад, служба судових розпорядників), передбачених положеннями Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів». 

 

Службова дисципліна - неухильне додержання Присяги державного службовця, сумлінне 

виконання службових обов‘язків та правил внутрішнього службового розпорядку. 

 

Службове посвідчення – документ, який ідентифікує та підтверджує особу працівника 

апарату суду та надані їй повноваження. 

 

Соціальна адаптація – це пристосування новоприйнятого працівника до виробничої 

діяльності, до нового колективу, його традицій і неписаних норм, до стилю роботи 

керівників, з тим, щоб допомогти безболісно та безконфліктно увійти до колективу.  

 

Спеціальна експертиза щодо наявності умов для провадження діяльності, пов'язаної з 

державною таємницею, - експертиза, що проводиться з метою визначення в державних 
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органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях 

наявності умов, передбачених Законом України «Про державну таємницю», для 

провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.  

 

Справа, що становить суспільний інтерес/резонансна справа – це подія, яка набрала 

широкого розголосу та обговорення в суспільстві (або його окремій частині), викликає 

цікавість у громадян протягом певного відрізку часу та може стати рушійною силою для 

обрання шляху дій громадянам. 

 

Стандарти якості роботи суду – кількісні та якісні характеристики роботи суду як 

спеціалізованої державної установи, які формуються відповідно до базових цінностей 

судової системи та демократичного суспільства і можуть бути зафіксовані у вигляді 

процесуальних вимог, нормативів, суспільних очікувань тощо. 

Стратегія (давньогрецьке - мистецтво полководця) – загальний, недеталізований план 

якоїсь діяльності, що охоплює тривалий період; спосіб досягнення складної мети. 

 

Стратегічне планування – це систематизовані та більш-менш формалізовані зусилля 

того чи іншого суб‘єкта, спрямовані на розробку та організацію виконання стратегічних 

планів, проектів і програм. 

 

Стратегічний план – це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія 

визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної 

цілі. Цілі, які визначають стратегічний план, називають стратегічними цілями. Стратегія 

також визначає, звідки взяти ресурси для досягнення цілей і як їх розподілити. 

 

Структура організації – це сукупність елементів і логічних взаємозв'язків між ними, яка 

дозволяє ефективно перетворювати вхідні ресурси у кінцевий продукт і досягати цілей 

організації. Структура організації має у своїй основі розподіл праці. Розподіл праці ніколи 

не буває випадковим. Він ґрунтується на тому, що кожний вид роботи доручається 

виконувати тим працівникам, які можуть зробити її краще, ніж інші з точки зору інтересів 

даної організації. Такий розподіл  праці називається спеціалізованим і може стосуватися 

роботи з людьми, роботи з машинами і роботи з інформацією. В залежності від виду робіт, 

що лежать в основі розподілу праці, відповідно говорять про структуру управління, 

виробничу структуру і організаційну структуру. 

 
Структурний підрозділ суду– це спеціально створений орган управління з чітко 

окресленими завданнями, функціями, правами та відповідальністю за конкретну ділянку 

роботи. У практиці діяльності судів різних інстанцій найчастіше зустрічаються такі види 

структурних підрозділів: управління; відділи; сектори; служби. 

 

Ступінь секретності ("особливої важливості", "цілком таємно", "таємно")- категорія, 

яка характеризує важливість секретної інформації, ступінь обмеження доступу до неї та 

рівень її охорони державою. 

 

Суб’єкт призначення - державний орган або посадова особа, яким відповідно до 

законодавства надано повноваження від імені держави призначати на відповідну посаду 

державної служби в державному органі та звільняти з такої посади. 

 

Судова влада – одна із гілок державної влади, основним завданням якої є відправлення 

правосуддя.  
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Судова система – це організаційна форма судової влади, що представляє собою 

злагоджений механізм функціонування судів, створених в порядку, встановленому 

законом, метою якого є забезпечення належного виконання покладених на судову владу 

функцій. 

 

Судова справа – позовні заяви, скарги, матеріали кримінального провадження, подання 

та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть 

бути предметом судового розгляду, а також судові процесуальні документи, що 

виготовляються судом. 

 

Судова статистика є одним з головних розділів правової статистики. Метою ведення 

судової статистики є забезпечення Верховного Суду України, Вищого спецiалiзованого 

суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ, судів загальної юрисдикції, 

інших органів державної влади даними, необхідними для здійснення судово-правової 

реформи, законотворчої діяльності, аналізу і узагальнення судової практики, 

організаційно-правового забезпечення діяльності судів, забезпечення відвертості і 

прозорості судової діяльності для суспільства.  

 

Судове адміністрування - цілеспрямована практична діяльність осіб, які займають 

адміністративні посади в певному суді, що передбачає керування конкретним, окремим 

елементом судової системи (судом), і полягає в технологічному процесі підготовки, 

прийняття і виконання управлінських рішень, направлених на забезпечення належного 

функціонування суду з метою забезпечення ефективного здійснення правосуддя. 

Ефективне забезпечення судочинства полягає в управлінні ресурсами.  

 

Судове адміністрування - це діяльність уповноважених осіб, направлена на підтримання 

відповідності між навантаженням і ресурсами суду для організаційного забезпечення 

діяльності суду. 

 

Судове рішення – процесуальний документ, постановлений судом під час розгляду 

судової справи на будь-якій стадії судового процесу (ухвала, рішення, вирок, постанова, 

судовий наказ, окрема думка судді тощо). 

 

Судовий адміністратор – це посадова особа суду, яка здійснює організаційне 

забезпечення суду, суддів та судового процесу шляхом безпосереднього керівництва 

апаратом суду, забезпечення трудової дисципліни, контролю за виконанням працівниками 

апарату суду своїх посадових обов‘язків. 

 

Судовий збір — збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до 

суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат. 

 

Судові витрати - це грошові витрати, які пов'язані з розглядом справи в порядку 

цивільного судочинства і виконанням судового рішення. 

 

Т  

Територіальні управління Державної судової адміністрації України є 

територіальними органами та їй підпорядковуються. Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України є юридичною особою, має печатку із зображенням 

Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс і рахунки в 

органах Державної казначейської служби України. Територіальні управління утворюються 

в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Основним 

завданням територіальних управлінь є організаційне та фінансове забезпечення діяльності 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
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місцевих загальних судів, з метою створення належних умов для діяльності судів, суддів 

цих судів та забезпечення роботи органів суддівського самоврядування. Організаційне 

забезпечення становлять заходи матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, 

організаційно-технічного характеру, ведення судової статистики, діловодства та архіву 

суду. 

 

Технічний захист секретної інформації - вид захисту, спрямований на забезпечення 

інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та унеможливлення 

блокування інформації. 

 

У  

Узагальнення судової практики й аналіз судової статистики - дві взаємодоповнюючі 

сторони аналітичної роботи, без якої неможливе правильне формування судової практики 

і належне функціонування судів. Правильно організований і проведений аналіз судової 

практики дозволяє перевірити дотримання норм матеріального та процесуального закону 

при розгляді справ і виконанні судових рішень; з'ясувати спірні, проблемні питання, які 

виникають під час розгляду різних категорій цивільних та кримінальних справ, виконання 

вимог закону щодо виявлення причин злочинів і правопорушень, умов, які сприяли їх 

вчиненню, внесення подань про усунення зазначених причин та умов. 

 

Управління – це структурний підрозділ апарату суду, що утворюється для виконання 

покладених на апарат завдань (як правило, одногалузевого спрямування), з 

багатофункціональним, програмно-цільовим напрямом діяльності. Управління має у 

своєму складі не менше двох відділів. Відділ у складі управління утворюється для 

виконання завдань за одним напрямом чи функцією (наприклад, секретаріат судової 

палати: його функція – забезпечення діяльності відповідної судової палати). 

 

Управління  персоналом — це цілеспрямована діяльність керівного складу суду на 

розробку концепції, стратегій кадрової політики і методів управління людськими 

ресурсами. Це системний, планомірно організований вплив через систему 

взаємопов'язаних, організаційно економічних і соціальних заходів, спрямованих на 

створення умов нормального розвитку й використання потенціалу робочої сили на рівні 

підприємства. Планування, формування, перерозподіл і раціональне використання 

людських ресурсів є основним змістом управління персоналом. 

 

Управління часом (тайм-менеджмент, організація часу) –  технологія організації часу 

та підвищення ефективності його використання. Це не стільки набір  технік,  скільки стиль 

життя й філософія цінності часу в швидкому потоці інформації і постійно змінному світі.  

 

Ф  

Фіксування судового засідання технічними засобами – це технічний запис розгляду 

справи судом за допомогою звукозаписувального технічного засобу, що включає в себе 

створення фонограми судового засідання.  

 
Фонограма судового засідання – звуковий запис, який утворюється в процесі 

безпосереднього фіксування судового засідання за допомогою комплексу звукозапису та 

перетворений у форму електронних даних. Її обов‘язковими реквізитами є: дата, час, місце 

створення запису, номер справи. Фонограма використовується для створення архівної та 

робочої копії. 

 

Фінансування бюджету — надходження та витрати бюджету, пов'язані із зміною обсягу 

боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, кошти від приватизації державного майна (щодо 
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державного бюджету), зміна залишків бюджетних коштів, які використовуються для 

покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету. 

 

Функції з обслуговування - діяльність працівників державного органу, яка не передбачає 

здійснення повноважень, безпосередньо пов‘язаних з виконанням завдань і функцій, 

визначених частиною першою статті 1 Закону України «Про державну службу». 

 

Функції  управління персоналом:  

організаційна або планувальна — планування потреб і джерел комплектування персоналу; 

соціально-економічна — забезпечення комплексу умов і факторів, спрямованих на 

раціональне закріплення й використання персоналу; 

відтворювальна — забезпечення розвитку персоналу. 

 

Х  

Характеристика - це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей 

працівника. Надається, як правило, з останнього місця роботи або навчання. Готує 

характеристику працівника керівник структурного підрозділу, підписує керівник установи 

або ж керівник установи та керівник структурного підрозділу. Характеристика 

засвідчується гербовою чи круглою (що прирівнюється до гербової) печаткою. 

Характеристика подається при вступі до навчальних закладів, висуванні на виборні 

посади, переобранні, атестації, оформленні на роботу тощо. Залежно від призначення 

може бути виробничою, атестаційною, рекомендаційною, нейтральною. 

 

Характерні  риси  наставника - включають в себе: сильну мотивацію в наданні 

допомоги іншим у їх розвитку; значний і визнаний досвід; здатність визначати слабкі і 

сильні сторони наставляти і формулювати дії щодо їх виправлення або розвитку; особисті 

навички в побудові взаємин з наставлюваним і проведенні тренінгу; знання інтересів, 

бажань і здібностей своїх підлеглих; надання довіри підлеглим і очікування того ж від 

них; зосередження їх інтересів більшою мірою на особистості, ніж на роботі.  

 

Хронометраж – метод вивчення витрат часу за допомогою фіксації і вимірів тривалості 

виконуваних дій. Хронометраж дає змогу провести «аудит» та «інвентаризацію» часу, 

виявити «поглиначів часу». 

 
Хронофаги (або «поглиначі часу», «пожирачі часу») – один із термінів тайм-

менеджменту, що позначає будь-які об'єкти, що заважають і відволікають від основної 

діяльності (роботи та інших запланованих справ). Хронофаги можуть бути живими 

(наприклад, колеги з пустопорожніми балачками, друзі з порожніми дзвінками, люблячі 

поговорити і т.д.) або неживими (комп'ютерні ігри, телевізор та ін.). 

 

Ц  

Цілі управління персоналом у державному органі - формування високого 

професіоналізму і культури управлінських процесів, досягнення укомплектованості посад 

для забезпечення всіх напрямів діяльності державного органу кваліфікованими 

працівниками; максимально ефективне використання інтелектуально-кадрового 

потенціалу, його збереження і розвиток; створення сприятливих умов і гарантій для 

прояву кожним працівником своїх здібностей, стимулювання його професійного 

зростання і службового просування, підвищення ефективності трудової діяльності.  

 

Ч

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n7
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Ш  

Штат апарату суду – це постійний, встановлений склад співробітників апарату суду, які 

перебувають в організаційно-правовому зв‘язку і забезпечують виконання покладених 

відповідних функцій та завдань. 

 

Штатний розпис суду – це документ, що встановлює для кожного суду структуру, штат 

і посадові оклади працівників. Саме на підставі штатного розпису, а також керуючись 

правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовими інструкціями, керівництво 

суду приймає рішення щодо персоналу, зокрема про прийняття, переведення працівників 

на іншу роботу, встановлення посадового окладу, конкретному працівникові відповідно 

до посади, яку він посідає (кваліфікації), а служба персоналу здійснює добір персоналу, 

оформляє відповідні документи, у т. ч. накази, аналізує  якісний склад працівників, 

вносить керівництву пропозиції щодо поліпшення складу працівників, оформляє в 

установленому порядку облікову та інформаційно-довідкову документацію, готує 

відповідну статистичну звітність. Наявність штатного розпису є запорукою уникнення 

непорозумінь з представниками органів контролю за виконанням законодавства про 

працю, податкових органів, а також можливих трудових спорів з працівниками. Штатний 

розпис після затвердження, яке здійснюється шляхом видання наказу, набуває статусу 

нормативного акта підприємства, установи, організації. 

 

Щ  

Ю   

Я   

Якість роботи суду - ступінь відповідності суду певним стандартам, основою яких є 

суспільні очікування щодо якості судових послуг, які охоплюють не лише діяльність з 

розгляду справ але і якість «інфраструктури» суду (умови перебування в суді, повнота 

інформації, робота персоналу тощо).  

 

2.2.2. Лекція 1. Судове адміністрування в Україні та за її межами. Огляд. 

В процесі розбудови правової держави, одним з її найбільш важливих критеріїв є 

створення чесної, прозорої та ефективної судової влади. 

Питання судового 

адміністрування в Україні вперше 

постало  під час проведення так здаваної 

―малої судової реформи‖ після 

прийняття у лютому 2002 року Закону 

України ―Про судоустрій України‖. На 

виконання вимог даного Закону  29 

серпня 2002 року було видано Указ 

Президента України № 780/2002 ―Про 

Державну судову адміністрацію України‖, як центральний орган виконавчої влади зі 

спеціальним статусом, що здійснює організаційне забезпечення діяльності судів.  

Саме тоді, вперше в Україні було введено посаду керівника апарату суду, на якого 

було покладено організаційне забезпечення роботи суду.Таким чином, у вітчизняної 

Феміди з'явився менеджер - Державна судова адміністрація України. 

 Разом з тим,  у 2010 році з прийняттям Закону України ―Про судоустрій і статус 

суддів‖, повноваження керівника апарату суду було розширено в частині організаційного 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=712
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забезпечення суду, функціонування автоматизованої системи документообігу, кадрового 

та фінансового забезпечення, а також комунікації судів з громадськістю.  

Посада керівника апарату суду є однією із наймолодших судових професій у 

нашій державі, і процес її становлення та формування як ключової адміністративної 

посади у суді перебуває на початковій стадії. Але, попри ―молодість‖ - керівник апарату 

суду є ключовою посадою у структурі управління судом, на яку покладено 

адміністративне навантаження і через яку здійснюється взаємодія апарату суду і суддів. 

Традиційно, суди сприймалися як установи, де здійснюється правосуддя, і тому у 

них не надто приділялося уваги питанням адміністрування.  Однак, з підвищенням потреб 

у більш ефективному управління як відповіді на виклики часу, формувалася потреба у 

спеціально навчених професійних адміністраторах, котрі володіли б знаннями щодо 

судових процедур, з одного боку, та сучасних методів управління, з іншого боку.  Саме  

такі  професійні судові адміністратори могли привнести в суди ту компетенцію, яку їм 

традиційно бракувало.  Тому, на сьогодні, судові адміністратори виконують більшість із 

таких функцій: 

 Підготовка та управління бюджетом суду. 

 Управління людськими ресурсами. 

 Управління приміщенням суду. 

 Управління документообігом суду, процесом руху справ. 

 Інформаційно-технічне забезпечення суду. 

У зв‘язку з тим, що становлення професійного адміністрування відбувається саме 

тепер, і не тільки в Україні, але й в більшості країн світу, включаючи розвинені західні 

демократичні держави, – існують різні підходи до тлумачення суті професії судового 

адміністратора, функціонального навантаження, розуміння його ролі в загальних процесах 

розвитку судової системи, розподілу функцій між судовими адміністраторами та суддями 

в сфері управління судами як інституціями. 

 

Пропонуємо Вам ознайомитися зі становленням інституту судового 

адміністрування у різних країнах світу. 

У Сполучених Штатах Америки, на сьогодні 

найбільш загальним тлумаченням є те, що 

Адміністратор суду – посадова особа, яка керує 

всіма несуддівськими функціями суду, зокрема, 

графіком розгляду справ, розподілом справ, 

питаннями бюджету, та не-суддівським 

персоналом (визначення Black‘s Law 

Dictionary.).  Якщо більш детально, 

адміністратор суду – посадова особа судової 

системи, яка виконує адміністративні та 

допоміжні обов‘язки, котрі є суттєвими для 

належного функціонування справ у суді, таких, наприклад, як керування датами слухань, 

організація документообігу, введення рішень суду в реєстр, видання рішень. 

Професійні судові адміністратори в американських судах можуть називатися по-різному: 

судовий адміністратор, клерк суду, виконавчий директор суду, судовий менеджер, 

головний адміністратор, директор суду. 

Суд вищої інстанції, який розробляє адміністративну політику відповідної судової 

вертикалі, відображає основні її напрямки у судових рішеннях, директивах чи наказах. 

Голова суду, як правило, здійснює контроль за реалізацією основних напрямків діяльності 

суду. Адміністратор суду штату здійснює адміністративну підтримку голови суду і суду в 
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цілому в реалізації основного курсу діяльності суду. Він також бере участь у здійсненні 

інших різноманітних адміністративних заходів, використовуючи при цьому людські і 

матеріально-технічні ресурси відповідного підрозділу. 

 

Для виконання управлінських функцій, 

пов‘язаних із забезпеченням повсякденної 

діяльності судів і кадровими питаннями, у 

більшості судів Канади посада судового 

адміністратора була запроваджена вже на 

початку нового тисячоліття. З самого початку 

судові адміністратори мали тісно 

співпрацювати з головами судів, які делегували 

їм частину своїх управлінських функцій.  

Судова адміністрація в Канаді заснована на 

принципах співпраці та колективної роботи, особливо між головою та адміністратором 

суду. Для адміністратора суду є правилом, а не винятком, брати на себе деякі обов'язки, 

які вважаються важливими для судочинства, наприклад розподіл справ і складання 

графіка слухань, нехай і під контролем голови суду. У таких питаннях, як управління 

працівниками апарату суду або складання і виконання бюджету, адміністратори суду 

найчастіше грають провідну роль. У багатьох областях своєї діяльності вони повинні 

здійснювати координацію з провінційними (а іноді і регіональними) директорами 

департаментів судової адміністрації, проте їх головним партнером є голова відповідного 

суду. Тобто, адміністратори судів в Канаді, як правило, мають широку свободу дій. Багато 

рішень вони приймають самостійно або після консультацій з головою суду.  

 

У Великобританії, управління справами судів 

належить Службі судів та трибуналів Її 

Величності.  Це інтегрована агенція, котра 

функціонує в межах Міністерства юстиції та 

забезпечує ефективне функціонування судів у 

Англії, Ірландії, деяких судів Шотландії та 

Уельсу.  Служба Її Величності керує більш аніж 

21000 працівниками судів у близько 650 судах. 

 

У Сінгапурі всю відповідальність за 

щоденне управлення та адміністрування 

Підпорядкованих судів Сінгапуру (а це 

практично всі суди, окрім Верховного Суду 

Сінгапуру), несе Голова Окружного суду. 

Він наглядає за роботою окружних суддів, 

магістратів, та працівників Підпорядкованих 

судів та очолює вироблення та виконання 

стратегічних напрямків. В цьому Голові 

Окружного суду допомагає ―лідерська 

команда‖, яка складається з старших окружних суддів, менеджерів груп, реєстратора, 

старших суддів та старших судових адміністраторів. ―Лідерська команда‖ підтримується 

судовими адміністраторами, які надають суттєву підтримку та здійснюють 

адміністративні функції, як це вимагається окремими операційними одиницями 

Підпорядкованих судів.  Підпорядковані суди мають три судових розділи: кримінальної 

юстиції, цивільної юстиції, та сімейної та ювенальної юстиції. Відділ стратегічного 
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планування та навчання очолюється старшим директором та складається із сектора 

статистики та аналізу, відділу інформаційних технологій, та бібліотеки. Управління 

корпоративних та судових послуг надає підтримку у таких справах, як управління 

людськими ресурсами, розвиток інфраструктури та підтримка будівель, корпоративні 

комунікації та фінанси. 

Професійні управлінці відіграють дедалі вагомішу і важливішу роль у роботі судів у 

країнах Північної Америки, і водночас із цим відбувається подальший розвиток і 

становлення професії судового адміністратора. Починаючи з 1980-х років, судові 

адміністратори в США і Канаді створили власні професійні організації, в рамках яких 

проводяться регулярні зустрічі й видаються фахові періодичні видання. Ці організації 

підтримують роботу спеціальних центрів досліджень і професійної підготовки судових 

адміністраторів. Судове адміністрування отримує все ширше визнання як система 

практичних знань, в основі якої – серйозне теоретичне підґрунтя. Судові 

адміністратори обмінюються знаннями і досвідом між собою, отримуючи при цьому 

постійну підтримку і допомогу від своїх колег. 

Розглядаючи світовий досвід становлення судового адміністрування як професійної 

діяльності, необхідно зауважити декілька суттєвих аспектів: 

1) Професійне судове адміністрування виокремилося в окрему галузь управління у 

зв'язку із розвитком суспільства та економіки, зростанням кількості справ та сфер, 

де конфлікти вирішуються судом, скороченням ресурсів, та розвитком 

інформаційних технологій. 

2) Важливість підпорядкування судового адміністрування безпосередньо судовій гілці 

влади. 

3) Професійне судове адміністрування зумовлене також зростаючим розумінням ролі 

судового адміністратора у таких фундаментальних речах, як:   

а) сприяння незалежності судової гілки влади,  

б) збереження ресурсів судової системи,  

в) підвищення довіри громадян до суду. 

 

 

2.2.3. Лекція 2. Правовий статус та роль керівника апарату суду у 

здійсненні судового адміністрування (законодавчі норми). Обов’язкова 

якість – лідерство. 

Особливість статусу керівника апарату суду полягає в тому, що надані йому 

повноваження стосуються загальної організації роботи суду (як установи), і 

поширюються на працівників апарату відповідного суду. Діяльність керівника апарату 

суду є досить специфічною, оскільки різноплановість поставлених завдань вимагають від 

нього знань з різних сфер людської діяльності, а також наявності досвіду управлінця. 

Кінцевим результатом є ефективне виконання покладених на апарат суду завдань. 

Специфіки  цьому  додає  статус  державного органу, апарат якого він очолює, як єдиного 

органу, що має право здійснювати правосуддя.  

Правовий статус судових адміністраторів визначається Законами України ―Про 

судоустрій і статус суддів‖ від 7 липня 2010 року  № 2453-VI та ―Про державну службу‖ 

від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, а також Типовим положенням про апарат місцевого, 

апеляційного судів, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України від 28 

вересня 2012 року № 115 (зі змінами і доповненнями, внесеними  наказом Державної 

судової адміністрації України  від 5 січня 2015 року № 1), Положенням про апарат суду, 

затвердженим рішенням зборів відповідного суду та іншими нормативно-правовими 

актами України. 
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На сьогодні посада керівника апарату суду є визначеною Законом та штатним 

розкладом суду. Закон України ―Про судоустрій і статус суддів‖ від 7 липня 2010 року (в 

редакції Закону України ―Про забезпечення права на справедливий суд‖ від 12.02.2015  № 

192-VIII) істотно змінив статус апаратів судів та їх керівників. Відповідно до статті 152 

Закону апарати судів здійснюють організаційне забезпечення роботи судів, суддів, 

судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу. В свою 

чергу керівник апарату суду очолює апарат суду, несе персональну відповідальність за 

належне виконання покладених на апарат суду завдань та має доволі широкі 

повноваження щодо організаційного керівництва судом. 

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 

року № 88-р ―Про віднесення посад працівників апарату судів загальної юрисдикції до 

відповідних категорій посад державних службовців‖, до першої категорії державних 

службовців віднесені посади керівника апарату Верховного Суду України, вищих 

спеціалізованих судів України; до другої категорії віднесені посади заступника керівника 

апарату Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів України; до третьої 

категорії віднесені посади керівника апарату апеляційних судів; до четвертої категорії 

віднесені посади заступника керівника апарату апеляційних судів, керівника апарату 

місцевих судів; до п’ятої категорії віднесені посади заступника керівника апарату 

місцевих судів. Зазначене свідчить, що статус керівника апарату та його заступника нічим 

не відрізняється від статусу посад інших державних службовців, а категорія державної 

служби залежить від інстанції суду, в якому працює судовий адміністратор. За 

визначенням, наведеним у ст. 1 Закону України ―Про державну службу‖, державна 

служба - це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного 

виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо: 

1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і 

регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у 

тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм, 

концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів, 

проектів міжнародних договорів; 

2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, 

галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-

правових актів; 

3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг; 

4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства; 

5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх 

використанням; 

6) управління персоналом державних органів; 

7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених 

законодавством. 

Державним службовцем є громадянин України, який займає посаду державної 

служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті чи секретаріаті, 

одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені 

для цієї посади повноваження, безпосередньо пов‘язані з виконанням завдань і функцій 

такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби (ч. 2 ст. 1 

Закону України ―Про державну службу‖). 

За визначенням, наведеним у п. 3 ч. 1 ст. 2 вказаного Закону, керівник державної 

служби в державному органі (далі - керівник державної служби) –  посадова особа, яка 

займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових обов‘язків якої 

належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших 

працівників у цьому органі. 
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Судові  адміністратори набувають правого статусу державного службовця з 

моменту зарахування на посаду та зберігають його аж до моменту припинення державної 

служби. Втрата статусу державного службовця крім загальних підстав, передбачених ст. 

36 Кодексу законів про працю України, настає також зі спеціальних підстав, передбачених 

статтями Закону України ―Про державну службу‖.  

Відповідно до статті 83 вищевказаного Закону, державна служба припиняється: 

1) у разі втрати права на державну службу або його обмеження (стаття 84 цього 

Закону); 

2) у разі закінчення строку призначення на посаду державної служби (стаття 

85 цього Закону); 

3) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін (стаття 86 цього 

Закону); 

4) за ініціативою суб‘єкта призначення (стаття 87 цього Закону); 

5) у разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін (стаття 

88 цього Закону); 

6) у разі незгоди державного службовця на проходження державної служби у 

зв‘язку із зміною її істотних умов (стаття 43 цього Закону); 

7) у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше не 

передбачено законом; 

8) у разі застосування заборони, передбаченої Законом України ―Про очищення 

влади‖. 

Відповідно до ч. 4 ст. 152 Закону України ―Про судоустрій і статус суддів‖, 

керівника апарату місцевого суду, його заступника призначає на посаду та звільняє з 

посади начальник відповідного територіального управління Державної судової 

адміністрації України за поданням голови місцевого суду, а керівників апаратів 

апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду України, їх 

заступників - Голова Державної судової адміністрації України за поданням голови 

відповідного суду. 

Вимоги, яким повинні відповідати судові адміністратори для зайняття посади 

керівника апарату суду зазначені у Типовому положенні про апарат місцевого, 

апеляційного судів. Так, згідно з пунктом 11 Типового положення, на посаду керівника 

апарату суду призначається особа, яка має:  

- вищу юридичну або економічну освіту, або вищу освіту в галузі державного 

управління з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,  

- стаж роботи за фахом на державній службі в місцевому суді не менше трьох 

років або на керівних посадах за фахом у державній службі не менше трьох 

років, чи стаж роботи за фахом в інших сферах не менше п'яти років – для 

місцевого суду. 

- стаж роботи за фахом на державній службі в апеляційному суді не менше 

трьох років або в місцевому суді чи на керівних посадах за фахом в державній 

службі не менше п'яти років, або стаж роботи за фахом в інших сферах 

управління не менше семи років – для апеляційного суду. 

Керівник апарату взаємодіє з Державною судовою адміністрацією України, з її 

відповідним територіальним управлінням, органами суддівського самоврядування, 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими установами й 

організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1443614353109413#n887
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1443614353109413#n895
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1443614353109413#n895
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1443614353109413#n898
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1443614353109413#n902
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1443614353109413#n914
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1443614353109413#n914
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1443614353109413#n502
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
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Керівник апарату суду підзвітний 

зборам суддів відповідного суду.  

Заохочення або накладення 

дисциплінарного стягнення 

стосовно керівника апарату 

місцевого суду та його заступників 

застосовується начальником 

територіального управління 

Державної судової адміністрації 

України за поданням голови 

відповідного суду, а стосовно 

керівника апарату апеляційного суду 

та його заступника – Головою 

Державної судової адміністрації 

України за поданням голови 

відповідного суду. Зокрема, ці 

питання регулюються нормами 

Кодексу законів про працю України, 

Законом України ―Про державну 

службу‖, а також відповідним Типовим положенням.  

 

Заохочення за сумлінну працю. 

Статтею 53 Закону України ―Про державну службу‖ визначено, що за бездоганну 

та ефективну державну службу, за особливі заслуги до державних службовців 

застосовують такі види заохочень:  

 оголошення подяки; 

 нагородження грамотою, почесною грамотою, іншими відомчими відзнаками 

державного органу; 

 дострокове присвоєння рангу в порядку, визначеному Законом України ―Про 

державну службу‖; 

 представлення до нагородження урядовими відзнаками та відзначення 

урядовою нагородою (вітальний лист, подяка, почесна грамота); 

 представлення до відзначення державними нагородами. 

Заохочення не застосовуються до державного службовця протягом строку 

застосування до нього дисциплінарного стягнення. 

 

Дисциплінарні стягнення. 

Стаття 147 Кодексу законів про працю України передбачає застосування догани 

або звільнення до працівника у разі порушення ним трудової дисципліни. Засади 

дисциплінарної відповідальності державних службовців визначені главою 2 Розділу VIII 

Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. Крім 

дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, до 

державних службовців можуть застосовуватися також додаткові заходи дисциплінарного 

впливу як зауваження або попередження про неповну службову відповідність. 

Також, відповідно до Закону України ―Про запобігання корупції‖ для працівників 

апарату суду, які є державними службовцями, передбачено дисциплінарну 

відповідальність за вчинення корупційного правопорушення. 

Таким чином, керівник апарату суду та його заступник відповідно до 

законодавства України несе відповідальність за: 

 невиконання або неналежне виконання своїх функціональних обов‘язків;  

 бездіяльність або невикористання наданих йому прав,  
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 перевищення своїх повноважень,  

 вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує суд,  

 порушення трудової дисципліни,  

 порушення правил професійної етики та обмежень, пов‘язаних із прийняттям на 

державну службу та її проходженням. 

Крім того, керівник апарату несе персональну відповідальність за належне 

організаційне забезпечення діяльності суду, суддів та судового процесу, функціонування 

автоматизованої системи документообігу суду (п. 16 Типового положення). 

Як вже зазначалося вище, керівник апарату суду звітує перед зборами суддів про 

діяльність апарату суду. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду. 

У зв‘язку з висловленням недовіри, керівник апарату суду звільняється з посади у 

порядку, встановленому частиною четвертою статті 152 Закону України ―Про судоустрій і 

статус суддів‖, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та Закону 

України ―Про державну службу‖ (п. 17 Типового положення). 

На час відсутності керівника апарату суду чи неможливості здійснювати ним 

своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із заступників керівника 

апарату суду відповідно до встановленого керівником апарату суду розподілу обов'язків. 

Розподіл обов'язків, схема заміщення керівника апарату суду між заступниками керівника 

апарату суду, визначення повноважень заступників керівника апарату затверджується 

відповідним наказом керівника апарату суду. (п. 18 Типового положення). 

Обов’язкова якість – лідерство. Команда – це ефективний засіб реалізації 

складних і суттєвих організаційних завдань. Ефективне функціонування команди вимагає 

від керівника і всієї організації проведення послідовних дій щодо процедури прийняття 

рішень, розподілу повноважень і відповідальності, виконання завдань.  

Лідери завжди являються тим чи іншим ідеалом, якому люди будуть слідувати. 

Кожен розуміє унікальну роль лідера і не очікує, що він у всьому буде на висоті. Але від 

нього чекають, що він буде тримати під контролем роботу всієї команди і створювати 

умови для кожного члена, щоб він вносив всій вклад в досягнення цілей. Стиль лідерства, 

який вважається найефективнішим для створення високопродуктивної команди - це 

комбінація 3 основних факторів: проявлення ініціативи і демонстрація прикладу, 

звертаючись до людей висловлювати свої ідеї та пропозиції, а також делегування 

повноважень, тобто з впевненістю доручати людям завдання і не вмішуватися в хід їх 

виконання.  

Найскладнішим тут є вміння знаходити індивідуальний підхід до кожного 

підлеглого.  Навичка це  чи справжнє мистецтво, – вирішувати вам самим, але те, що 

цього можна навчитися, – факт. Навчитися думати так, як думає ваш підлеглий, – це ключ 

до ефективної комунікації. І неважливо, ставите ви завдання, даєте зворотний зв‘язок, 

контролюєте чи надихаєте на досягнення, – вміння розуміти карту світу людини й 

дивитися на оточення її очима є навичкою номер один в управлінській діяльності.  

Ситуаційне управління характеризується прийняттям управлінським персоналом 

рішень у ситуації, яка реально склалася або складається. Ситуаційний підхід визнає, що 

хоча управлінський процес однаковий, специфічні прийоми, які повинен використовувати 

керівник для ефективного досягнення цілей організації, можуть значною мірою 

відрізнятися. Він намагається пов'язати конкретні прийоми і концепції управління з 

певними ситуаціями для того, щоб досягти цілей організації найефективніше. 

Центральним моментом ситуаційного підходу є ситуація, тобто конкретний набір 

обставин, які сильно впливають на організацію в певний конкретний момент часу. 
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Для того щоб діяти в рамках концепції загального процесу управління і з 

урахуванням ситуаційного підходу, варто узагальнити та пов'язати наявні знання, дати їм 

необхідний каркас, що можливо на основі системного підходу. 

У кожному такому випадку необхідно добиватися активної й ефективної взаємодії 

керівників і працівників усіх рівнів у процесі виявлення проблем і прийняття рішень. 

Суть ситуаційного управління полягає у тому, щоб вміти корегувати свою 

поведінку залежно від людини та ситуації, в якій ви разом опинилися. Керівники, що не 

виявляють гнучкості, рідко є успішними. І навіть якщо вони досягають результатів, то 

платять дорогу ціну, приносячи на вівтар успіху людину.  

ЧОТИРИ СТИЛІ УПРАВЛІННЯ 

Стиль “Директивний” 

Цей стиль передбачає, що керівник має поєднувати великий ступінь 

орієнтованості на завдання та менший – на людські стосунки. Він підходить для підлеглих 

із низьким рівнем зрілості. Такий стиль доречний тоді, коли підлеглі або не хочуть, або 

неспроможні відповідати за конкретне завдання й потребують відповідних інструкцій, 

керівництва та суворого контролю. 

Стиль “Наставницький” 

Керівник на однаковому рівні орієнтується й на завдання, й на стосунки. Підлеглі 

хочуть брати на себе відповідальність, але не можуть, тому що мають рівень зрілості 

нижчий від середнього. Керівник обирає поведінку, орієнтовану на завдання, щоб давати 

конкретні інструкції підлеглим стосовно того, що та як треба робити. І водночас керівник 

підтримує їхні бажання та ентузіазм виконувати завдання на власну відповідальність.  

Стиль “Підтримувальний” 

Характеризується помірно високим ступенем зрілості виконавців. У цій ситуації, 

як-то кажуть, надлишок знань породжує недостатність бажань. Для керівника, що поєднує 

низький ступінь орієнтованості на завдання та високий – на людські стосунки, найкращим 

буде стиль, який ґрунтується на участі підлеглих у прийнятті рішень, бо підлеглі знають, 

що та як виконувати. Їм не потрібні конкретні вказівки. Однак вони також мають 

усвідомлювати свою приналежність до завдання, що виконується. Керівники можуть 

підвищити рівень мотивації та приналежності своїх підлеглих, даючи їм змогу брати 

участь у прийнятті рішень та допомагаючи їм, не нав‘язуючи при цьому жорстких 

указівок. Власне, керівник та підлеглі разом приймають рішення. І це сприяє більшому 

ступеню їхньої участі та причетності.  

Стиль “Делегувальний” 

Він характеризується високим ступенем зрілості виконавців. У цій ситуації 

підлеглі можуть та хочуть мати відповідальність. Тут більш за все підходить делегування, 

а поведінка керівника може поєднувати низький ступінь орієнтованості на завдання й на 

людські стосунки. Цей стиль доречний у ситуаціях зі зрілими виконавцями, бо підлеглі 

знають, що та як робити, усвідомлюють високий ступінь своєї причетності до завдання. У 

результаті керівник дає підлеглим змогу діяти самостійно. 

 

2.2.4. Завдання 1.1. 

Завдання приховано. 
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2.2.5. Лекція 3. Взаємодія керівника апарату суду з головою суду та 

суддівським корпусом. 

Загальновідомо, що належна організація роботи суду великою мірою впливає на 

ефективність його функціонування, оскільки забезпечує належні умови саме для якісного 

відправлення правосуддя.  

Головним завданням судового адміністратора є надання допомоги суддям та 

звільнення останніх від адміністративного тягаря, пов‘язаного з необхідністю вирішення 

сили-силенної адміністративних питань, кількість яких чим раз зростає залежно від 

місцезнаходження, територіальної юрисдикції, розміру і статусу суду, кількості справ і 

чисельності працівників суду тощо. Суд і його голова, який одночасно виступає головним 

представником суду як органу державної влади (в офіційних стосунках і зв'язках з іншими 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та 

юридичними особами), несуть загальну відповідальність за забезпечення належного 

функціонування суду, яка охоплює і відповідальність за всі питання, вирішення яких 

покладено на адміністратора суду. 

Прийняття Закону України ―Про судоустрій і статус суддів‖ (в редакції Закону 

України ―Про забезпечення права на справедливий суд‖ від 12.02.2015 № 192-VIII) дає 

підстави дещо оптимістичніше дивитися на перспективу ефективної роботи керівника 

апарату суду як судового адміністратора, адже сьогодні він є посадовою особою, яка 

займається вирішенням питань організаційного забезпечення судочинства, включаючи 

кадрові питання та забезпечення матеріальних потреб суду.  

Проаналізувавши існуючі в судових системах розвинених країн світу моделі 

співпраці судового адміністратора з головою суду, можна виділити три основні типи 

такої взаємодії:  

 повне відсторонення голови суду від контролю за діяльністю судового 

адміністратора; 

 повне відсторонення судового адміністратора від участі у забезпеченні 

діяльності суду та суддів (всі організаційні важелі впливу на функціонування 

установи знаходяться у голови суду); 

 найоптимальнішою і найпродуктивнішою є модель співпраці голови суду та 

судового адміністратора,  при якій перший визначає політику і стратегію 

суду, а другий забезпечує її реалізацію за допомогою уміло сформованої 

команди. Підґрунтям для такої взаємодії є взаємоповага, довіра та повага до 

індивідуальних знань кожного. 
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Необхідною умовою дієвості такої моделі є усвідомлення всіма (і головою суду, і 

керівником апарату суду, і суддями, і працівниками апарату суду ) того, що їх діяльність 

спрямована на досягнення єдиної цілі – здійснення якісного та ефективного правосуддя. 

Суддівський корпус здійснює основне завдання суду – здійснює правосуддя на засадах 

верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших 

прав і свобод. Апарат же суду виконує допоміжні функції, спрямовані на забезпечення 

виконання судом своїх завдань. 

 

При такому підході має бути чітке розмежування сфер впливу: 

Будь-які вказівки з 

боку голови суду 

щодо роботи апарату 

суду чи його 

керівника мають бути 

рекомендаційного 

характеру 

 

 

З іншої сторони 

керівник апарату має 

прислухатися  до 

порад (рекомендацій) 

голови суду, як 

керівника цілої 

установи 

 

 

Прояв взаємної поваги та розуміння кожним своєї відповідальності є запорукою 

успішного функціонування суду. У наш час керівник апарату суду і голова суду, який 

зберігає за собою право контролю за ефективністю організації роботи суду, мають 

співпрацювати у вирішенні поточних справ діяльності суду.  

  

Голова суду 
Керівник 

апарату суду 

Характеристики ефективних відносин голови суду та керівника апарату суду: 
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Для здійснення контролю за ефективністю діяльності апарату суду (п.3 ч.1. ст. 24 

Закону України ―Про судоустрій і статус суддів‖(в редакції Закону України ―Про 

забезпечення права на справедливий суд‖ від 12.02.2015 № 192-VIII)) та за тим, наскільки 

керівник апарату суду добре виконує свої посадові обов‘язки, голова суду вправі:  

 визначити перелік показників оцінки ефективного управління апаратом суду 

(наприклад, оцінювати ефективність управління персоналом можна через 

показники укомплектованості, сталості і плинності кадрового складу 

апарату суду, а забезпечення належної організації підвищення рівня 

професійної компетентності державних службовців через дані про кількість 

працівників, які підвищили кваліфікацію); 

 регулярно отримувати інформацію від керівника апарату суду (приміром, 

письмові звіти) про стан вирішення управлінських питань. Така звітність 

передбачає надання голові суду мінімально необхідного обсягу інформації 



Навчальна програма дистанційного курсу (в режимі он-лайн) «СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

64 

про те, наскільки ретельно в установі виконуються кошторис суду, щомісячні 

розписи видатків, плани роботи тощо; 

 застосовувати метод спостереження. Голова суду зазвичай пильнує за 

роботою своїх судових адміністраторів, придивляючись до методів їх роботи 

(скажімо, у разі виникнення проблем або кризових ситуацій тощо); 

При аналізі формальних стосунків між головою суду та керівником апарату суду 

варто змоделювати можливі конфліктні ситуації і з метою напрацювання варіантів 

поведінки, спрямованих на їх попередження, необхідно звертати увагу на такі питання:  

 

 

 

 

 

 

Інші питання так 
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для визначення 

характеру 

взаємодії та її ефективності між особами, які займають адміністративні посади у суді. Їх 

ігнорування може призвести до згубних наслідків: неузгодженості та паралелізму в роботі 

структурних підрозділів суду. 
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При розмежуванні повноважень у сфері фінансової та господарської діяльності, 

варто звернути увагу голови суду, що повноваження в частині розпоряджання 

бюджетними коштами і відповідальність за організацію внутрішнього контролю за 

фінансовою та господарською діяльністю покладається саме на нього. Разом із тим 

можливе делегування цих повноважень (права першого підпису) головою суду керівнику 

апарату суду. 

Кадри є важливим фактором успішного функціонування будь-якої організації, а 

судова система особливо зацікавлена у професійному зростанні її працівників. Важливу 

роль в кадровій політиці суду відіграє роль керівника – лідера колективу, оскільки з 

впровадженням європейських стандартів в кадровій політиці від керівника нової генерації 

вимагається вміння вести за собою трудовий колектив в складних умовах, створювати 

творчу атмосферу в колективі, яка б сприяла широкому розвитку ініціативи підлеглих, 

активно знаходити найбільш цілеспрямовані шляхи підвищення ефективності організації 

роботи суду, що в свою чергу сприятиме швидкому та ефективному вирішенню 

поставлених завдань. 

З прийняттям Закону України ―Про судоустрій і статус суддів‖ (в редакції Закону 

України ―Про забезпечення права на справедливий суд‖ від 12.02.2015 № 192-VIII), який 

передбачає розмежування повноважень голови суду та керівника апарату, відбулось 

посилення статусу керівника апарату щодо вирішення кадрових питань: надано право 

своїми наказами призначати, звільняти та заохочувати працівників апарату. Раніше ці 

повноваження належали голові суду. Щодо адміністративних повноважень голови суду, 

то він, як і раніше, представляє суд, як орган державної влади, у зносинах з іншими 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та 

юридичними особами. Ця норма закону, вказує на те, що в суді голова суду був і 

залишається головним адміністратором, хоч обсяг його суто адміністративних 

повноважень за нині чинним законом суттєво зменшений. Але від взаємодії голови суду 

та керівника апарату і їх конструктивної роботи залежить результат формування дієвої 

судової команди. 

 

2.2.6. Завдання 1.2. 
  Завдання приховано. 

 

2.2.7 Завдання 1.3. – тест. 

Завдання приховано. 

 

2.2.8. Перелік додаткових джерел. 
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2.3. МОДУЛЬ 2. РЕСУРСИ, БЮДЖЕТ, ФІНАНСУВАННЯ 

 

2.3.1. Лекція 1. Бюджетний процес у суді. 

Основні поняття 

1) бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для 

забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування 

протягом бюджетного періоду; 

2) бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків, 

кредитування, фінансування бюджету, боргу відповідно до законодавства України та 

міжнародних стандартів; 

3) бюджетна програма - сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної 

мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює 

розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій; 

4) бюджетне асигнування - повноваження розпорядника бюджетних коштів, 

надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та 

здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження; 

5) бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного 

асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи 

здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими 

необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому; 

6) бюджетне призначення - повноваження головного розпорядника бюджетних 

коштів, надане Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України 

(рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і цільові обмеження та 

дозволяє надавати бюджетні асигнування; 

7) бюджетний запит - документ, підготовлений головним розпорядником 

бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу 

бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступні бюджетні періоди; 

8) бюджетний процес - регламентований бюджетним законодавством процес 

складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а 

також контролю за дотриманням бюджетного законодавства; 

9) бюджетні кошти (кошти бюджету) - належні відповідно до законодавства 

надходження бюджету та витрати бюджету; 

10) бюджетні установи - органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що 

повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. 

Бюджетні установи є неприбутковими; 

11) видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, 

передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення 

боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; 

придбання цінних паперів; повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і 

зборів та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування; 

12) власні надходження бюджетних установ - кошти, отримані в установленому 

порядку бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, 
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дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку 

продукції чи майна та іншої діяльності; 

13) головні розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи в особі їх 

керівників, які відповідно до статті 22 цього Кодексу отримують повноваження шляхом 

встановлення бюджетних призначень; 

14) кошторис - основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, 

яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і 

розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів 

для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, 

визначених відповідно до бюджетних призначень; 

15) паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету, завдання, 

напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні 

показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного 

призначення, встановленого законом про Державний бюджет України (рішенням про 

місцевий бюджет); 

16) розпис бюджету - документ, в якому встановлюється розподіл доходів, 

фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету, бюджетних асигнувань 

головним розпорядникам бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до 

бюджетної класифікації; 

17) розпорядник бюджетних коштів - бюджетна установа в особі її керівника, 

уповноважена на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов'язань, 

довгострокових зобов‘язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету; 

Сутність та значення бюджету 

Термін «бюджет» походить від старонормандського «bougette» – гаманець, сумка, 

шкіряний мішок, мішок із грошима. У широкому розумінні бюджетом називають 

кошторис доходів і витрат певної особи (сім‘ї, бізнесу, організації, держави тощо) або 

діяльності на визначений період. 

Кожен, так чи інакше, планує свої доходи і витрати на побутовому рівні, хоча сам 

процес планування у різних осіб значно відрізняється за ступенем деталізації та 

формалізації. 

Бюджетування у сфері господарської діяльності досить давно стало одним із 

ключових інструментів управління підприємством. 

Звичайно, важко уявити сучасну країну без державного бюджету, оскільки 

бюджет пояснює фінансово-бюджетну політику уряду, напрям і темпи зростання 

основних показників економіки. Бюджет – це документ, що обмежує розподіл фінансових 

ресурсів, які уряд використовуватиме для надання допомоги і послуг з метою поліпшення 

добробуту народу. Бюджет є єдиним інструментом менеджменту, що виник саме в 

державній практиці, а не в бізнесі. 

 

Вперше бюджет у сучасному розумінні з‘явився в Англії в дев‘ятнадцятому 

столітті. В ньому, з одного боку, зазначалися доходи від податків, митних платежів тощо, 

а з іншого – всі витрати. Так можна було зрозуміти, що станеться з фінансами держави – 

надлишок чи дефіцит, і, відповідно, що потрібно робити – збільшувати доходи, 

скорочувати витрати чи позичати гроші. Бюджет також слугував законною підставою для 

державних органів витрачати кошти. Витрати, не передбачені у бюджеті, вважалися 

незаконними. Відповідно, це був перший ефективний спосіб перевірки бюрократії, 

перший систематичний метод, що допомагав чиновникам вирішувати, як і з якою метою 

витрачати гроші. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1443765530611513#n458
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Сьогодні всі бюджети, незалежно від способу формування і структури, 

складаються з тією ж метою. Вони дозволяють керівникам і в приватному, і в державному 

секторі зібрати в одному документі всі свої зобов‘язання, заплановані доходи та витрати. 

Оскільки в бюджеті загальні витрати співвідносяться з загальними прогнозованими 

доходами, це дає можливість скласти прогноз фінансових джерел і фінансових потреб для 

всієї організації. Таким чином, бюджети дозволяють управлінцям будь-якого рівня 

зрозуміти, чи дійсно протягом бюджетного періоду події розвивалися так, як 

прогнозувалося, чи немає надлишкових витрат або помітних змін у економічних 

показниках організації, відділу, проекту чи продукції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, для кожного суду і для судової системи в цілому саме бюджет визначає 

пріоритети розподілу фінансових ресурсів протягом року, тобто по суті є стратегією 

розвитку на наступний рік. Виникає питання: «При чому тут стратегія розвитку, якщо 

мова йде про бюджетну політику?». Це питання стосується не тільки державного 

бюджету, а й бюджету будь-якої організації, тому зупинимося на ньому детальніше. 

Стратегічний план по своїй суті є планом використання ресурсів, у першу чергу, 

фінансових. Якщо задекларовані у плані цілі не підкріплюються відповідними ресурсами, 

тоді це не план, а декларація про наміри.  

Зокрема, якщо поставити ціль підвищити відповідність приміщень судів потребам 

судової системи.  

Для органів, які формують бюджет судової системи, насамперед для Державної 

судової адміністрації України, це означає, що вони повинні передбачити видатки для 

ремонту, будівництва чи придбання відповідних приміщень. Інакше ціль досягнута не 

буде. 

У той самий час, план розвитку судової влади України не містить такого завдання, 

як забезпечення судів ліцензованим програмним забезпеченням. Водночас, припустимо, 

що під час підготовки проекту державного бюджету Міністерство фінансів України у 

своїх інструкціях щодо формування бюджетного запиту зобов‘язало головних 

розпорядників коштів, у тому числі Державну судову адміністрацію України, передбачити 

видатки на придбання такого програмного забезпечення. Незважаючи на відсутність цього 

завдання у переліку стратегічних цілей, програмне забезпечення буде придбане, а видатки 

на поліпшення приміщень зменшаться. Таким чином, бюджетування може коректувати 

стратегічні плани установи, підприємства, організації. 

Отже, бюджет організації – це фінансовий план її діяльності на відповідний 

період. При цьому, лише забезпечена ресурсами стратегія може бути результативною. 

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 2 Бюджетного кодексу 

України від 8 липня 2010 року № 2456-VI БЮДЖЕТ – це план 

формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 

завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної 

влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. 
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РЕЗУЛЬТАТ 

Бюджетний кодекс України 

Закон України ―Про судоустрій і статус суддів‖ 

Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до 
виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 
228 

Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх 
виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2002  року  № 1098 

Порядок складання фінансової та бюджетної звітності 
розпорядниками та одержувачами бюджетних  коштів, 
затверджений  наказом      Міністерства фінансів України від 24 
січня 2012 року № 44 

Стратегія Ресурси 

Основними нормативними актами,  

які регулюють бюджетний процес у суді, є: 
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Суб’єкти бюджетного процесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституційний 
Суд України 

Верховний Суд 
України 

вищі 
спеціалізовані 

суди 

(щодо фінансового забезпечення діяльності цих органів) 

 

Головні розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи 

в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу 

України отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних 

призначень. 

Функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України 

щодо фінансового забезпечення діяльності судів здійснюють: 
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Видатки на утримання судів у Державному бюджеті України визначаються 

окремим рядком щодо Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих 

спеціалізованих судів, а також у цілому щодо місцевих та апеляційних судів. Видатки 

кожного місцевого та апеляційного суду всіх видів та спеціалізації визначаються у 

Державному бюджеті України в окремому додатку. 

Видатки на утримання місцевих та апеляційних судів починаючи з 2016 року 

встановлюються за бюджетною програмою «Здійснення правосуддя місцевими та 

апеляційними судами». Видатки кожного місцевого та апеляційного суду всіх видів та 

спеціалізацій визначаються у Державному бюджеті України в окремому додатку.  

Державна судова адміністрація України здійснює функції головного 
розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового 

забезпечення діяльності: 

                        всіх інших судів загальної юрисдикції 

          Вищої кваліфікаційної комісії                                           
суддів України 

         органів суддівського самоврядування 

        Національної школи суддів України 

  Державної судової адміністрації України 
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Для апеляційних та місцевих судів існують особливості, характерні лише до цих 

розпорядників бюджетних коштів . Так, якщо всі апеляційні суди і всі місцеві 

господарські та адміністративні суди мають власні рахунки в органах казначейства, 

бюджетні асигнування їм відкриваються безпосередньо Державною судовою 

адміністрацією України, вони самостійно укладають договори і ведуть бухгалтерський 

облік, то для місцевих загальних судів бюджетні асигнування відкриваються Державною 

судовою адміністрацією України через територіальні управління, які здійснюють 

матеріально-технічне забезпечення цих судів і забезпечують бухгалтерський облік їх 

операцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційне забезпечення 

роботи суду здійснює його апарат, 

який очолює керівник апарату. 

Отже, саме на апараті суду лежить 

обов'язок здійснення бюджетного 

процесу, а відповідальність за його 

ефективність і законність, у першу 

чергу, несе керівник апарату.  

В апеляційних і місцевих 

господарських та адміністративних 

судах безпосередньо бюджетним 

процесом займається підрозділ, на 

який Положенням про аппарат суду 

покладено функції бухгалтерської 

(фінансової) служби або головний 

бухгалтер суду. Для місцевих 

загальних судів функції 

бухгалтерської (фінансової) служби 

виконує територіальне управління 

Державної судової адміністрації 

Апарат 
суду 

Керівни
к 

апарат
у 

Бюд
жет
ний 
про
цес 

ДСА України 

Територіальне 
управління ДСА 

Місцевий 
загальний суд 

Місцевий 
спеціалізований суд 

Апеляційний суд 
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України. 

Однак, у бюджетному процесі різною мірою мають бути задіяні всі підрозділи 

апарату суду, оскільки, з одного боку, для складання кошторису потрібна 

найрізноманітніша інформація про стан та роботу суду, а з іншого, кожному підрозділу 

для виконання своїх завдань потрібні певні ресурси. Завданням керівника апарату є 

координація роботи підрозділів між собою, що включає і прийняття рішень з 

суперечливих питань. 

Керівник апарату апеляційного та місцевого господарського та адміністративного 

суду повинен налагодити взаємодію своєї бухгалтерської (фінансової) служби з планово-

фінансовим підрозділом Державної судової адміністрації України. У свою чергу, керівник 

апарату місцевого загального суду має забезпечити взаємодію з територіальним 

управлінням Державної судової адміністрації України у бюджетному процесі або 

самостійно (зважаючи на важливість питання, такий варіант виглядає найбільш 

прийнятним), або покласти цей обов'язок на когось з підлеглих (наприклад, на свого 

заступника). 

Про питання, що виникають під час здійснення бюджетного процесу, керівник 

апарату повинен постійно інформувати голову суду. Це обумовлено тим, що голова суду 

контролює ефективність роботи апарату суду та, як керівник бюджетної установи, має 

право підпису всіх фінансово-господарських документів.  

Бюджетним законодавством передбачено, що кошториси, плани асигнувань 

загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани 

спеціального фонду і штатні розписи бюджетних установ підписуються керівником 

фінансового підрозділу або бухгалтерської служби та затверджуються керівником 

установи, уповноваженої затверджувати такі документи, підпис якого скріплюється 

гербовою печаткою, із зазначенням дати. 

Врешті-решт, як зазначалося, бюджет суду у вигляді його кошторису є 

інструментом управління, а ефективне управління організацією без участі її керівника є 

неможливим за визначенням. 

 



Навчальна програма дистанційного курсу (в режимі он-лайн) «СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

75 

Етапи бюджетного процесу 

Бюджетний процес у суді включає в себе такі стадії: 

 

Для підготовки проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів 

України щорічно, як правило, в середині липня розробляє і доводить до головних 

розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів. Цікавим є 

те, що у 2013 році, вперше за багато років, такі інструкції не надсилалися, і проект 

Державного бюджету на 2014 рік був підготовлений без розгляду бюджетних запитів 

головних розпорядників коштів. 

Інструкції з підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати організаційні, 

фінансові та інші обмеження, яких зобов'язані дотримуватися усі розпорядники 

бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів. Такі інструкції отримують і 

головні розпорядники бюджетних коштів у судовій системі – Конституційний Суд 

України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди, Вища рада юстиції, Державна 

судова адміністрація України. 

Головні розпорядники бюджетних коштів у судовій сфері забезпечують складання 

бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України, відповідно до вимог 

інструкції з підготовки бюджетних запитів, з урахуванням звітів про виконання паспортів 

бюджетних програм, а також висновків про результати контрольних заходів, проведених 

органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного 

законодавства, у терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів України. 

Головні розпорядники бюджетних коштів у судовій сфері забезпечують 

своєчасність, достовірність та зміст поданих Міністерству фінансів України бюджетних 

запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту 

Державного бюджету України, індикативних прогнозних показників Державного бюджету 

України на наступні за плановим два бюджетні періоди, згідно з вимогами Міністрерства 

фінансів України. 
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Головний розпорядник бюджетних коштів організовує та забезпечує складання 

бюджетного запиту і подає його до Міністерства фінансів України  в паперовому та 

електронному вигляді з використанням автоматизованої системи ведення державного 

бюджету (АІС «Держбюджет») за встановленими формами. 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

     

 

 

Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає Міністерству фінансів 

України необхідну для здійснення аналізу бюджетного запиту детальну інформацію за 

формами, які щороку доводяться Міністерством фінансів України до головних 

розпорядників, а також підтверджуючі документи та матеріали (детальні розрахунки, 

вимоги відповідних міжнародних договорів, регламенти проведення заходів, дозвільну 

документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, 

інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об‘єктів), 

проектно-кошторисну документацію, результати аналізу ринкових пропозицій, перелік 

обладнання та інвентарю тощо). 

 Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні 

періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів 

видатків та надання кредитів загального фонду державного бюджету на плановий 

бюджетний період та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання 

кредитів загального фонду державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні 

періоди) та інших обмежень, які щороку доводяться Міністерством фінансів України до 

головних розпорядників. 

 

З метою формування бюджетного запиту Державна судова адміністрація України як 

головний розпорядник здійснює розподіл граничних обсягів між бюджетними 

програмами з урахуванням інструкцій Міністерства фінансів України та 

затвердженої наказом ДСА України від 21 грудня 2015 № 233 Методики розподілу 

інших поточних видатків на здійснення судочинства між апеляційними та 

місцевими судами. 

Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів 

Міністерство фінансів 

України 

Бюджетний запит 
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0501010 

Організаційне забезпечення 

діяльності судів та установ судової 

системи  

0501020 
Здійснення правосуддя місцевими та 

апеляційними судами 
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0501100 

Забезпечення діяльності Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів 

України 

 

0501110 

Організація спеціальної підготовки 

кандидатів на посаду судді, 

підготовка суддів та працівників 

апарату судів Національною школою 

суддів України 

 

0501150 
Виконання рішень судів на користь 

суддів 

Після цього в межах програм здійснюється розподіл граничних обсягів між 

судами. Граничні обсяги доводяться Державною судовою адміністрацією України до 

апеляційних і місцевих господарських та адміністративних судів, до загальних 

апеляційніх судів і через територіальні управління Державної судової адміністрації 

України до загальних місцевих судів. Пропозиції судів до бюджетного запиту формуються 

в межах доведених граничних обсягів. 

Видатки на суддівську винагороду повинні бути заплановані з урахуванням всіх 

штатних посад, в тому числі і вакантних. Однак, досить часто Міністерство фінансів 
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України доводить граничні обсяги фінансування, виходячи з фактичної спроможності 

держави. У такому разі призначення судді або суддів на вакантні посади після 

затвердження кошторису ставить суд у скрутне фінансове становище. Суддівська 

винагорода новим суддям виплачується за рахунок зменшення стимулюючих виплат 

працівникам апарату суду. 

Справа в тому, що заробітна плата працівників апарату містить декілька 

складових: посадовий оклад, надбавки, доплати, премія. Якщо розмір посадового окладу і 

таких надбавок, як надбавка за вислугу років, за ранг державного службовця, за почесне 

звання «заслужений», за знання та використання в роботі іноземної мови, доплати за 

науковий ступінь, чітко встановлено законодавством, то розмір надбавки за високі 

досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, так само, як і розмір 

премії, може істотно варіюватися. Гнучкість розміру надбавок та премій дає можливість 

керівнику, встановлюючи їх індивідуально, стимулювати ефективність роботи 

працівників. Звідси розподіл видатків на оплату праці на так звані обов‘язкові і 

стимулюючі виплати. 

Однак, в умовах дефіциту 

фінансових ресурсів держави такий 

стан речей не тільки ускладнює 

бюджетний процес у судовій системі, а 

й створює певні проблеми у сфері 

оплати праці працівників апаратів 

судів. Насамперед, це пов‘язано з тим, 

що фонд оплати праці суддів та 

працівників апарату суду є єдиним, 

тобто при доведенні граничних обсягів 

встановлюється загальна сума фонду 

оплати праці, яка розподіляється між 

суддями та працівниками апарату. За 

таких умов, в першу чергу, 

передбачаються кошти на суддівську 

винагороду і обов‘язкові виплати 

працівникам апарату, а фінансування 

стимулюючих виплат працівникам 

апарату планується за залишковим 

принципом. 

Таким чином, видатки на оплату 

праці повинні плануватися 

виходячи з затвердженої 

Державною судовою 

адміністрацією України 

чисельності суддів та 

працівників апарату суду у 

розмірі, що забезпечує 

фінансування обов‘язкових і 

стимулюючих виплат, 

встановлених законодавством, у 

межах граничних обсягів 

фінансування.  

П 

ВИДАТКИ 
на 

оплату 
праці 

Чисельність 
суддів 

Чисельність 
працівників 
апаратів судів 
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При цьому, в проекті кошторису спочатку слід запланувати видатки на суддівську 

винагороду і обов‘язкові виплати для працівників апарату суду, а потім на стимулюючі 

виплати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на оплату комунальних 

послуг плануються з урахуванням 

запланованих обсягів їх 

споживання, затверджених 

головним розпорядником коштів 

лімітів споживання і 

встановлених тарифів. Граничні 

обсяги фінансування інших 

поточних видатків розподіляються між судами, виходячи з кількості суддів (на малюнку 

позначено – n суддів), прогнозованої кількості справ (на малюнку позначено – n справ) та 

площі займаних приміщень (на малюнку позначено – S приміщ.). 

 

У складі інших поточних видатків 

плануються кошти на утримання приміщення та 

майна, що забезпечує діяльність суду, 

обслуговування комп‘ютерної техніки та 

програмного забезпечення, оплату послуг 

адміністратора автоматизованої системи 

документообігу суду, придбання інших товарів та 

послуг, необхідних для функціонування суду. 

Капітальні видатки плануються виходячи, в 

першу чергу, з потреб суду у капітальному ремонті, 

реконструкції або будівництві приміщення, 

придбанні систем звукозапису судового процесу, 

комп‘ютерної техніки. 

спочатк
у: 

...а 
потім: 

ВИДАТКИ 
на їх 

оплату 

Заплановані 
обсяги 

споживання 
комунальних 

послуг 

n 
суддів 

n 
справ; 

S 
примі

щ. . 

. 
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Слід зазначити, що видатки на оплату праці і частково видатки на комунальні 

послуги в судах плануються за загальним фондом Державного бюджету, решта видатків 

передбачаються переважно за спеціальним фондом. Кошти спеціального фонду 

формуються за рахунок надходження судового збору.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники видатків бюджету, що включаються до проекту кошторису, повинні 

бути обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації 

видатків або класифікації кредитування бюджету і деталізовані за видами та кількістю 

товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю. 

Проекти кошторисів судів опрацьовуються планово-фінансовим підрозділом 

Державної судової адміністрації України (щодо місцевих загальних судів попереднє 

Пропозиції судів до бюджетного 
запиту оформлюються у вигляді 
проектів кошторисів 

інші 
поточні 
ВИДАТКИ 

утримання 
приміщення 

утримання 
майна 

обслуговування 
комп'ютерної 

техніки  

обслуговування 
програмного 
забезпечення оплату послуг 

адміністратора, 
автоматизова
ної системи 

документообі-
гу суду 

придбання 
інших товарів 

та послуг 

Капітальні 
ВИДАТКИ 

капітальний 
ремонт 

реконструкція 
приміщення  

будівництво  
приміщення  

придбання систем 
звукозапису 

судового процесу 

придбання 
комп’ютерної 

техніки 
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опрацювання здійснюють територіальні управління Державної судової адміністрації 

України). На підставі узагальнених пропозицій Державна судова адміністрація України 

вносить бюджетний запит до Міністерства фінансів України. 

Бюджетний запит формується в межах доведених граничних обсягів 

фінансування, однак у додатку зазначаються суми коштів, необхідні понад граничні 

обсяги. 

Після вивчення бюджетного запиту Міністерство фінансів України організовує 

проведення узгоджувальних нарад з питань, по яких є розбіжності між міністерством і 

головним розпорядником бюджетних коштів. За результатами нарад, у разі недосягнення 

згоди, Міністерство фінансів України готує свій висновок і разом із проектом Закону 

України про Державний бюджет на відповідний рік передає його до Кабінету Міністрів 

України. 

 *До затвердження розпису Державного бюджету України затверджується тимчасовий 

розпис Державного бюджету України на відповідний період. 

Підготовка кошторису суду полягає у приведенні проекту кошторису, 

підготовленого під час роботи над пропозиціями до бюджетного запиту, у відповідність 

до встановлених законом про Державний бюджет України та розписом Державного 

бюджету України бюджетних асигнувань, які доводяться у вигляді лімітних довідок про 

бюджетні асигнування та витягів із розпису державного бюджету. 

Кошториси судів затверджуються Державною судовою адміністрацією України 

(затвердження кошторисів місцевих загальних судів відноситься до компетенції 

територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, які подають на 

Кабінет Міністрів України приймає постанову 
про схвалення проекту закону про Державний 
бюджет України та подає його разом із 
відповідними матеріалами Верховній Раді 
України та Президенту України не пізніше 15 
вересня року, що передує плановому  
(ч.3 ст. 37 Бюджетного кодексу України). 

Державний бюджет України виконується за 
розписом, який затверджується Міністром 
фінансів України відповідно до бюджетних 
призначень у місячний строк з дня прийняття 
закону про Державний бюджет України.* 

Суди загальної юрисдикції фінансуються 
згідно з кошторисами і щомісячними 
розписами видатків, затвердженими 
відповідно до вимог Закону, у межах річної 
суми видатків, передбачених Державним 
бюджетом України на поточний фінансовий 
рік, у порядку, встановленому Бюджетним 
кодексом України (ст.143 Закону України "Про 
судоустрій  і  статус  суддів"). 



Навчальна програма дистанційного курсу (в режимі он-лайн) «СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

83 

затвердження до Державної судової адміністрації України зведені кошторси місцевих 

судів області). 

Одночасно з кошторисом затверджуються 

ПЛАН 

- асигнувань загального фонду бюджету; 

- спеціального фонду державного бюджету (за винятком 

власних надходжень бюджетних установ та 

відповідних видатків) 

- штатний розпис установи 

 

Одночасно з кошторисом затверджуються план асигнувань загального фонду 

бюджету, план спеціального фонду і штатний розпис установи. 

Суди можуть брати бюджетні зобов'язання лише в порядку, визначеному 

законодавством про державні закупівлі. 

Звітність про виконання Державного бюджету України (кошторисів бюджетних 

установ) включає фінансову та бюджетну звітність. Фінансова звітність складається згідно 

з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Бюджетна звітність 

відображає стан виконання бюджету, містить інформацію в розрізі бюджетної 

класифікації. 

Форми фінансової і бюджетної звітності та порядок їх заповнення 

встановлюються Міністерством фінансів України. На сьогодні ці питання регулюються 

Порядком складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 

2012 року № 44. 

Головний бухгалтер бюджетної установи забезпечує складання та подання 

фінансової і бюджетної звітності відповідно до встановлених вимог. 

 

2.3.2. Лекція 2. Державні закупівлі. 

 

 

Для суду процес здійснення державних закупівель полягає, по суті, у реалізації 

плану використання коштів, закладеного у кошторисі. Відповідно, план державних 

закупівель є планом використання бюджетних коштів. Отже, при належно складеному 

кошторисі проблем зі складанням плану закупівель виникати не повинно, адже при 

плануванні видатків повинні бути визначені їх цілі.  

Доречно починати складання плану закупівель з аналізу минулорічного плану. 

Якщо в діяльності суду або у сумі видатків на його утримання не планується якихось 

істотних змін, то таких змін не буде й у плані закупівель. Не зайвим буде і поспілкуватися 

з колегами з інших судів чи територіальних управлінь Державної судової адміністрації 

України. 

Для місцевих загальних судів плани закупівель складаються територіальними 

управліннями Державної судової адміністрації України. Керівник апарату суду повинен 

відстежувати цей процес з метою захисту інтересів свого суду, а працівники 

Державні закупівлі – це закупівлі товарів, робіт і послуг для 

забезпечення потреб держави та територіальної громади. 
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територіального управління мають підтрмувати з ним контакт для отримання актуальної 

інформації про діяльність суду. 

Слід зауважити, що сфера використання бюджетних коштів, а особливо 

здійснення державних закупівель, знаходиться під постійним пильним контролем 

багатьох державних органів, у тому числі правоохоронних.  До цієї сфери прикуто і 

постійну увагу громадськості та засобів масової інформації. Отже, головним правилом 

здійснення державних закупівель є суворе дотримання вимог законодавства. І це той 

випадок, коли потрібно дотримуватись справді «букви закону», адже найменша 

неточність чи невчасність може призвести до неможливості завершення процедури. 

 

 

 

 

 

Члени комітету з конкурсних торгів повинні добре знати його положення, 

оскільки несуть персональну відповідальність за кожне прийняте рішення комітету. Не 

зайвим буде і проведення навчання з питань державних закупівель для інших працівників 

апарату суду чи територіального управління судової адміністрації. Секретар комітету з 

конкурсних торгів повинен постійно знайомити членів комітету з рекомендаціями та 

узагальненнями Антимонопольного комітету України та Міністерства економіки України, 

з судовою практикою у цій сфері. 

Водночас, важливо враховувати і «дух закону», зокрема, передбачені Законом 

принципи здійснення державних закупівель. До них відносяться:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основним нормативним документом, який регулює діяльність у сфері 

державних закупівель є Закон України «Про здійснення державних 

закупівель» 
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Умови конкурсних торгів повинні бути сформульовані з урахуванням зазначених 

принципів. У першу чергу, має бути забезпечена можливість для максимальної 

конкуренції. Рівень конкуренції може бути обмежений завдяки занадто деталізованим 

вимогам до предмета закупівлі, тому в конкурсних умовах повинні встановлюватися 

вимоги щодо його істотних властивостей. Небажаним є зазначення в документації 

посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип 

предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання 

є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз 

«або еквівалент», тобто, забезпечити можливість участі в торгах продавців аналогічної 

продукції. 

До обмеження конкуренції часто призводить необгрунтоване встановлення 

кваліфікаційних критеріїв для учасників. Такі критерії повинні встановлюватися лише за 

наявності очевидної необхідності, інакше це може призвести як до обмеження 

конкуренції, так і до того, що комітет з конкурсних торгів буде змушений відхилити 

економічно вигідну пропозицію через формальну невідповідність учасника 

кваліфікаційним критеріям, які не мають істотного значення. До таких самих наслідків 

може призвести і некоректне формулювання вимог щодо документів, які підтверджують 

інформацію учасників про відповідність їх кваліфікаційним критеріям. 

Досить поширеною формою спотворення конкурентних умов є невиправдано 

широке визначення предмета закупівлі. Наприклад, одним предметом торгів визначаються 

персональні комп'ютери і системи звукозапису судового процесу. Таким чином, з участі у 

торгах усуваються продавці комп'ютерної техніки, які не здійснюють продажу систем 

звукозапису. В таких випадках значно ефективніше розділити предмет закупівлі на окремі 

частини (лоти). Істотно полегшує роботу з підготовки кокурсної документації 

використання типових, стандартних та рекомендованих її зразків, затверджених 

уповноваженими органами. 

Корисним джерелом інформації є звернення учасників щодо роз‘яснення 

документації конкурсних торгів та внесення змін до неї. Уважне вивчення таких звернень 

допомагає виявити недоліки у конкурсній документації до завершення процедури торгів. 

У разі встановлення невідповідності документації законодавству, необхідно внести зміни, 

продовживши строк подання та розкриття пропозицій відповідно до закону. Такий крок 

хоча й дещо збільшує тривалість процедури, врешті-решт зекономить час і зусилля 

замовника. 

Дуже важливим є і дотримання строків здійснення окремих дій при здійсненні 

процедур закупівель. Бажано заздалегідь готувати проекти документів для комітету з 

конкурсних торгів. Члени комітету повинні до засідання мати можливість ознайомитися з 

ними і надати свої зауваження та пропозиції секретарю комітету, на якого покладено 

головний обов‘язок із забезпечення роботи комітету і документального оформлення 

процедур закупівель. Такий підхід значно підвищує ефективність проведення засідань 

комітету та дозволяє заощадити час. 

Встановлення забезпечення пропозиції конкурсних торгів дисциплінує учасників і 

підвищує ефективність державних закупівель. Однак, слід мати на увазі, що встановлення 

великої суми забезпечення може призвести до обмеження конкуренції, внаслідок 

небажання або відсутності можливості у деяких потенційних учасників відволікати 

обігові кошти. Для учасника торгів внесення суми забезпечення рівнозначно зменшенню 

вартості закупівлі на суму прибутку, яку він міг би отримати, використавши ці кошти у 

господарській діяльності. 

Особливістю державних закупівель, яку потрібно мати увесь час на увазі, є 

тривалість передбачених законом процедур. Ця особливість зумовлює необхідність 

завчасного їх початку. Бажано починати процедури закупівель на початку бюджетного 
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року. Тим більше, що кінець року, як правило, супроводжується проблемами у 

фінансуванні. Отже, прийнятною стратегією є завершення процедур якомога раніше і 

робота з головним розпорядником коштів щодо «наближення» фінансування, 

передбаченого на четвертий квартал року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основною формою державних закупівель є відкриті торги. Відповідна норма 

Закону не є декларативною. Саме відкриті торги є найбільш конкурентним способом 

державних закупівель і через це забезпечують, як правило, найкращу економічну 

ефективність. У разі наявності сумнівів при виборі процедури торгів, слід обирати 

відкриті торги. Інші види торгів можуть бути застосовані лише за умови неможливості або 

очевидної недоцільності проведення зазначеної процедури. 

Слід мати на увазі, що під час проведення процедур розкриття пропозицій 

конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інформації 

та уповноважені представники громадських об‘єднань. Замовники зобов‘язані забезпечити 

безперешкодний доступ представників засобів масової інформації та громадських 

об‘єднань на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів та право 

на фіксацію технічними засобами. 

При укладенні договору з переможцем особливу увагу слід звернути на те, щоб 

умови договору не відрізнялися від умов конкурсних торгів. Після укладення договору 

потрібно проконтролювати його повне виконанння, а у разі порушень зі сторони 

контрагента, невідкладно вживати заходів реагування. 

 

2.3.3. Лекція 3. Належне використання бюджетних коштів. Дотримання 

фінансової дисципліни. 

В Україні запроваджена досить дієва система контролю за використанням 

бюджетних коштів Насамперед, це стосується казначейського обслуговування коштів 

Державного бюджету. Попередній контроль платежів органами казначейства практично 

виключає можливість нецільового використання бюджетних коштів. 
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Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає: 

1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів 

бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства; 

2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні 

надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних 

коштів та здійсненні платежів за цими зобов'язаннями; 

3) ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання 

бюджетів із дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;  

4) здійснення інших операцій з бюджетними коштами. 

Водночас, обов‘язковою передумовою належного використання бюджетних 

коштів є ефективне планування видатків. Якщо планування здійснене належним чином, 

подальша робота є, по суті, технічою і вимагає лише дотримання плану і процедур.  

Однак, на етапі планування неможливо врахувати всі варіанти розвитку подій. 

Завдання полягає у врахуванні всіх істотних обставин. Упродовж бюджетного року 

потрібно постійно аналізувати стан виконання кошторису. Будь-які відхилення є сигналом 

про необхідність аналізу ситуації для вирішення питання щодо необхідності втручання. 

У разі недостатності коштів потрібно завчасно ставити питання перед головним 

розпорядником про необхідність збільшення видатків. Проте такому зверненню має 

передувати аналіз видатків суду на предмет можливості перерозподілу коштів у межах 

наявних бюджетних призначень. При цьому слід пам‘ятати про тривалість процедур у 

бюджетному процесі і порушувати питання про необхідність перерозподілу коштів 

заздалегідь. 

Найпростішим випадком є перерозподіл видатків у межах кошторису одного 

суду.  

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою 

окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Міністерство фінансів України за 

обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює 

перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в 

розрізі економічної класифікації видатків бюджету. 

Тобто, у разі якщо необхідно збільшити асигнування на теплопостачання за 

рахунок економії спожитої електроенергії, суд (апеляційний, господарський, окружний 

адміністративний) або територіальне управління Державної судової адміністрації України 

повинні звернутися до Державної судової адміністрації України з обґрунтованим 

поданням щодо такого перерозподілу. Державна судова адміністрація України 

узагальнивши пропозиції судів та територіальних управлінь в свою чергу звертається з 

проханням про перерозподіл асигнувань до Міністерства фінансів України.  

Збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за 

загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням Кабінету 

Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. 

Такий перерозподіл оформлюється як розпорядження Кабінету Міністрів України, 

а відтак проект такого нормативного акту потребує обов‘язкового погодження із 

Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України, а також надання правового висновку Міністерством юстиції України. Відтак, 
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збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків займає значний 

проміжок часу.  

Збільшення видатків на суддівську винагороду і оплату праці працівників апарату 

суду здійснюється лише шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет 

України. Як виняток, у разі перевищення фактичних надходжень судового збору над 

плановими загалом по державі, сума перевищення може бути спрямована Державною 

судовою адміністрацією України на оплату праці в судах без внесення змін до закону. 

Перерозподіл видатків між місцевими, апеляційними судами у межах загального 

обсягу бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою окремо за 

загальним та спеціальним фондами державного бюджету здійснюється Державною 

судовою адміністрацією України. 

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють 

платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами. За 

спеціальним фондом зобов'язання можуть братися лише у межах фактичних надходжень 

коштів. На сьогодні кошти спеціального фонду складають значну частину бюджету 

судової влади України. Спеціальний фонд формується за рахунок коштів судового збору і 

використовується на забезпечення здійснення правосуддя. Від стану наповнення 

спеціального фонду залежить рівень фінансування судів, тому актуальним є питання 

здійснення в судах контролю повноти і правильності сплати судового збору. При 

організації цієї роботи варто звернути увагу на обґрунтованість використання права на 

пільги зі сплати судового збору. 

Відповідно до частини першої статті 51 Бюджетного кодексу України керівники 

бюджетних установ утримують чисельність працівників лише в межах фонду заробітної 

плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.  

Оскільки голови судів не мають впливу на чисельність суддів, у судах ця норма 

стосується, насамперед, працівників апарату і означає необхідність щорічного аналізу 

чисельності працівників апарату суду, який слід здійснювати після затвердження 

кошторису. У разі недостатності кошторисних призначень, чисельність працівників 

апарату підлягає скороченню. 

  

Ця норма також передбачає, що керівники бюджетних установ здійснюють 

фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види 

заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, 

затвердженого для бюджетних установ у кошторисах. Також важливо розподілити фонд 

оплати праці протягом року таким чином, щоб не створювався значний дисбаланс між 

місячними сумами видатків на оплату праці. 

Два головних правила розпорядника 
бюджетних коштів 

1. Взяття бюджетних зобов'язань у межах 
бюджетних призначень 

2. Утримання чисельності працівників у 
межах фонду оплати праці 
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Особливістю, на яку рідко звертають увагу, є необхідність дотримання лімітів 

споживання комунальних послуг при укладенні відповідних договорів та здійсненні 

розрахунків. Такі ліміти повинні бути затверджені головним розпорядником коштів, тобто 

для місцевих та апеляційних судів – Державною судовою адміністрацією України. 

Бюджетні зобов'язання, за загальним правилом, припиняються із закінченням 

бюджетного року. Залишки на рахунках розпорядників бюджетних коштів за загальним 

фондом перераховуються на центральний рахунок органів казначейства. При встановленні 

бюджетних призначень наступного року ці залишки розпоряднику коштів не 

повертаються. Це слід враховувати при укладанні і виконанні договорів та проведенні 

розрахунків. 

Особливістю спеціального фонду Державного бюджету є те, що залишки коштів 

на кінець року, в наступному році повертаються розпоряднику коштів. Однак, щодо 

судової системи, слід мати на увазі, що такі залишки повертаються головним 

розпорядникам коштів, тобто не місцевим і апеляційним судам, а Державній судовій 

адміністрації України.  

Порушенням бюджетного законодавства відповідно до статті 116 Бюджетного 

кодексу України визнається порушення учасником бюджетного процесу встановлених 

цим Кодексом чи іншим бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, 

затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про його виконання. 

 

До найпоширеніших порушень належать: 

1) включення недостовірних даних до бюджетних запитів; 

2) порушення встановлених термінів подання бюджетних запитів або їх 

неподання; 

3) визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні 

бюджетних показників; 

4) планування надходжень або витрат державного бюджету (місцевого бюджету), 

не віднесених Бюджетним кодексом України до таких чи законом про 

Державний бюджет України; 

5) розміщення тимчасово вільних коштів бюджету з порушеннями вимог 

Бюджетного кодексу України; 
6) порушення порядку або термінів подання, розгляду і затвердження кошторисів 

та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету, 

затвердження у кошторисах показників, не підтверджених розрахунками та 

економічними обґрунтуваннями; 

7) порушення встановлених термінів доведення документів про обсяги 

бюджетних асигнувань до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня 

або одержувачів бюджетних коштів; 

8) порушення порядку та термінів відкриття (закриття) рахунків в органах, що 

здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів; 

9) взяття зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням 

повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України чи законом про 

Державний бюджет України; 

10) порушення вимог Бюджетного кодексу України при здійсненні попередньої 

оплати за товари, роботи та послуги за рахунок бюджетних коштів, а також 

порушення порядку і термінів здійснення такої оплати; 

11) здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних 

зобов'язань, за відсутності підтвердних документів чи при включенні до 

платіжних документів недостовірної інформації, а також безпідставна відмова у 



Навчальна програма дистанційного курсу (в режимі он-лайн) «СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

90 

проведенні платежу органами, що здійснюють казначейське обслуговування 

бюджетних коштів; 

12)  нецільове використання бюджетних коштів; 

13) здійснення видатків бюджету чи надання кредитів із бюджету без встановлених 

бюджетних призначень або з їх перевищенням всупереч Бюджетному кодексу 

України чи закону про Державний бюджет України; 

14) порушення вимог Бюджетного кодексу України щодо виділення коштів із 

резервного фонду бюджету; 

15) порушення встановлених вимог щодо застосування бюджетної класифікації; 

16) порушення встановлених порядку або термінів подання фінансової і бюджетної 

звітності бюджетних установ, а також подання такої звітності у неповному 

обсязі; 

17) невідповідність даних, наведених у фінансовій і бюджетній звітності 

бюджетних установ, даним бухгалтерського обліку; 

18) включення недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних 

програм (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному 

процесі), а також порушення порядку та термінів подання таких звітів. 

 

1) попередження про неналежне виконання бюджетного 

законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного 

законодавства - застосовується в усіх випадках виявлення порушень 

бюджетного законодавства. Виявлені порушення бюджетного 

законодавства мають бути усунені в строк до 30 календарних днів;  

 2) зупинення операцій з бюджетними коштами - застосовується за 

порушення бюджетного законодавства, визначені пунктами 1-3, 10, 11, 

14-29, 32-36, 38 і 40 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу 

України, у порядку, встановленому статтею 120 Бюджетного кодексу 

України; 

За порушення бюджетного законодавства до учасників 

бюджетного процесу можуть застосовуватися такі заходи впливу: 
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3) призупинення бюджетних асигнувань - застосовується за порушення 

бюджетного законодавства, визначені пунктами 20,  22-29, 38 і 40 частини 

першої статті 116 Бюджетного кодексу України. Призупинення 

бюджетних асигнувань передбачає припинення повноважень на взяття 

бюджетного зобов'язання на відповідну суму на строк від одного до 

трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду шляхом внесення 

змін до розпису бюджету (кошторису) у порядку, встановленому 

Мністерством фінансів України; 

 4) зменшення бюджетних асигнувань - застосовується за 

порушення бюджетного законодавства, визначені пунктом 24 

(стосовно розпорядників бюджетних коштів), пунктом 29 та пунктом 

38 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України. 

Зменшення бюджетних асигнувань передбачає позбавлення 

повноважень на взяття бюджетного зобов'язання на відповідну суму на 

строк до завершення поточного бюджетного 

періоду шляхом внесення змін до розпису бюджету (кошторису) та у 

разі необхідності з подальшим внесенням змін до закону про 

Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

 5) повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету - 

застосовується за порушення бюджетного законодавства, визначене 

пунктом 24 (щодо субвенцій та коштів, наданих одержувачам 

бюджетних коштів) частини першої статті 116 цього Кодексу, у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;  

 6) зупинення дії рішення про місцевий бюджет - 

застосовується за порушення бюджетного законодавства, 

визначене пунктом 7 частини першої статті 116 Бюджетного 

кодексу України, у порядку, встановленому статтею 122 цього 

Кодексу; 

7) безспірне вилучення коштів із місцевих бюджетів - 

застосовується за  порушення бюджетного законодавства, 

визначене пунктом 28 частини першої статті 116 Бюджетного 

кодексу України. Безспірне вилучення коштів із місцевих 

бюджетів передбачає стягнення органами, що здійснюють 

казначейське обслуговування бюджетних коштів, коштів із 

місцевих бюджетів до державного бюджету, в тому числі і за 

рахунок зменшення обсягу трансфертів (дотації вирівнювання) 

місцевим бюджетам на відповідну суму, у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України; 

8) інші заходи впливу, які можуть бути визначені законом про 

Державний бюджет України, - застосовуються за порушення 

бюджетного законодавства згідно із таким законом. 
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Нецільовим використанням бюджетних коштів є 

їх витрачання на цілі, що не відповідають: 

1) бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України 

(рішенням про місцевий бюджет); 

2) напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної 

програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) 

або в порядку використання бюджетних коштів; 

3) бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання 

бюджетних коштів) 

Контроль за використанням коштів Державного бюджету 

України від імені Верховної Ради України здійснюється 

Рахунковою палатою. Діяльність центральних органів виконавчої 

влади, які забезпечують проведення державної політики у сфері 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства (у межах їх 

повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України та 

іншими нормативно-правовими актами), спрямовується, координується та контролюється 

Кабінетом Міністрів України. 

 

Розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують внутрішній 

контроль і внутрішній аудит та забезпечують їх здійснення у своїх закладах та у 

підвідомчих бюджетних установах.  

 

Порядок здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту в судах 

першої та апеляційної інстанцій, Державній судовій адміністрації України, Вищій 

кваліфікаційній комісії суддів України, Національній школі суддів України визначається 

Державною судовою адміністрацією України. 

Внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовуються керівником для 

забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних 

коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і 

вимог щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ. 

Внутрішнім аудитом є діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в 

бюджетній установі, спрямована на удосконалення системи управління, 

запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного 

використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у 

діяльності бюджетної установи та підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення 

внутрішнього контролю. 
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2.3.4. Завдання 2.1 - тест. 

Завдання приховано. 

2.3.5. Завдання 2.2 - тест. 

Завдання приховано. 

 

2.3.6. Перелік додаткових джерел. 

 
1. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року(в 

редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015  № 

192-VIII) (Електронний ресурс) Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-

17  
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2.4. МОДУЛЬ 3. УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГОМ В 

СУДІ. 

2.4.1. Міні-лекція 1. Управління рухом справ і документів. Огляд 

міжнародного досвіду. 

Управління рухом справ і документів у вітчизняній практиці організаційного 

забезпечення роботи суду не має відокремленого місця ні в законодавстві, ні в практичній 

діяльності керівників апаратів судів і забезпечується в рамках організаційного, 

документального та інформаційно-технологічного напрямків роботи суду. 

Визначення управління рухом справ і документів у судів полягає у забезпеченні 

процесу проходження справ і документів у суді, судовій системі, який починається з 

моменту виникнення цивільно-правового або адміністративного спору, адміністративного 

правопорушення або вчинення злочину, зокрема на стадії досудового розгляду, та 

завершується з її розглядом або виконанням рішення у справі. В контексті навчального 

модулю, управління рухом справ і документів у суді розглядатиметься на локальному 

рівні, тобто на рівні конкретного суду. 

Управління рухом справ і документів виступає системоутворюючою діяльністю 

суду. Оскільки призначення судів щодо здійснення правового захисту людини, 

суспільства, держави не представлялося б можливим за відсутності звернень до цих 

органів, які в подальшому перетворюються саме на судові справи. Судова справа виступає 

першоосновою існування судів. Визнання людьми, суспільством та державою потреби у 

сторонньому вирішенні спірних ситуацій незалежним арбітром дало поштовх до 

утворення судів. Тому вивчення теоретичних питань та застосування практичних навичок 

з управління рухом справ і матеріалів у суді має на меті оновити існуючі знання 

керівників апаратів судів та розширити горизонти для нових досягнень в цій сфері задля 

реалізації широких цілей судів.  

Управління рухом справ і матеріалів у суді має і зворотній вплив на забезпечення 

загальнодержавних цілей судів визначених законодавством. Залежно від того на скільки 

суди ефективно та якісно справляються із розглядом судових справ залежить 

життєздатність судів, і відповідно судової системи в цілому. Об‘єктивне розуміння та 

сприйняття результативності діяльності судів людиною, суспільством або державою 

забезпечує підтримку суспільної довіри до органів судової влади. Таким чином, широкі 

цілі судів та управління рухом справ і матеріалів знаходяться у нерозривному взаємному 

зв‘язку та спричиняє відповідні впливи один на одного.  

Для деталізованого розуміння положень з управління рухом справ і матеріалів 

доцільно визначити цілі цієї діяльності, що полягає у:  

 Вчасному організаційному втручанні в забезпеченні прогресивного руху 

справ і матеріалів;  

 Встановлені значних процесуальних подій (етапів) розгляду справ і 

матеріалів;  

 Встановлення або обрання розумних часових меж для подій під час розгляду 

судових справ і матеріалів;  

 Визначення розумних (обґрунтованих) часових рамок для впровадження 

діяльності, направленої управління рухом справ і матеріалів;  

 Створення судової системи, яка буде передбачливою (зрозумілою) для всіх її 

користувачів. Для реалізації цих постулатів доцільно звернутися до 

загальних основ менеджменту.  

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=855
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=855
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Загальна теорія менеджменту вказує що елементами управління виступають: 

об‘єкт, суб‘єкт та вплив, який суб‘єктом спричиняється на об‘єкт (управління), 

враховуючи вплив об‘єкта на суб‘єкт. Схема складових цього поняття наведена на 

малюнку 1. 

 

Враховуючи, що управління виступає процесом перетворення наявної інформації 

про стан справ і документів суду (об‘єкта) в командну інформацію від керівника апарату 

суду (суб‘єкта), отримуємо цілеспрямований програмований або довільний вплив на 

судові справи та документи за допомогою процесорів, явищ, процесів під час взаємодії з 

ними для досягнення кінцевої управлінської мети – підвищення ефективності 

функціонування апарату суду та суду в цілому. В питанні управління рухом справ і 

матеріалів у суді справи і матеріали виступають саме тим самим самостійним об‘єктом 

управління або адміністрування, який потребує владного впливу у тому числі з боку 

керівника апарату за результатами спостереження та  моніторингу наявної узагальненої 

інформації щодо руху цих матеріалів у суді.  

Оскільки робота керівника апарату суду як менеджера та адміністратора 

спирається не лише на наявні знання в сфері юриспруденції, або економіки або 

менеджменту, доцільно визначити «кінцеву продукцію» для вироблення якої в державі 

створені суди. Адміністративні перезавантаження органів державної влади, що 

відбуваються останні роки вказують на необхідність переходу цих органів на позиції 

надання адміністративних послуг населенню з боку держави. Тому в суді як органі 

самостійної гілки державної влади, також є природнім перехід від ролі «карального 

органу держави» у суспільстві до стану органу державної влади, який надає судові 

послуги населенню щодо розгляду їх звернень процесуального і організаційного 

характеру в межах своєї компетенції. Якщо трошки абстрагуватися від історично 

сформованих у нашій країні поглядів відносно призначення судів як «допоміжних 

органів» законодавчої та виконавчої влади, то суди загальної юрисдикції доцільно 

розглядати саме як органи, які функціонують у сфері надання адміністративних послуг 

державою.  

Для кращого розуміння керівниками апаратів судів очікувань користувачів щодо 

рівня якості результатів діяльності судів, можна звернутися до загальновизнаних 

міжнародних стандартів якості надання будь-яких послуг або ідеального еталону, якому 

можна відповідати. Найвідомішими такими стандартами виступають міжнародні 

стандарти менеджменту якості ISO 9000:2015  Основні положення та словник та ISO 

9001:2015 Вимоги. Одними із перших судів у світі, що отримали сертифікати з 

менеджменту якості наданих послуг відповідно до вимог цих міжнародних стандартів 

були суди Сінгапуру у 1999 році.   

Питання управління справами і документами в суді було і є актуальним для 

суддівських спільнот Сполучених Штатів Америки, європейських країн, країн Близького 

Сходу та інших держав. У нашому модулі розглядатимуться найпоширеніші  

формалізовані рішення компетентних органів та організацій у світі, що направлені на 

дієздатне судове адміністрування, зокрема стосовно управління рухом справ і матеріалів у 

суді.    
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Так, у 2007 році було утворено Міжнародний консорціум досконалості суду, до 

складу якого увійшли Автралазійський інститут судового адміністрування, Федеральний 

суддівський центр -  започаткований за рекомендацією  Суддівської конференції 

Сполучених Штатів Америки, Національний центр судів штатів – надає консультативні 

послуги, проводить навчання та оцінку судових систем на території США, та  

Підпорядковані суди Сінгапуру. Крім цього партнерами цього консорціуму виступили 

Європейська комісія з питань ефективності правосуддя (ЄКЕП), Spring Singapore – 

державний орган, що займається питаннями вдосконалення функціонування усіх видів 

підприємств та Світовий банк. Спільними напрацюваннями цих суб‘єктів було 

сформовано «Міжнародні засади судової досконалості». В цьому документі зроблено 

акцент на досконалість як найвищий рівень якості, тобто це саме та межа діяльності суду, 

що може переглядатися завдяки  все новим і новим досягненням та безкінечному 

удосконаленню. Як кажуть у народі досконалості меж не має. Увага цьому міжнародному 

акту самоврядування судів приділена з причин приєднання Ради Суддів України до членів 

Міжнародного консорціуму досконалості суду відповідно до рішення Ради Суддів 

України від 22 липня 2015 року № 80. Таким чином позиція вітчизняного органу 

суддівського врядування свідчить про підтримку напрацювань консорціуму саме в частині 

впровадження та дотримання стандартів, що позиціонуються у «Міжнародних засадах 

судової досконалості». 

Також звертають на себе увагу два рішення Європейської комісії з питань 

ефективності правосуддя (ЄКЕП), а саме «Керівні принципи судового тайм-менеджменту» 

2-а редакція, затверджені у 2014 році та «Керівні принципи зі статистики правосуддя», 

прийняті у 2008 році. Ознайомлення та вивчення цих документів дозволять керівнику та 

працівникам апарату суду використовувати не лише окремі адаптовані в нашій країні 

принципи та аналітичні показники роботи суду, але і встановлюють  принципи управління 

часом розгляду справ із розподілом за такими суб‘єктами як: законодавці і політики; 

органи, відповідальні за відправлення правосуддя; судові адміністратори та судді. Як 

бачимо, в країнах Європейського союзу питання управління рухом справ за часовим 

критерієм сформовані для основних зацікавлених груп (стейкхолдерів), які мають 

відповідні повноваження і повинні позитивно впливати на швидкість розгляду справ і 

відповідно швидкість відновлення судом порушених прав, свобод і інтересів фізичних чи 

юридичних осіб. Крім цього, відповідно до рішення Ради Суддів України  від 2 квітня 

2015 року № 28 цим органом було затверджено «Систему оцінювання роботи суду: 

стандарти, критерії, показники та методи» та «Базові показники роботи суду». У цих 

документах мають місце частина основних показників, що рекомендуються до 

застосування ЄКЕП як таких що повинні впливати на ефективність роботи суду.    

2.4.2. Міні-лекція 2. Можливості та межі управління рухом справ та 

документів. 

Управління судовими справами починається задовго до їх надходження в суд. 

Воно засноване на процедурі, яку виконують посадові особи в організаційній моделі суду. 

Організаційна модель суду визначається навантаженням (роботою) і наявними ресурсами. 

Завдання адміністратора полягає у оптимальному поєднанні завдань і ресурсів.  
 

 

 

1. Визначення очікуваного навантаження на суд через аналіз за кілька 

попередніх періодів та здійснення прогнозу майбутньої організаційної 

ситуації. 

2. Обрання оптимального варіанту розподілу очікуваного навантаження у 

майбутньому статистичному періоді і його затвердження. 

Завдання адміністратора суду по управлінню судовими справами і 

документами: 
 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=857
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=857
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3. Виправлення (перерозподіл справ, тощо) можливого ситуативного 

дисбалансу у навантаженні  внаслідок флуктуацій (можливих коливань) 

надходження справ. 

4. Оцінка стану справ за статистичний період, звіти, рекомендації. 

5. Визначення планів на майбутній період.  
 

Засади розподілу судових справ визначають збори суддів. На якій інформаційній 

підставі і у якій формі вони це роблять? Хто готує цей матеріал, якщо хтось готує?  

Порядок денний зборів суддів як правило формує голова. Тому пропозиції щодо 

варіантів розподілу навантаження на збори вносить він. Де бере голова суду матеріал? Тут 

існує два варіанта. У голови суду зазвичай є помічники, які і  виконують функцію його 

інформаційного забезпечення. Але найчастіше, усі первинні матеріали готує апарат.  

Суди першої інстанції, які несуть основний тягар навантаження на судову 

систему, інформаційно-аналітичних підрозділів не мають, а моніторинг організаційної 

ситуації (динаміка надходження справ, дисбаланс у навантаженні, варіанти виправлення 

відхилень) здійснюється у звітні періоди і  ситуативно. Аналітичні підрозділи мають 

апеляційні та касаційні суди. Але вони аналізують не відповідність між динамікою 

надходження справ і ресурсами, а судову практику, нехтуючи зазвичай економічною та 

адміністративною стороною питання. От і виходить, що саме там, де найбільш потрібен 

операційний аналіз, він відсутній, бо немає відповідального за це підрозділу і необхідної 

методології.  

Між тим, на цій стадії визначаються чинники ефективності організації суду. Чим 

вони визначаються?   

З точки зору економіки, показники ефективності визначаються належним 

вирішенням визначеної  кількості (норма) справ за визначений період часу (норма). 

Оптимізація навантаження досягається за рахунок збільшення кількості належно 

розглянутих справ, з одного боку, і зменшення ресурсів для цього, з другого боку.  

Чи можливо таке?   

Щоб дати відповідь потрібно визначити чинники, які впливають на ефективність 

використання ресурсів для оптимального управління справами і документами. 

1. Кожна одинарна справа обліковується як кількісна одиниця і як така 

арифметично рівна будь-якій іншій справі. Однак у множині всіх справ можлива своя 

диференціація, заснована на типології за рівнем складності, оскільки різні групи справ 

потребують для вирішення різну кількість ресурсів. Найпростіший приклад - видача 

судового наказу і розгляд справи про поділ майна, або земельного спору. Ці дві категорії 

потребують різних операцій, кількості часу та інших ресурсів. Саме різність 

інформаційних потенціалів різних груп справ породжує можливості, а також і межі 

диференційованого управління справами. Що дасть така диференціація? У межах вже 

класифікованої за предметом правового регулювання множини категорій справ, можна 

буде визначити індекс або коефіцієнт складності однієї категорії справ порівняно з іншою. 

Як тільки такий класифікатор буде створено, так ми відразу ж отримаємо дуже 

ефективний інструмент розподілу навантаження, що дасть можливості застосовувати 

економічні інструменти для оптимізації організаційних процесів суду. Разом з тим, 

класифікатор сам по собі є валізою без ручки, потрібно знати як застосувати цей 

інструмент. 

2. На ефективність використання ресурсів впливають інформаційні технології. 

Традиційні процесуальні інструменти орієнтовані на паперові технології фіксації та зміни 

інформації і транспортні можливості. У цьому плані свого вирішення чекають проблеми 

доступності інформації для суспільства. Вади передачі інформації є основною 

перешкодою для пришвидшення усіх організаційних процесів. Тому віртуалізація 
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операцій в суді і створення мережевих транспортних каналів із споживачами здатні 

розширити межі управління справами і документами. 

3. Ще один чинник, який обмежує можливості управління інформаційними 

потоками - незадовільна організація внутрішньої комунікаційної моделі суду. Усі 

інформаційні процеси повинні бути гармонізовані між собою в єдину логістичну схему 

циркуляції документарної інформації в суді. Зараз це можливо завдяки АСД судів, які 

створюють єдине організаційне середовище суду в режимі он-лайн.  

4. Зовнішнє інформаційне середовище. Доступ до зовнішніх баз даних 

ускладнений через їх закритість для споживачів судових послуг, які змушені для 

отримання інформації звертатися із відповідними клопотаннями до суду.  Зазвичай цей 

чинник недооцінюється. Але він значно зменшує можливості оптимізації роботи, оскільки 

створює затримки в отриманні інформації.     

Висновки:  
1) можливості та межі управління справами визначаються організаційною 

моделлю суду, яка обирається залежно від навантаження та доступної інформаційної 

технології;  

2) організаційна модель суду віддзеркалює внутрішню комунікаційну модель, 

засновану на процедурних і статутних зв‘язках;  

3) оптимальне поєднання процедурних та статутних зв‘язків є функцією 

судового адміністрування;  

4) основою для оптимального розподілу ресурсів суду є класифікатор 

документарної інформації за рівнем складності з визначенням маршрутів проходження 

кожного класу документів.   

Можливості та межі управління рухом справ і документів у судів в першу чергу 

обумовлюється загальними процесами, з яких і складається саме управління: 

 

Для настання бажаних або очікуваних результатів доцільно спочатку провести 

самооцінку наявної та поточної ситуації у сфері руху справ і документів (документообігу). 

З метою розуміння меж допустимого самоаналізу можна звернутися до Базових 

показників роботи суду та показників і їх рекомендованих значень (стандартів), 

встановлених Системою оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та 

методи.  

Планування  

(у т.ч. заходи для 
усунення -) 

Діяльність 
(робота для 
отримання 

більше +) 

Оцінка 
(перетворення 

старого – у +, але 
ж і виявлення 
нових + та -) 

Самооцінка  

(є + та -) 
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Процедура самооцінки  руху справ і документів у суді покликана сформувати 

«тверезий» погляд на наявні недосконалості цього процесу і отримати виважене 

співвідношення отриманих позитивних результатів організаційного забезпечення 

документообігу та негативних насідків, які потребуватимуть управлінських рішень 

можливо на рівні керівника апарату суду, а можливо на рівні голови суду та борів суддів 

України. Самооцінка поточної ситуації, зокрема в сфері управління рухом 

документообігу, дозволяє судовому адміністратору сформулювати планові заходи щодо 

удосконалення надбань попередніх періодів, а також заходів стосовно усунення, 

перетворення або попередження негативних наслідків на позитивні результати. 

На стадії планування роботи суду, у тому числі за напрямком управління рухом 

справ і документів, важливою умовою виступає наявність бажання та можливостей 

судового адміністратора сформулювати мету (надціль), заради якої усьому апарату суду 

необхідно буде вчиняти дії та заходи, направлені на покращення роботи суду в цілому. Як 

свідчить практика формування планів роботи суду, ця робота здійснюється за напрямками 

діяльності підрозділів суду і подекуди не має системного та цілісного характеру, який би 

був зрозумілим кожному безпосередньому виконавцю того чи іншого пункту плану. 

Наявність загальної мети функціонування суду в певному періоді слугує поєднуючим 

елементом для всіх виконавців запланованих дій. Також під час формування мети 

діяльності організації, у нашому випадку суду, пошук відповідей на питання: «Чи є 

потреба у проведенні запланованих дій у плані? Для чого такі заходи проводити? Хто (або 

які групи зацікавлених осіб) будуть користуватися результатами проведеної роботи у 

суді?» тощо. Це дозволить здійснювати планування обдуманим, раціональним виваженим 

шляхом. 

Для планування діяльності апарату суду з питань управління рухом справ і 

документів важливим є вміння виявляти і передбачати (прогнозувати) проблеми, які 

можуть спричинити затримки в цьому процесі. Як встановлено сучасною наукою 

правильно визначена проблема забезпечує 40% успіху у її вирішенні. Якщо порівняти 

діяльність судового адміністратора із роботою лікаря, тоді діагностування проблем у русі 

справ і документів відповідатиме діагностуванню причин захворювання. Однак є відомим 

фактом, що лікування симптомів хвороби не вилікує хворого, в той час, коли усунення 

причин захворювання дозволить вилікувати від недуга. Ця ситуація наглядно демонструє 

напрямок розвитку управлінської діяльності з питань руху справ і документів, який 

полягає у необхідності переформатування історично сформованого стереотипу 

«вирішувати проблеми по мірі їх виникнення» шляхом направлення управлінських зусиль 

на попередження негативних ситуацій та їх наслідків.  

Разом з цим, маючи коло встановлених проблем у забезпеченні руху справ і 

документів  керівнику апарату важливо не стати заручником бажання «усунути всі 

недоліки негайно в повному обсязі» тобто усе і зразу. Тому, сформулювавши список 

наявних проблем, їх вирішення доцільно проводити послідовно, керуючись реальною 

оцінкою строків, актуальності та пріоритетності її вирішення з урахуванням необхідності 

виконання іншої роботи в суді. 

Бажання і можливість керівника апарату суду діагностувати проблеми, що 

спричиняють затримки у русі справ і матеріалів тягнуть за собою необхідність прийняття 

певних управлінських рішень (кроків). Одним з таких кроків є підготовка аналітично-

інформаційних матеріалів для подання на розгляд по суті голові суду або зборам суддів 

для прийняття відповідного управлінського рішення. У таких матеріалах доцільно 

сформулювати варіанти вирішення проблеми. Бачення та визначення декількох шляхів 

вирішення проблеми дозволить обрати найкраще рішення  в конкретних умовах діяльності 

суду для подальшої його реалізації. Навіть якщо цими суб‘єктами не буде прийнято 

конкретного рішення з приводу порушених питань керівником апарату суду, то робота 
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останнього в межах своїх повноважень буде виконаною, зокрема в частині попередження 

негативних наслідків в роботі апарату суду. 

 

 

 

 

Межі управління рухом справ і документів визначаються чинними 

законодавчими, нормативно-правовими та відомчими актами. Так 2015 рік завдяки 

прийняттю низки зазначених документів відзначився розширенням кола завдань керівника 

апарату суду. Це, в свою чергу, призвело до аналогічного розширення сфер 

адміністрування керівником апарату у процесі руху справ і документів.  

• Високий рівень знань щодо діяльності судової системи 
(макрорівень), суду (мікрорівень) та в межах своєї посади. 

• Знання часових стандартів, визначень, показників, що впливають 
на управління рухом справ. 

• Навички по постановці цілей, або шляхів досягнення позитивних 
результатів, уникнення негативних наслідків. 

• Вміння діагностувати проблеми, що дає 40% успіху  її вирішенні. 

• Розуміння значення, місця та ролі власної виконуваної роботи у 
діяльності суду та очікуваннях користувачів судових послуг. 

• Розуміння взаємозв'язку результатів власної роботи і 
прискорення руху справ у суді та судовій системі. 

• Вміи виконувати роботу в межах повноважень своєї посади 

Пропонується розглянути, що забезпечує успіх судового 

адміністратора в управлінні рухом справ: 
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На сьогодні наявність класичних показників судової статистики не носять 

виключний характер для характеристики руху справ і документів у суді, як то за 

радянських часів. Статистичні дослідження здійснення судочинства виступають лише 

одним із наявних та можливих інструментів отримання інформації про підсумкові 

результати роботи суду. Для отримання об‘єктивних показників поточної роботи суду 

завдяки автоматизації формування статистичних звітів доцільно проводити їх формування 

щонайменше раз за один–два місяці. Наявність неповноти або неправильності даних звіту 

про здійснення судочинства допоможе виокремити поточні проблемні аспекти руху справ 

і документів у суді.  

Наявні можливості автоматизованої системи документообігу суду дозволяють 

проводити систематичний поточний моніторинг інформації баз даних карток справ, 

статистичних даних та документів, створених у відповідних комп‘ютерних програмах. 

Перевагами моніторингу є те, що він здійснюється без попереднього інформування 

зацікавлених осіб, не потребує залучення всіх категорій працівників апарату суду, не 

заважає суддям користуватися автоматизованою системою документообігу тощо. 

Моніторинг баз даних автоматизованої системи документообігу суду здійснюється за 

допомогою фільтрації цих даних за наявними ознаками руху справи або документу. 

Формування єдиних умов фільтрації даних для пошуку ідентичної інформації різними 

категоріями працівників апарату суду, помічниками судів, суддями тощо дозволить 

отримувати релевантні дані за загальновизнаними показниками (надійшло на розгляд 

справ, повернуто заяв, відмовлено у відкритті провадження за позовом зі спору про 

розірвання шлюбу тощо). Окремої уваги заслуговує фільтрація обліково-статистичних 

даних, на підставі яких формуються дані статистичних звітів суду. На підставі виявлених 

помилок логічного та математичного контролів у звіті доцільно попереджати такі випадки 

у майбутньому шляхом формування фільтрів для пошуку таких «помилкових» випадків 

внесення некоректних або неповних даних. Застосування таких фільтрів має носити 

постійний характер (застосування доцільне не рідше одного разу на місяць). Як вбачається 

з наведеного, моніторинг дозволяє судовому адміністратору отримати значно ширше коло 

інформації щодо руху справ і матеріалів ніж статистична звітність суду. Моніторинг 

можливо проводити за різні часові періоди не прив‘язуючись до звітних періодів, він 

здійснюється щодо показників розгляду справ як в цілому по суду, так і щодо кожного 

окремого судді. 

На підставі статистичних даних здійснення судочинства у суді за підсумками 

півріччя та року додатково повинно відбуватися формування базових показників роботи 

суду. До таких показників рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 № 28 відносяться:  

 кількість справ і матеріалів, які  перебувають на розгляді суду понад 1 рік (із 

зазначенням їх відносного показника у загальній кількості нерозглянутих 

справ);  

 відсоток розгляду справ;  

 середня кількість справ і матеріалів, що перебувала на розгляді з розрахунку 

на одного працюючого суддю суду;  

 середня кількість справ, що розглянута одним суддею;  

 середня тривалість розгляду справ у суді тощо.  

Ці показники, на відміну від даних судової статистики, покликані відобразити не 

стільки досягнуті результати діяльності суду, скільки свідчать про реальний стан руху 

справ у суді та швидкість їх розгляду, що є новелою для нашої судової системи, 

запозиченою в європейських країнах. 

Разом з цим, Радою суддів України рекомендовано судам проводити раз на три 

роки комплексне дослідження діяльності суду, у відповідності до вимог і методики, 

встановленої Системою оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та 

методи, затвердженої рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 № 28. 
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Крім цього, поряд із формуванням знеособлених статистичних показників 

здійснення судочинства, базових показників роботи суду, показників системи оцінювання 

роботи суду вимоги сьогодення покладають на суди обов‘язок формування особистих 

даних щодо процесуальної діяльності кожного окремого судді для належного ведення 

суддівського досьє. Такий обов‘язок по деталізації показників здійснення судочинства 

судді, визначений Положенням про порядок ведення суддівського досьє, затвердженого 

рішенням Ради суддів України 05.06.2015 № 57. В цій інформації зазначається середня 

тривалість виготовлення повного тексту судового рішення суддею. 

Таким чином межі управління справами і документами керівником апарату суду 

визначені повноваженнями і завданнями, які встановлені чинним законодавством. Ці межі 

можуть бути розширені за рахунок застосування світових або європейських критеріїв 

оцінки ефективного судочинства. Яскравим прикладом цього є застосування Вищою 

радою юстиції, Вищим адміністративним судом України в межах компетенції цих органів 

аналітичних показників, визначених «Керівними принципами Європейської комісії з 

питань ефективності правосуддя зі статистики» (2008).  

 

 

2.4.3. Завдання 3.1. 

Завдання приховано. 

 

2.4.4. Міні-лекція 3. Класифікація справ і документів за рівнем 

складності. Час як організаційний чинник.  

Процес проходження справ у суді це інформаційний процес. Є загальні чотири 

стадії роботи з інформацією в суді, які слідують у логічній послідовності.  

1. Реєстрація або легалізація документарної інформації  в суді; 

2. Обробка і задана зміна (розгляд та вирішення); 

3. Звернення рішення до виконання - направлення адресатам; 

4. Збереження інформації (архів). 
 

Суд є інститутом здійснення судочинства, який забезпечує процедури зміни 

інформації. Якщо всередині суду інформація проходить по чотирьом стадіям, то 

найпростіша структура суду буде віддзеркалювати цей рух - кожна стадія забезпечується 

спеціалізованим підрозділом. Однак на організаційну структуру суду впливає ще ряд 

важливих чинників. Документарна інформація, яка надходить в суд якісно і кількісно 

різна. Способи обробки інформації теж різні, залежно від об‘ємів, роду та виду. Всередині 

суду інформація класифікується (як предмет для роботи) - проходить через сито категорій 

статистичної звітності і так реєструється. Тому основою організації роботи всередині суду 

є класифікатор документарної інформації у вигляді внутрішніх форм статистики.  

Традиційні технології роботи з інформацією передбачали різні способи 

формального документального відображення, що породжувало велику кількість 

різноманітних паперових документів, обробка яких,  у свою чергу, потребувала все 

більшої кількості працівників суду. Новітні інформаційні технології мають інші способи 

уведення, збереження та представлення даних і потребують меншої кількості працівників, 

задіяних в обробці документів. 

Але обидві технології (традиційна та новітня) базуються на класифікаторі, який є 

частиною організаційної процедури.  

Пропоную розглянути такий варіант класифікації документарної інформації.  

В суд надходить така документарна інформація: 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=856
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=858
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=858
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а) звернення з приводу правосуддя, які вирішуються в установленому законом 

процесуальному порядку (судові справи, матеріали, позовні заяви, заяви, 

скарги, подання, та інші звернення, які вирішуються судом); 
б) документи, які можуть приєднуватись до звернень з приводу правосуддя; 
в) документарна інформація, яка використовується в діяльності суду 

(статистична інформація, нормативні та ненормативні акти, листування, 

тощо); 
г) звернення юридичних та фізичних осіб з приводу (організації) діяльності 

суду; 
д) документи, які не стосуються діяльності суду; 

Класифікація інформації обумовлює маршрути проходження груп однорідних 

документів. Без цього одинарний документ потрібно було б розподіляти індивідуально. 

Кожен різновид документа має свій цикл проходження, який складається з переліку 

(протоколу) операцій по зміні інформації від надходження до завершення. Цей 

технологічний ланцюг складається з сукупності посад, які розташовані відповідно до 

стадій проходження та зміни станів документа.  

Залежно від інформаційної технології визначається організаційна структура суду. 

Якщо суд працює з паперовими документами, то особливості провадження базових 

категорій справ (цивільні, кримінальні, адміністративні, господарські) будуть потребувати 

певних особливостей організації роботи. У зв‘язку з цим традиційно підрозділи суду 

ділились на спеціалізовані відділи-канцелярії - кримінальна, цивільна, адміністративна 

тощо.  

У практиці судів були неодноразові спроби створення класифікаторів судових 

справ. Деякі спроби реалізовувались і давали результати.  

Огляд досвіду. 

1. Перша відома спроба була реалізована у рамках україно-канадського проекту 

судової співпраці. В одному з модельних судів було створено рейтинг складності судових 

справ відповідно до середніх витрат часу на кожну групу. У множині всіх справ, які 

розглядались судом, групи справ, об‘єднані предметом правового регулювання, 

градуювались від найскладнішої за кількістю середнього часу до найпростішої. 

Коефіцієнтом складності було місце у рейтингу, номер якого був відношенням до 

найскладнішої категорії під першим номером у рейтингу. Наприклад, якщо місце у 

рейтингу було 3, то це означало, що три справи цієї категорії по витратах часу 

еквівалентні одній найскладнішій. Потім визначалось скільки часу потребуватиме розгляд 

цих справ у році за умов надходження їх очікуваної кількості. Цей час співставлявся із 

річним часом судді і якщо одного судді достатньо (тобто час заповнений), то суддя 

спеціалізувався на визначеній категорії. Вади цього підходу були виключно в аматорстві. 

Колектив модельного суду не був тим інститутом, який може провести ґрунтовне наукове 

дослідження. Але у практиці суду такий інструмент визначення та розподілу 

навантаження застососувався і давав результати з 1999 до 2010 року. У 2010 році 

можливість подальшого існування моделі була вичерпана змінами у законі.  

2. Друга, відома спроба вивчити складність справи, залежно від базових витрат 

часу, була здійснена ДСА України десь у 2008 році під впливом німецької системи PEBSI 

та естонського досвіду. Тоді витрати часу вивчались на підставі узагальнення думок 

суддів з цього приводу. Спроби впровадження отриманих результатів не відомі. 

3. Академією суддів України на підставі досвіду судів США у 2009 році було 

розроблено класифікатор складності кримінальних справ на основі витрат часу. Виглядало 

це як ґрунтовно пропрацьований якісний матеріал, але він потребував емпіричних 

досліджень, до яких не дійшло. Це найкраща робота, дуже близька по завершеності до 

практичної реалізації. 



Навчальна програма дистанційного курсу (в режимі он-лайн) «СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

105 

4. У 2011 році при ДСА України було створено робочу групу з питань оцінювання 

судів. Однією з пропозицій до створення внутрішньої системи оцінювання як основи 

організації суду була методика вивчення витрат часу. Такий підхід було визначено як 

занадто амбітний і питання у тій групі реалізоване не було. 

5. Останньою відомою спробою було дуже ретельне дослідження, проведене 

експертами USAID. Результати імплементації цього дослідження невідомі. 

Чому нічого не впроваджено? 

По-перше. Результати кожного дослідження були різними. І це не тільки з-за 

того, що проводились у різний час, хоч зміна процесуальних інструментів здатна 

вплинути на збільшення загального часу розгляду справи. Ми підозрюємо, що невірно 

було визначено мету та обрано методологію.  

По-друге. Для того, щоб сформулювати організаційні висновки з проведених 

досліджень потрібно ставити таке завдання. Як видно, завдання таке не стояло, тож і 

результати досліджень залишаються нереалізованими. 

По-третє. Проведені вивчення щодо витрат часу суддів на розгляд справ не 

сполучались із робочим часом судді, так ніби ці речі існують окремо. З-за цього ні 

обґрунтованих прогнозів, ні тим більше варіантів розподілу навантаження в суді ніхто не 

розробляв і не впроваджував. 

Як видно, основна проблема не у самих дослідженнях, а у тому, що їх серйозно 

ніхто не сприймав і фактично писалось все у стіл.   

Час як організаційний чинник. 

Зазвичай практика управління рухом справ і матеріалів у суді розглядає справи і 

документи як об‘єкт управління та обов‘язковий атрибут «рутинної роботи» апарату суду 

і керівника апарату суду. Але для суб‘єктів звернення до суду, які звертають до 

правосуддя в особі судів у пошуках справедливості, судова справа то є уособлення 

сокровенної частини життя. Отже, надходження справи до суду з огляду на процес 

управління рухом справ і документів можна розглядати як момент «початку життя» 

справи або документу в суді. По суті з моменту реєстрації справи або документа в суді 

розпочинається перебіг часових меж, в які може відбутися їх вирішення або розгляд. Для 

розуміння очікуваних рамок розгляду справи або документу для учасників процесу 

чинним процесуальним та іншим законодавством передбачені строки. Чому ж час такий 

важливий у «житті» справи в конкретному суді? Тому, що справа або документ, упродовж 

свого існування набуває ознак «старіння», і чим старішою стає справа або документ, тим 

складніше її розглянути. Порушення строків розгляду справ здебільшого обумовлене 

певними діями або бездіяльністю сторін, компетентних державних органів тощо. 

До уваги пропонується розподіл часу як організаційного чинника за чотирма 

видами: 

1) Процесуальні строки розгляду справ (процесуальні кодекси) 

2) Часові стандарти розгляду справ (СОРС - Система оцінювання роботи суду: 

стандарти, критерії, показники та методи рішення РСУ від 02.06.2015 № 28)  

3) Нормативні часові рамки виконання судових робіт (інструктивні 

нормативні-акти). 

4) Реальні часові витрати для розгляду справ (Базові показник роботи суду 

(рішення РСУ від 02.06.2015 № 28; результати моніторингу, статдосліджень, 

опитувань громадян тощо). 

За словами філософа Теофраста, найбільша втрата - це втрата часу. Тому для 

кращого розуміння чинників, що впливають на часові межі розгляду справ (строки) в 

Україні розглянемо їх: 
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1. Регламентований процесуальним законодавством час розгляду справ.  

2. Формалізовані процеси управління справами в суді. 

3. Обмежені ресурси суду (розміри/характеристики суду (за принципами 

територіальності, спеціалізації та інстанційності)). 

Не слід забувати, що управління рухом справ – це підтримка відправлення 

правосуддя, а не гонитва за кількісним показником. 

Факторами, які негативно впливають на діяльність національних судів є: 

1. Плинність законодавства 

2. Систематичне недофінансування судів 

3. Відсутність спеціалізованої підготовки кадрів суду 

4. Проблеми у користуванні автоматизованою системою діловодства суду 

5. Відсутність загальнодержавних уніфікованих методів визначення строків 

розгляду судових справ на тотожних стадіях. 

Керівник апарату має знати власні управлінські можливості щодо мінімізації 

затримок у розгляді справ і документів та шляхи легітимного пришвидшення руху 

документів у суді.  

Діяльність керівника апарату суду щодо управління рухом справ і документів може 

бути представлена у вигляді Піраміди успіху. 
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2.4.5. Міні-лекція 4. Організаційна структура суду як засіб забезпечення 

управління рухом справ у суді.  

Рух судових справ і матеріалів у суді, який відбувається, зокрема у  відповідності 

з процесуальним законодавством, зумовлює тип організаційної структури конкретного 

суду. Це положення додатково свідчить про безпосередній вплив управління рухом справ 

і матеріалів на стан судочинства.  

Організаційна структура суду утворює апарат суду, який здійснює свою 

діяльність, направлену на забезпечення таких основних стадій проходження судової 

справи:  

1) підготовка  до розгляду;  

2) розгляду  по суті та прийняття рішення;  

3) після прийняття рішення та звернення його до виконання; 

4) зберігання справи в архіві суду. 
 

Кожна із наведених стадій розгляду справи у суді зумовлює судові технологічні 

процедури, програми, або судові послуги, які їх підтримують  шляхом вчинення різних 

видів діяльності структурними елементами апарату суду.  
 

Виходячи з цього, можна визначити «основні компоненти суду», які 

представляють собою програми та послуги, що підтримують процес проходження 

документарної інформації (руху справи) на всіх основних стадіях та які забезпечуються 

діяльністю структурних підрозділів та посадових осіб суду (інфраструктурою суду).  
 

Так на стадії підготовки до розгляду відповідним структурним підрозділам або 

посадовим особам доцільно визначати та розробляти програми та заходи, що допоможуть: 

- задовольнити очікування суб‘єктів звернення до суду в межах, встановлених 

для суду чинним законодавством;  

- вчинення необхідних дій, що забезпечують наступні стадії проходження 

документарної інформації (справи) у суді;  

- реєстрація провадження по справі в спеціалізованій канцелярії; 

- здійснення автоматичного розподілу;  

- передача справи судді тощо.  

 
 

Стадія розгляду справи та прийняття рішення включатиме: 

- можливості інтеграції в судові процеси процедури примирення та 

посередництва, досудової або судової медіації, застосування спрощених 

процедур розгляду справи тощо: 

- координаційні послуги щодо забезпечення своєчасної участі експертів, 

свідків, перекладачів під час розгляду справ; 

- функціональне забезпечення судового розгляду; 

- належну фіксацію судового процесу, доступом до електронних ресурсів з 

питань актуального чинного законодавства, щодо правових позицій судів 

касаційної інстанції або Верховного суду України; 

- ефективна комунікація із людьми з інвалідністю тощо. 

Після прийняття судового рішення та звернення його до виконання, а також 

зберігання справи в архіві суду належить відносити програми та послуги з 

приводу: 

- своєчасного та якісного документального оформлення  судових наказів, копій 

удових рішень і стану їх передачі на вимоги учасників судового процесу або 

виконавчої служби: 

- оформлення справ до передачі до суду апеляційної або касаційної інстанцій; 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=860
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=860
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- підготовка та передавання матеріалів судових справ та інших матеріалів до 

архіву суду 

- належне оформлення провадження, відправка електронної копії рішення до 

Реєстру судових рішень, передача справи до канцелярії;  

- направлення (видача) копії судового рішення учасникам судового процесу, 

виконання невідкладних процесуальних дій;  

- звернення  судового рішення до виконання. 
 

У зв‘язку з цим, функціонування організаційної структури суду передбачає 

вчинення різних організаційних дій, що створюють умови для справедливого і 

своєчасного розгляду звернень користувачів судових послуг.  

Основні стадії проходження документарної інформації (справи) в суді забезпечуються 

інфраструктурою суду, яка наочно представлена на схемі.  

 

Компоненти судової інфраструктури  

   
 

До умов функціонування судової інфраструктури можуть бути віднесені умови 

доступності до приміщень суду та/або  безпосередньо в суді, безпеки суду, електронного 

правосуддя тощо.  

Завданням судової  інфраструктури  є  забезпечення комфортного та безпечного  

середовища для роботи судової установи, чітка організація робочих процесів, збереження 

документарної інформації (справ, матеріалів), що мають юридичну силу, підтримка 

діяльності суду під час надзвичайних ситуацій, природного лиха, громадянських 

заворушень тощо. 
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Умови функціонування судової інфраструктури 

 

Для формування комплексного бачення, вироблення та застосування знань з 

приводу стадій руху документарної інформації (справи, матеріалу)  для здійснення 

правосуддя у визначені судовій інфраструктурі та умовах її функціонування доцільно 

додатково сфокусуватись на організаційній структурі суду із блоками управління. 

 

 
 

Виходячи з наведеного, можна стверджувати, що організаційне забезпечення 

роботи суду полягає у координації і взаємодії усіх служб навколо процесу проходження 

документарної інформації (справи, матеріалів) у суді. Тобто, до суду надходить 

документарне звернення, а судове або управлінське рішення це звернення вирішує. Для 

візуалізації висновків лекції пропонується звернутися до наступної схеми. 
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2.4.6. Міні-лекція 5. Місце і роль керівника апарату суду в управлінні 

рухом справ у суді.  

Головною метою судового адміністрування рекомендується вважати створення 

належних умов для справедливого відправлення правосуддя опосередковано через 

системне вирішення необхідних організаційних питань, забезпечення винесення суддями 

своєчасних, чітких і добре обґрунтованих судових рішень у справах, які є зрозумілими як 

для учасників справ, так і для широкого загалу. Досягнення цієї мети передбачає 

послідовне виконання менш масштабних цілей, кожна з яких  охоплює:  

1) зведення до мінімуму обсягу несуддівських (або суто адміністративних) 

функцій, які виконують судді, через делегування окремих функцій суддів працівникам 

апарату суду. Поряд з цим важливим аспектом цієї цілі виявляється у тому, що робота 

працівників апарату суду має скеровуватися професійними судовими адміністраторами 

(керівниками апаратів судів), у той час як голова суду має здійснювати тільки загальний 

нагляд за роботою адміністративного апарату суду, а не займатися вирішенням всіх 

управлінських та адміністративних питань особисто;  

2) забезпечення максимальної доступності суду для користувачів та 

відвідувачів, у тому числі за рахунок запровадження такої моделі, згідно з якою 

відвідувачі суду розглядаються як клієнти, які звертаються до суду для отримання 

необхідних їм послуг правосуддя;  

3) забезпечення максимально ефективної роботи всіх підрозділів та служб 

судів шляхом реорганізації та автоматизації робочих процесів.  

Окреслені цілі характеризуються тим, що досягнення однієї цілі, призводить до 

втілення іншої, що спричиняє кумулятивний ефект від реалізації всього комплексу цілей 

та має спричиняти значний ефект їх втілення у практичній діяльності суду.  

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=861
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=861
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Таким чином організаційне забезпечення судового розгляду забезпечується 

виконанням внутрішньої та зовнішньої функцій. В межах внутрішньої функції судовий 

адміністратор – керівник апарату суду займається координацією та плануванням роботи 

окремих працівників та структурних підрозділів суду для забезпечення судового розгляду, 

тоді як в межах зовнішньої функцій створює оптимальні відносини з усіма, хто причетний 

до судового розгляду.  

Виконуючи свою зовнішню функцію,  суд є тим органом  державної влади, який 

остаточно вирішує спори між конкретними суб‘єктами права. В цьому полягає головна 

місія суду - здійснення правосуддя, забезпечення захисту передбачених законом прав і 

інтересів людей. Покладаючи на суди таку важливу місію, суспільство відповідно очікує, 

що суд буде доступним, справедливим, ефективним. 

Це означає відсутність перешкод для звернення громадянина до суду, прозорість 

процесу судового розгляду, доступність інформації щодо діяльності суду, своєчасність та 

справедливість прийнятого рішення. 

Водночас, суд  виконує  і внутрішню функцію, виступаючи  організацією людей, 

яка забезпечує діяльність суду. Таким чином, розглядаючи судову установу як 

організацію людей, ми умовно відділяємо процесуальну функцію від організаційної.  

Ключовою фігурою в організації колективу апарату суду і його інфраструктури  

для  успішного виконання судом зовнішньої функції виступає керівник апарату, який 

наділений необхідними повноваженнями і засобами пливу на внутрішню (організаційну) 

функцію суду. Адже на довіру громадян до суду впливають не тільки результати 

вирішення справ, а й враження від комунікації із працівниками суду. Важливо пам‘ятати, 

що якість судового адміністрування може впливати на загальне сприйняття 

справедливості судового розгляду. 

Cтаття 152 Закону України  «Про судоустрій та статус суддів» визначає правовий  

статус керівника апарату суду, який несе персональну відповідальність за належне 

організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування 

автоматизованої системи документообігу.  

Головним завданням судового адміністратора є управління апаратом суду, а саме 

забезпечення його самоорганізації за допомогою відповідних методів, способів, 

технологій, процедур прийняття рішень. Основою же  ефективного адміністрування є 

наявність у керівника апарату управлінських знань і чітке уявлення про суть усіх 

виробничих процесів у кожному з підрозділів  на будь-якому етапі руху судової справи у 

суді.  

Керівник апарату має бути добре обізнаний із основними компонентами суду і 

вміти забезпечувати ефективну  взаємодію всіх служб у відповідь на зміни, зумовлені 

прийняттям нових законодавчих актів або правил, що регулюють судові процедури, 

запровадженням нових технологій, очікуванням суспільства. 

Однією з важливіших умов належного організаційного забезпечення роботи суду, 

виконання процесуальних норм, своєчасного і ефективного розгляду справ, якісного 

надання судових послуг є чітка організація діловодства у суді. Завдання керівника апарату 

щодо організації різних складових документообігу суду формуються відповідно до вимог 

чинного законодавства та інших нормативних актів. 

Організація діловодства є однією з форм управлінської діяльності і детально 

регламентована відповідними інструкціями, положеннями та іншими нормативними 

актами.  

Загальні правила ведення діловодства в судах та порядок роботи з документами з 

моменту їх надходження чи створення в суді до надіслання або передачі в архів, 
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звернення до виконання судових рішень встановлюють відповідні Інструкції (див. у 

переліку джерел). Положення інструкцій поширюються також на організацію роботи  з 

документами,  що створюються і опрацьовуються засобами обчислювальної, комп'ютерної 

та електронної техніки. Функціонування автоматизованої системи документообігу суду 

регулюється Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене 

рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року   № 30, погоджене ДСА 

України 26 листопада 2010 року) з подальшими змінами та доповненнями. 

Окремо чинним законодавством регулюється діловодство за зверненнями 

громадян, доступ до публічної інформації, робота з персональними даними, кадрове 

діловодство, робота з документами, що містить інформацію з обмеженим доступом. 

Відповідні положення розробляються у суді, затверджуються керівником апарату суду. 

Керівник апарату відповідає за організацію ведення діловодства в суді відповідно 

до вимог державних стандартів та інструкцій, контролює виконання цих вимог усіма 

працівниками апарату суду, забезпечення зберігання документів та конфіденційність 

інформації, яка в них міститься.  

В апараті суду загальної юрисдикції 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.  З вимогами і 

правилами документообігу повинні бути обізнані усі працівники апарату суду і в цьому 

напрямку необхідно проводити постійну роз'яснювальну роботу, тематичні заняття та 

здійснювати контроль за рівнем знань і вмінь працівників. 

Основна увага працівників апарату суду повинна зосереджуватись на якості 

документів, що створюються в суді, правильності оформлення їх реквізитів документів 

дотримання встановленої для різних типів документації, правильності оформлення 

судових і номенклатурних справ, а також на дотриманні строків на всіх етапах 

проходження справи у суді, при розгляді звернень громадян і питань по доступу до 

публічної інформації.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При складанні номенклатури справ суду важливо приділяти увагу правильності 

складання заголовків справ і послідовності їх внесення до номенклатури; формуванню 

документів у справи; правильному визначенню строків їх зберігання. Номенклатура справ 

суду схвалюється експертною комісією суду та погоджується експертно-перевірочною 

комісією відповідного державного архіву, після чого затверджується головою суду.  

Всі вищеназвані елементи документообігу суду підконтрольні керівникові апарату і за 

належну його організацію він несе персональну відповідальність. Тому саме керівнику 

апарату відведена ключова роль у забезпеченні  організованості та злагодженості у роботі 

підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодії у виконанні покладених на апарат 

суду завдань щодо забезпечення діловодства. 

Номенклатура справ - систематизований перелік найменувань 

справ, створюваних у діловодстві суду, оформлених у відповідному 

порядку із зазначенням строків зберігання справ. Це обов'язковий для 

кожного суду інформаційний довідник, що забезпечує створення в суді 

єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, 

систематизації, індексації, швидкого пошуку документів за змістом і 

видами, відбору документів і справ на державне зберігання. Судові 

справи, провадження і матеріали до номенклатури суду не вносяться. 
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Підсумовуючи роль керівника апарату в організації документообігу в суді, 

необхідно зазначити, що дотримання важливого принципу управління судом, який 

полягає у належному розподілі праці між суддями та працівниками апарату, забезпечення 

простого і зручного доступу громадян до  канцелярії суду, ведення на належному рівні 

обліково-статистичної роботи, оперативний розгляд звернень і інформаційних запитів 

громадян, дотримання етичних стандартів в роботі, широке запровадження інформаційних 

технологій спрямоване на досягнення головної нашої мети – побудови доступного, 

справедливого, ефективного суду. За таких умов забезпечується доступний і справедливий 

розгляд максимально можливої кількості справ з мінімально можливими витратами часу і 

ресурсів, що повністю відповідає очікуванням суспільства.  

 

4.6.7. Міні-лекція 6. Підходи до оцінки діяльності апарату суду, 

контроль.  

Рух документів з питань управлінсько-розпорядчої діяльності суду 

організовується та контролюється керівником апарату на всіх етапах його проходження у 

суді. Відносно судових (процесуальних) документів керівник апарату виконує лише 

організаційні функції. Контроль керівника апарату суду  за проходженням судових 

документів реалізується лише на етапах  приймання, реєстрації та надсилання вихідних 

судових документів (направлення судових справ). Організація розгляду і опрацювання, 

складання і формування  судових документів у справи, користування ними, контроль за 

виконанням судових документів, належить до повноважень судді. В цьому випадку 

керівник апарату має забезпечити прозорість проведення судових процедур розгляду, 

оскільки на апарат суду покладено завдання інформаційного забезпечення розгляду 

судових документів. Таким чином, керівник апарату суду здійснює управління процесом 

проходження всіх документів суду та вплив на прискорення руху судових документів, 

достатній для зменшення тривалості їх проходження в суді. 

Керівник апарату визначає чинники, які спричиняють підвищення або зниження 

темпів обороту справ у суді для визначення конкретних об‘єктів впливу організаційного 

забезпечення процесу документообігу судових документів (справ). Завдяки цьому 

керівник апарату опосередковано впливає на якість та ефективність судочинства.  

До чинників на які доцільно зважати при управлінні процесом руху судових 

документів (справ) відносяться:  

- розміри (характеристики) суду; 

- типи справ, що належать до розгляду; 

- практика розгляду справ за процесуальним порядком їх розгляду; 

- розгалуженість методів визначення та оцінки навантаження на суддів 

(особливо для здійснення автоматичного розподіл справ); 

- формалізованість управління рухом справ, встановлена положеннями 

нормативно-правових актів. 

Особливе місце серед чинників належить часовим межам розгляду судових 

документів (справ), які вимірюються: часом розгляду справ, регламентованим 

процесуальним законодавством; розгалуженими методами визначення строків розгляду 

судових справ; часовими стандартами (нормами) розгляду судових документів (справ) 

встановленими або виробленими практикою. 

За допомогою визначення цих чинників керівник апарату має виробляти власні 

методи та інструменти впливу на проходження судових документів. При цьому необхідно 

вміти зосереджувати увагу не тільки на обсягах судових документів, а і мати уявлення про 

рух («життя») кожної конкретної справи в межах суду та судової системи в цілому. Таким 

чином, вимірюючи  кількісні «завали» на певному етапі руху документів, керівник 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=862
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=862
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апарату матиме змогу оперативного втручання, а подекуди і запобігання критичним 

ситуаціям.  

Робота керівника апарату суду в організації документообігу забезпечується 

чітким розподілом відповідних функцій між всіма структурними підрозділами суду з 

обов‘язковим уникненням їх дублювання. Донесення керівником апарату суду до всіх 

працівників розуміння важливості кожної ділянки роботи на кожній стадії проходження 

справи є запорукою позитивних результатів діяльності всього апарату. Допоміжним 

матеріалом для виконання зазначених завдань у роботі керівника апарату суду є 

уніфікована схема проходження справи у суді.  

 Уніфікована схема (мапа) проходження справи у суді 

 

Важлива роль у забезпеченні належної роботи керівника апарату суду у сфері 

документообігу належить систематичному моніторингу показників інформаційної 

системи, яка відображає кількість:  

- справ, що реєструється/подаються щороку/щокварталу/щомісяця; 

- розглянутих справ щороку/щокварталу/щомісяця;  

- нерозглянутих справ (залишок), що знаходяться на розгляді на початку і 

наприкінці кожного періоду, зокрема  на розгляді у кожній колегії суддів та у 

кожного судді з узагальненням причин затримок у розгляді тощо.  

Також в управлінні процесом проходження судових документів (справ) доцільно 

звертати увагу на узагальнену інформацію щодо стану розгляду справ; результатів 

останнього слухання справи; запланованих часових меж розгляду\слухання справ; 

давності (тривалості) розгляду нерозглянутих справ тощо. 

Базуючись на результатах моніторингу та узагальнень інформації щодо руху 

судових документів, керівник апарату суду має можливість передбачити виникнення 

проблем та можливих заходів задля їх уникнення; виявити сильні та слабкі ланки 

забезпечення документообігу; встановити причини затримок у розгляді судових 

документів (справ) для їх оперативного усунення. 

Для забезпечення контрольних функцій у роботі щодо документообігу суду 

керівнику апарату доречно застосовувати такі форми:  
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- ранній контроль;  

- тривалий контроль;  

- стислий графік (мапування) запланованих та проведених подій;  

- впровадження інноваційної діяльності в межах наданих повноважень.  

Існуюча система управління в суді віддзеркалюється в організації документообігу. 

Разом із цим, саме документообіг, дозволяє наочно побачити та оцінити ефективність 

системи управління, зокрема процес проходження судових документів (справ). Отже для 

всіх документопотоків суду організаційно-контролюючи підходи керівника апарату суду 

мають важливе значення та виражаються у найбільш доцільній технології обробки та  

послідовності операцій, що  виконуються у конкретних умовах функціонування суду.  

Сучасні підходи до оцінки діяльності суду в країні визначені для судів загальної 

юрисдикції у Системі оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники  та методи, 

затвердженої рішенням Ради суддів України 02.04.2015 № 28. Цим документом 

передбачено проведення як суцільного так і вибіркового дослідження у 2 формах – базовій 

та комплексній. Крім цього, СОРС можна використовувати для сегментарного 

(вибіркового) оцінювання роботи суду за сферами оцінювання, певними критеріями та 

окремими показниками. Оцінювання використовується для самооцінки первинного стану 

роботи суду та для оцінки роботи суду за підсумками діяльності за певний календарний 

період. СОРС та Базові показники роботи суду відображають національну рамкову 

систему стандартів та створені для належного оцінювання роботи суду і планування. 

Результати внутрішнього та зовнішнього оцінювання роботи суду рекомендовано 

використовувати для удосконалення функціонування суду та здійснення судових 

процедур. Оцінювання роботи суду з відповідним механізмами оцінки, а також з 

критеріями та показниками поєднані у модулі СОРС.  

Викладення змісту СОРС побудоване за «методом матрьошки». Кожен показник 

СОРС має визначення, одиницю виміру, метод збору та рекомендовану періодичність її 

збору. Показники дають кількісну та якісну характеристику правових явищ і процесів у 

суді. Кожен показник СОРС розкриває зміст критеріїв оцінки (застосовується для 

перевірки якості функціонування організації). Кожному критерію оцінки входить до 

складу чітко визначеної сфери проведення оцінювання. Кожна сфера оцінювання має 

чітко визначені критерії. Методи дослідження розкривають способи та засоби отримання 

кожного окремого показника СОРС. Схематично інформація щодо будови  модулю СОРС 

представлена на малюнку. 

 

Основоположним фундаментом для проведення оцінки роботи суду виступає 

підготовка до проведення цього організаційного дослідження. Під час проведення 
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підготовчих дій потрібно з‘ясувати обсяг нагальних проблем у певній сфері діяльності 

суду, наприклад в управління рухом справ і документів. Потім доцільно визначитись до 

якої із сфер оцінювання належать проблемні питання відповідно до СОРС. На цьому етапі 

проводиться аналіз показників СОРС, що належить застосовувати, із закріпленням 

повноважень щодо їх отримання за відповідними організаційними структурами апарату 

суду або конкретними працівниками в межах повноважень і компетенцій цих суб‘єктів. 

При командному підході проведення оцінювання судовий адміністратор визначає 

конкретних посадових осіб апарату суду та керівника Проекту з оцінювання роботи суду. 

Альтернативним рішенням може бути прийняття рішення щодо покладання обов‘язку з 

оцінювання роботи суду на один структурний підрозділ апарату суду. Важливим 

чинником успішності проведення оцінювання є необхідність проведення просвітницьких 

(навчальних) заходів для залученого персоналу для покращення сприйняття, розуміння та 

підтримки діяльності з оцінювання всіма членами колективу суду.  

У випадку, коли часові межі запланованого оцінювання дозволяють, попереднє 

оцінювання бажано провести в режимі «тестування» з метою виявлення вад та недоліків 

організаційно-управлінського процесу і своєчасного вжиття заходів реагування. 

До особливостей застосування СОРС відносяться: 

1. Універсальність застосування для всіх судів загальної юрисдикції.  

2. Можливість використовувати як комплексно в повному обсязі запропонованої 

методології, так і секторально. 

3. Широкий спектр критеріїв для проведення оцінювання в конкретній сфері. 

4. Розкриття кожного із критеріїв оцінювання через конкретні показники або 

показник. 

5. Детальна характеристика отримання показників оцінювання у певній сфері за 

визначеними критеріями (див. малюнок). 

 

Особливість застосування анкет громадського опитування, як компоненту 

оцінювання, полягає у проведенні попереднього «тестового» опитування, що дозволить 

визначитись із часовими та трудовими витратами на його проведення, заздалегідь 

визначитись із необхідними для цього  ресурсами.  

Результати проведеного оцінювання роботи суду представляються у конкретних 

даних, як результати застосування встановленого стандарту (еталону, позитивного 

досягнення) у вигляді інформації. 

Дієвими інструментами оцінювання роботи суду виступають положення 

Міжнародних засад судової досконалості, Керівних принципів Європейської комісії з 

питань ефективності правосуддя зі статистики правосуддя та з питань управління часом 

при розгляді справи. За наявності високих результатів оцінювання роботи суду за СОРС 

можна розглядати можливість проходження зовнішнього оцінювання з метою отримання 

міжнародних сертифікатів якості ISO 9000 та ISO 9001.   
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Вищенаведені можливості контролю якості судових послуг можна підсумувати 

наступним чином: 

1. Покращення якості не може бути самоціллю. Воно потрібне лише тоді, коли 

досягнення (результати), які планується отримати від діяльності, будуть вищими за 

витрати, що очікуються. 

2. Контроль за якістю починається зі встановлення стандартів. Стандарт це не 

догма, а наслідок планів. Змінюючи плани, переглядають стандарти. 

3. Менеджери, що відповідають за якість повинні мати повноваження 

приймати рішення. 

4. Знайшовши відхилення, шукайте причину, а не винного. Важливим є не 

тільки те наскільки часто здійснюється контроль, а час який проходить між тим, коли 

помітили відхилення і прийняли рішення про його усунення.  

5.  Система контролю якості не повинна бути складною. 

 

2.4.8. Завдання 3.2 - тест. 

Завдання приховано. 

 

2.4.9. Перелік додаткових джерел. 

1. Закон України «Про судоустрій і статут суддів» від 7 липня 2010 року  № 

2453-VI зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2453-17  

2. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року 

№ 2939-VI [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-

17;  

3. Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 роки, затверджена Указом Президента України від 20.05 2015 № 

276/2015 [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276/2015 

4. Національна стратегія у сфері прав людини, затверджена Указом 

Президента України від 20.05.2015 № 276/2015 [Електронний ресурс] Режим доступу:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/501/2015 

5. Положення про організацію і методику узагальнення судової практики, 

затверджене зборами суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 24.06.2011 № 8 [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/vr008740-11; 

6. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене 

Рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30 в редакції рішення Ради суддів 

України  від 02 квітня 2015 року № 25 [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://court.gov.ua/969076/polozhenniapasds/  

7.  Інструкція  з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах 

областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної 

Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, затверджена наказом ДСА України  від 17 грудня 2013 року № 173 

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://court.gov.ua/instructions 

8.  Інструкція з діловодства в адміністративних судах затверджена наказом 

ДСА України від 17 грудня 2013 року № 174 [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://court.gov.ua/instructions 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/quiz/view.php?id=863
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=901
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276/2015
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/501/2015
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/vr008740-11
http://court.gov.ua/969076/polozhenniapasds/
http://court.gov.ua/instructions
http://court.gov.ua/instructions
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9. Інструкція з діловодства у господарських судах України, затверджена 

наказом ДСА від 20.02.2013 року № 28 [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://court.gov.ua/instructions  

10. Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового 

засідання, затверджена наказом ДСА України від 16.11.2012 № 157, [Електронний ресурс] 

Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SA12037.html; 

11. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 

оформлювання документів ДСТУ 4163-2003, затверджені наказом Державного комітету 

України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55 

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.6457.0; 

12. Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання  документів, 

справ, видань та інших матеріальних  носіїв інформації, які містять службову інформацію, 

затверджена постановою КМУ від 27.11.1998 № 1893 [Електронний ресурс] Режим 

доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1893-98-%D0%BF; 

13. Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, 

зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних 

відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду, затверджена 

наказом ДСА України від 15.12.2011 № 168 [Електронний ресурс] Режим доступу:  

http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0168750-11; 

14. Типовий перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та які 

можуть міститися в документах з організації діяльності місцевих та апеляційних судів, 

затверджений наказом ДСА України 23.10.12 № 138 [Електронний ресурс] Режим 

доступу:  http://ds.cn.court.gov.ua/sud2506/20/40/; 

15. Типове Положення про апарат місцевого, апеляційного судів[Електронний 

ресурс] Режим доступу: https://court.gov.ua/userfiles/tipove-polozh-pro-aparat.pdf 

16. Рішення про членство Ради суддів України в Консорціумі з питань 

досконалості суду, прийняте Радою суддів України 22.07. 2015 року № 80 [Електронний 

ресурс] Режим доступу: http://rsu.court.gov.ua/rsu/rishennya/R_RSU_80_22_07_2015/ 

17. Стратегія розвитку судової влади України на 2015-2020 року, затверджена 

рішенням Ради суддів України від 11.12.2014 № 71 [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://rsu.court.gov.ua/rsu/rishennya/rsu7111122014/ 

18. Система оцінювання роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи, 

затверджена рішенням Ради суддів України 02.04.2015 № 28 [Електронний ресурс] Режим 

доступу: http://rsu.court.gov.ua/rsu/rishennya/risksjdfh/ 

19. Базові показники роботи суду, затверджені рішенням Ради Суддів України 

02.04.2015 № 28 [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://rsu.court.gov.ua/rsu/rishennya/risksjdfh/ 

20. Світові системи менеджменту якості ISO 9000:2015 Основні положення та 

словник [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.pqm-

online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9000-2015-fdis-(rus).pdf 

21.  Світові системи менеджменту якості ISO 9001:2015 Вимоги [Електронний 

ресурс] Режим доступу: http://www.pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-

9001-2015-(rus).pdf 

22. Міжнародні засади судової досконалості (2007) Вимоги [Електронний 

ресурс] Режим доступу:  

http://www.fair.org.ua/content/library_doc/International_framework__Court_Excellence_UKR.p

df 

23. Принципи Європейської комісії з ефективності правосуддя (ЕКЕП) зі 

статистики, прийняті ЕКЕП на 12 -му пленарному засідання (Страсбург, 10-11 грудня 

2008 року) 

http://court.gov.ua/instructions
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SA12037.html
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.6457.0
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1893-98-%D0%BF
http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0168750-11
http://ds.cn.court.gov.ua/sud2506/20/40/
https://court.gov.ua/userfiles/tipove-polozh-pro-aparat.pdf
http://rsu.court.gov.ua/rsu/rishennya/R_RSU_80_22_07_2015/
http://rsu.court.gov.ua/rsu/rishennya/rsu7111122014/
http://rsu.court.gov.ua/rsu/rishennya/risksjdfh/
http://rsu.court.gov.ua/rsu/rishennya/risksjdfh/
http://www.pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9000-2015-fdis-(rus).pdf
http://www.pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9000-2015-fdis-(rus).pdf
http://www.pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9001-2015-(rus).pdf
http://www.pqm-online.com/assets/files/pubs/translations/std/iso-9001-2015-(rus).pdf
http://www.fair.org.ua/content/library_doc/International_framework__Court_Excellence_UKR.pdf
http://www.fair.org.ua/content/library_doc/International_framework__Court_Excellence_UKR.pdf
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24. Керівні принципи судового тайм-менеджменту Додаток І: Європейські 

уніфіковані рекомендації з моніторингу судових строків (Егмонт), затверджено 

Європейською комісією з ефективності правосуддя CEPEJ на 24-му пленарному засіданні 

(11-12 грудня 2014 року). Режим доступу: 

http://www.vkksu.gov.ua/userfiles/doc/cepej/SATURN%20Guidelines%20%D1%83%D0%BA

%D1 %80-4.pdf 
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2.5. МОДУЛЬ 4. УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ 

РЕСУРСАМИ 

2.5.1. Міні-лекція 1. Інформаційно-комунікаційні технології: сучасний 

стан та перспективи розвитку. 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується, насамперед, збільшенням 

масштабів, глибини та динаміки проникнення інформаційно-комунікаційних технологій 

(далі – ІКТ) в усі сфери життя громадян, суспільства, суб‘єктів господарювання та 

держави, посилення впливу ІКТ на процеси глобалізації, адміністративних реформ, 

забезпечення національної та міжнародної безпеки, взагалі, на соціально-економічний 

розвиток та конкурентоспроможність. 

Для України розвиток інформаційного суспільства є одним із національних 

пріоритетів і розглядається як загальнонаціональна задача. При цьому ІКТ відводиться 

роль підґрунтя соціально-економічного прогресу, одного з ключових чинників 

інноваційного розвитку економіки. 

 

 

 

 

 

 

• пріоритетності науково-технічного та інноваційного розвитку 
держави 

• формування необхідних для цього законодавчих і 
сприятливих економічних умов 

• всебічного розвитку загальнодоступної інформаційної 
інфраструктури, інформаційних ресурсів та забезпечення 
повсюдного доступу (інакше кажучи, поширеного всюди) до 
телекомунікаційних послуг та ІКТ 

• сприяння збільшенню різноманітності та кількості 
електронних послуг, забезпеченню створення загально-
доступних електронних інформаційних ресурсів 

• поліпшення кадрового потенціалу 

• посилення отивації щодо використання ІКТ 

• широкого впровадження ІКТ в науку, освіту, 
культуру,охорону здо-ров'я, охорону навколишнього 
середовища 

• забезпечення інформаційної безпеки 

Національна політика розвитку інформаційного 

суспільства в Україні ґрунтується на засадах: 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=864
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=864
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Законодавчою передумовою використання інформаційних технологій судами 

загальної юрисдикції стала Концепція оптимізації інфраструктури забезпечення органів 

судової влади для вирішення завдань щодо спрощення доступу до правосуддя та 

підвищення ефективності роботи органів судової влади, яка була прийнята за основу 28 

грудня 2015р. Реалізація Концепції відбуватиметься за напрямками: створення єдиної 

інформаційно-телекомунікаційної системи; впровадження процесуальних інструментів 

електронного судочинства; оптимізація інфраструктури забезпечення органів судової 

влади. 

Також, Указом Президента України «Про Стратегію реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки» серед першочергових 

реформ, які необхідно впровадити, особлива увага приділяється судовій реформі, метою 

якої є утвердження такого правопорядку, який ґрунтується на високому рівні правової 

культури в суспільстві, діяльності всіх суб'єктів суспільних відносин на засадах 

верховенства права та захисту прав і свобод людини, а в разі їх порушення - 

справедливого їх відновлення в розумні строки. 

Деякі питання інформатизації судової системи знайшли своє відображення у 

європейських та міжнародних рекомендаціях та стандартах. Цікавим є те, що ще у 1981 

році Комітет Міністрів Ради Європи рекомендував державам-членам скасувати застарілі 

процедури, які не мають практичної користі, забезпечити судам достатній персонал та 

можливості ефективної роботи і ухвалити порядок, який дозволить контролювати перебіг 

провадження з самого його початку (Рекомендація № R (81) 7 Комітету Міністрів Ради 

Європи). 

У Рекомендації CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-

членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки  зазначається, що «Розподіл  

справ  серед  суддів  суду має здійснюватися на основі   об'єктивних   попередньо   

встановлених   критеріїв   для забезпечення  права на незалежність та неупередженість 

суддів.  На такий розподіл справ не повинні впливати сторони у справі чи  інші особи, 

зацікавлені в результатах розгляду справи‖ (Див. п. 24). «І  органи  влади,  і  судді  

повинні  підтримувати ідею використання  систем  електронного  розподілу  справ  і 

технологій зв'язку та передачі інформації.  Використання таких систем у судах вітається» 

(Див. п. 37). 

Щодо доступності судових рішень, то Консультативна рада європейських суддів 

у своєму Висновку з питання «Правосуддя та суспільство» (Висновок № 7, 2005) 

рекомендувала, «… щоб принаймні усі рішення Верховного Суду та інші важливі судові 

рішення були доступними на Інтернет-сайтах безоплатно…». Також необхідно щоб 

інформація про судову практику в усіх галузях права і по всіх регіонах 

розповсюджувалась за допомогою однієї чи кількох автоматизованих систем, а судові 

рішення мають вноситись в автоматизовану систему регулярно і в розумні строки 

(додаток 1 до Рекомендації № R (95) 11 Комітету Міністрів Ради Європи). 

Вище згадані питання в Україні вже знайшли своє законодавче врегулювання. 

Так питання автоматичного розподілу справ було вирішене з прийняттям Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів». Склад суду для розгляду конкретної справи 

визначається автоматизованою системою документообігу за принципом вірогідності 

розподілу справ під час реєстрації в суді позовних заяв, клопотань та скарг, із 

обов‘язковим врахуванням ступеня завантаженості кожного судді, спеціалізації, а також 

вимог процесуального закону. 

Щодо питання здійснення контролю за перебігом судового провадження з 

самого його початку і до винесення рішення, то воно також було вирішене із 

запровадженням автоматизованої системи документообігу суду. Положення про 
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автоматизовану систему документообігу суду було затверджене рішенням Ради суддів 

України 26 листопада 2010 року.  

Для забезпечення доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції була 

створена автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та 

надання електронних копій судових рішень – Єдиний  державний  реєстр судових рішень. 

І як рекомендували Консультативна рада європейських суддів та Комітет Міністрів Ради 

Європи, судові  рішення,  внесені до реєстру є відкритими для безоплатного цілодобового 

доступу на офіційному  веб-порталі судової влади України. 

Важливим кроком стало затвердження Радою суддів України Стратегічного плану 

розвитку судової влади України на 2015 – 2020 роки, в якому одними із стратегічних 

питань судової влади України на п‘ять років визначено доступ до правосуддя, інноваційне 

використання технологій та вдосконалення судових процедур для підвищення та 

підтримки високого рівня довіри до судів. Одним із шляхів по підвищенню якості 

здійснення правосуддя в українських судах є впровадження сучасних технологій, 

розробки та застосування систем уніфікованого автоматизованого діловодства. 

Саме тому першочерговими завданнями, що стоять перед судовою владою 

України, наступні п‘ять років, є підвищення продуктивності роботи судів та якості 

здійснення правосуддя, зокрема, через розробку та уніфіковане використання сучасних 

технологій:   

 

Розробка Плану автоматизації судів з відповідним кошторисом 
та моніторинг його реалізації; 

Встановлення платіжних терміналів для сплати судового збору 
через електронні системи та запровадження механізмів для 
сплати судового збору через мережу інтернет;  

Оприлюднення в інтернеті усіх даних судової статистики, що 
наявні у ВСУ, ВСС і ДСА;  

Створення  та забезпечення належного функціонування  гарячих 
ліній та відділів підтримки користувачів на регіональному та 
загальнонаціональному рівнях;  

Розроблення правил та стандартів закупівлі технічного 
обладнання та послуг; 

Інсталяція та модернізація обладнання та інфраструктури ІКТ 
(заміна старих робочих станцій новими стандартизованими 
установками відповідно до життєвого циклу продукту, заміна 
старих серверів, оновлення активного та пасивного обладнання 
мереж), оновлення основних та допоміжних програмних 
рішень; 

Створення операційної інформаційної системи управління 
судами для здійснення централізованого контролю за 
моніторингом реалізації політики якості та ефективності 
судочинства, бюджетними та фінансовими питаннями; 

 

 



Навчальна програма дистанційного курсу (в режимі он-лайн) «СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

123 

 

Наступним кроком у реалізації завдань, які стоять перед судовою владою стала 

розробка Державною судовою адміністрацією Концепції галузевої програми інформатизації 

судів загальної юрисдикції та інших установ судової системи, яка була погоджена листом 

Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України від 28 серпня 2013 

року № 1/06-1-805 як Генерального державного замовника Національної програми 

інформатизації. Згадана Концепція відповідає пріоритетним напрямам державної політики у 

сфері інформатизації, сучасному стану та тенденціям розвитку інформатизації і Концепції 

Національної програми інформатизації, схваленої Законом України від 4 лютого 1998 року 

№75/98-ВР (зі змінами).  

Реалізація Концепції галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та 

інших установ судової системи (далі – Концепція) дасть змогу вирішити заплановані стратегічні 

завдання, що сприятиме підвищенню рівня інформатизації судів, ДСА України, інших органів 

та установ судової системи і забезпечить умови для функціонування Єдиної судової 

інформаційної системи України та буде відповідати все більш активним та конкретним 

вимогам громадян з розширення інформації про діяльність судів та установ судової системи. 

Головною метою Концепції для вдосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи 

судів є: 

Розробка спеціалізованого програмного забезпечення для 
збору судової статистики, статистики в процесі управління 
кадрами, розгляду скарг проти суддів та працівників апарату 
судів, в межах результатів, визначених для нової системи 
управління ефективністю ; 

 

 
Розробка в органах суддівського самоврядування робочої 
стандартизованої бази даних всіх суддів та працівників апарату 
суду ; 

Запровадження операційних систем для впровадження 
загального електронного управління справами та контролю за 
ними (до їх розгляду вищими інстанціями); 

Укладення Меморандумів про взаєморозуміння між судами та 
іншими суб’єктами сфери юстиції (державними та 
недержавними) відповідно до Рамкових Стандартів Взаємодії 
ЄС, включно з стандартами по експлуатації, а також 
національними стандартами захисту персональних даних ; 

Розробка практичних посібників та навчальних модулів в 
Національній школі суддів  щодо електронного правосуддя, 
використання інформаційних технологій та систем. 
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З урахуванням складності та масштабності задач по впровадженню Концепції, 

планується здійснювати цей процес у три етапи, які передбачать розробку та впровадження 

нових підсистем, вирішення питань щодо вдосконалення і модернізації існуючих 

інформаційних та локальних систем. 

 

2.5.2. Міні-лекція 2. Електронний суд . 

На першому етапі у 2013 році було заплановано запровадити підсистеми 

«Інформаційний кіоск» та «Електронний суд», супроводжувати та вдосконалювати підсистеми 

«Кадри», «Аналітика», «Відеоконференцзв'язок», «Комплексна система захисту інформації», 

«Судове діловодство та документообіг», а також підтримувати функціонування підсистем 

«Протоколювання та звукозапис судового процесу», «Судова статистика», «Єдиний державний 

реєстр судових рішень», «Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) 

суб'єктів владних повноважень», «Інтернет-портал та соціальна мережа Феміда»,  «Зв'язок та 

передача інформації», «Адміністрування системи», «Матеріально-технічне забезпечення», 

«Законодавство та право», а також модернізація та розвиток локальних обчислювальних мереж 

ДСА України та судів, розвиток корпоративної мережі. 

підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату із 
застосуванням новітніх інформаційних технологій 
дистанційного навчання 

скорочення термінів розгляду судових справ та 
підвищення доступу до правосуддя на основі 
комплексного використання новітніх інформаційних 
технологій (засоби відеоконференцзв'язку, інтернет-
технології, технології електронного діловодства, 
технології обробки та зберігання електронних даних) 

швидкість та точність прийняття судових рішень 

підвищення оперативності інформаційної взаємодії 
судів та держаних органів і установ 

модернізація та розвиток інформаційно-
телекомунікаційної інфраструктури судів 

комплексне забезпечення інформаційної безпеки та 
захисту інформації в єдиній судовій інформаційній 
системі 

повний перехід до електронного документообігу в 
судах, підвищення ефективності процесів судового 
діловодства, обробки даних судової статистики 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=865
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 Другий та третій етапи реалізації (2014-2015 р.р.) передбачав супроводження та 

вдосконалення підсистем, запроваджених у 2013 році – «Відеоконференцзв'язок», 

«Електронний суд» та «Судове діловодство та документообіг» і підтримку функціонування всіх 

інших підсистем, їх модернізацію та розвиток локальних обчислювальних мереж ДСА України 

та судів, розвиток корпоративної мережі.  

Ще у 2012 році Державним підприємством «Інформаційні судові системи» була 

розроблена Концепція електронного суду України, у якій визначені такі ключові завдання 

«Електронного суду»: 

 

Слід зазначити переваги впровадження проекту «Електронний суд»: 

 

інтерне
т- заява 

• для 
направлення до 
будь-якого суду 
країни 
(підписують 
електронним 
цифровим 
підписом) 

e-mail 
та 

SMS    

• для надіслання 
процесуальних 
документів та 
повісток 
(електронних 
копій) 

загальн
а шина 
даних 

• для передачі 
справ та 
документів між 
автоматизовани
-ми системами 
документообігу 
суду (різних 
розробників) 

Доступність 
та 
оперативніст
ь 

рух справ по 
судах різних 

інстанцій 

економія 
коштів на 
відправку 

кореспонденції 

перехід  на 
електронний 
суд дозволяє 

зберігати 
справи з 

моменту їх 
надходження 
до передачі в 

архів 

в подальшому 
система  

електронного 
правосуддя 

буде 
складовою 
частиною 

електронного 
уряду 
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Для реалізації проекту «Електронний суд» ДСА України 7 вересня 2012 року 

видано наказ № 105 «Про реалізацію пілотного проекту щодо обміну електронними 

документами між судом та учасниками судового процесу». Це стало наступним кроком по 

запровадженню пілотного проекту щодо обміну електронними документами між судом та 

учасниками судового процесу. Цим же наказом був затверджений Тимчасовий регламент 

обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу.  

Першими в Україні судами, у яких було вирішено розпочати з 15 жовтня 2012 

року реалізацію пілотного проекту «Електронний суд» стали  Святошинський районний 

суд міста Києва та апеляційний суд Дніпропетровської області. А от уже з 26 листопада 

2012 року до реалізації інноваційного проекту долучились господарський суд Вінницької 

області, Севастопольський апеляційний господарський суд, Харківський окружний 

адміністративний суд, Харківський адміністративний апеляційний суд.  

Після вдалої апробації пілотного проекту у вище перелічених судах,         17 

червня 2013 року Державною судовою адміністрацією України було прийняте рішення  

(наказ ДСА України від 31.05. 2013 р. № 72) запровадити у місцевих та апеляційних судах 

загальної юрисдикції порядок щодо обміну електронними документами між судом та 

учасниками судового процесу (кримінального провадження) із застосуванням 

автоматизованої системи документообігу суду відповідно до Тимчасового регламенту 

обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу, 

затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 7 вересня 2012 року 

№ 105. Керівників апаратів судів зобов‘язали оприлюднити на веб-сайтах судів, а також 

інформаційних стендах (дошках об’яв) у приміщеннях судів інформаційні повідомлення 

про початок реалізації проекту, який покликаний забезпечити своєчасне отримання 

учасниками судового процесу (кримінального провадження) повісток, повідомлень та 

інших документів під час розгляду судових справ, дотримання процесуальних строків, 

скоротить видатки на поштову кореспонденцію та друк паперових документів. 

 

надасть можливості:  
• відкриття провадження за допомогою 

електронних засобів; 

• здійснення подальших процесуальних дій у 
рамках провадження в середовищі електронного 
документообігу;  

• отримання відомостей про хід справи шляхом 
одержання доступу до судової інформаційної 
системи; 

• одержання інформації про результати 
провадження в електронному вигляді 
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Запровадження цієї підсистеми забезпечить безперервність судового процесу з 

використанням новітніх інформаційних технологій, організацію повного циклу електронного 

документообігу в судовій системі (від підготовки до підписання та відправлення документів 

сторонам судового процесу, іншим судам та державним органам і установам).     

 

Основними складовими елементами електронного суду є: 

 

У Тимчасовому регламенті обміну електронними документами між судом та 

учасниками судового процесу (далі – Тимчасовий регламент) визначено порядок подання 

учасниками судового процесу до суду документів в електронному вигляді, а також надсилання 

таким учасникам процесуальних документів в електронному вигляді, паралельно з 

документами у паперовому вигляді відповідно до процесуального законодавства. 

Відповідно до Тимчасового регламенту система обміну електронними 

документами між судом та учасниками судового процесу (далі – Система) – це програмний 

комплекс, що є складовою веб-порталу судової влади, який забезпечує подання до суду 

документів в електронному вигляді та надсилання документів в електронному вигляді судом 

учасникам процесу. Учасники судового процесу можуть подати в електронному вигляді 

документи до суду і отримати надіслані йому судом лише після реєстрації в Системі, 

розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України.  

Відповідно до статті 5 Закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» електронний документ - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді 

електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може 

бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну 

форму.  Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він 

містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту 

людиною. 

Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з 

обов'язковими реквізитами. У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або 

його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників 

вважається оригіналом електронного документа. 

При реєстрації в Системі особа (користувач) заповнює форму із обов‘язковим 

зазначенням наступної інформації:   

1. Повна 
комп’ютеризація  
2. Відкритий доступ 
учасників судового 
процесу до 
інформації  
3. Система 
електронної 
відправки та прийому  
4. Система 
електронного 
обміну  

• процесів  судового  
діловодства; 

• формування електронного 
архіву судових документів  
(єдиного) 

• шляхом створення Online-
сервісів у мережі Інтернет; 

• встановлення в судах 
довідкових кіосків 

• процесуальних документів 
із застосуванням 
електронного цифрового 
підпису 

• з базами даних інших 
державних органів та установ 
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Кількість зразків електронного цифрового підпису, які можуть застосовуватись 

юридичною особою, не обмежена. Фізичної особи надають лише сертифікат підпису.  

Після цього Системою здійснюється перевірка відповідності зразку електронного 

цифрового підпису наданого користувачем, шляхом надсилання автоматичного запиту до 

відповідного центру сертифікації електронних цифрових підписів. І у разі, якщо внесена 

інформація про користувача не відповідає дійсності або вимагає доповнення чи 

уточнення, а також у разі невідповідності зразку сертифікованого електронного 

цифрового підпису, результати реєстрації не додаються до бази даних Системи, про що 

повідомляється користувача. У разі відповідності та повноти внесення користувачем 

інформації у шаблон форми реєстрації, а також відповідності електронного цифрового 

підпису, Системою автоматично генерується адреса електронної пошти користувача. 

Останнім етапом реєстрації є встановлення користувачем в окремо відведеному 

полі паролю доступу до поштової скриньки. Після закінчення реєстрації, користувачі і 

суди можуть надіслати процесуальні та інші документи один одному.  

найменування для юридичних осіб (ЮО) або П.І.Б. для 
фізичних осіб (ФО) та фізичних осіб-підприємців (ФО-П);  

для ЮО ідентифікаційний код ЮО, для ФО та ФО-П – 
ідентифікаційний номер платника податків – фізичної особи 

адреса місцезнаходження або місця проживання (з обов'язковим 
зазначенням поштового індексу);  

е-mail користувача; 

номери телефонів (факсів); 
 дата та час (проставляються автоматично); 

інформація про особу, яка внесла дані (П.І.Б., посада, номер 
телефону);  

згода суб'єкта персональних даних на обробку 
персональних даних (для фізичних осіб); 

надання користувачем зразку (сертифікату) електронного 
цифрового підпису; 

ЮО надають сертифікат печатки підприємства та 
сертифікати підписів осіб, які мають право підписувати 

документи для подачі в суд 
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Для початку роботи користувача в Системі необхідно: 

 

Подача користувачем електронних документів до суду виконується у режимі 

роботи – «Відправка документів». Під час створення нового електронного листа до суду у 

полі «Кому» користувачу необхідно обрати суд із запропонованого переліку, після чого 

автоматично з‘являється електронна адреса суду, якому адресується електронний лист. У 

полі «Від» автоматично з‘являється електронна адреса користувача. Після вибору 

шаблону документа здійснюється його заповнення або завантаження в шаблон створеного 

файлу, а також завантажуються додатки до документа (підписані електронним цифровим 

підписом). У поле «Тема» автоматично вноситься назва обраного документу зі списку 

шаблонів документів. Після цього електронний лист надсилається до поштової скриньки 

суду. Кожному електронному листу присвоюється унікальний внутрішній номер. 

В електронному вигляді користувачі можуть надіслати у суд будь-які документи і 

матеріали, передбачені процесуальним законодавством. Документи, які подаються в 

якості доказів або інших письмових матеріалів, подані користувачем самостійно або на 

вимогу суду, повинні бути переведені в електронний вигляд за допомогою засобів 

сканування. Всі документи повинні бути відскановані у чітко визначеному форматі та 

мають відповідати певній якості, розмір файлу не може перевищувати 10 Мб, у разі якщо 

документ має більший розмір, то він має бути розбитий на окремі частини, про що має 

бути заначено у переліку документів. 

Важливо щоб кожен окремий документ був відсканований і завантажений в 

систему подачі документів у вигляді окремого файлу з обов‘язковим скріпленням його 

електронним цифровим підписом. Кількість файлів повинна відповідати кількості 

документів, що подаються до суду, а найменування файлів повинно відображатись у 

переліку документів, що наводиться в супровідному листі (позовній заяві тощо). Особи, 

які беруть участь у справі, на вимогу суду зобов‘язані подати документи і матеріали 

попередньо надіслані в електронному вигляді в оригіналі. 

Тимчасовим регламентом визначено такі вимоги до документів, які подаються в 

електронному вигляді: 

Зайти на веб-
портал 
"Судова 
влада" 

Перейти до 
розділу "Вхід 
до поштової 

скриньки 
електронного 

суду" 

Ввести логін 
та пароль  

(згенеровані при 
реєстрації 

користувача)  

Натиснувши 
кнопку "Вхід", 

відкриється 
вікно Вашої 
електронної 

пошти 
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Паралельно із поданими електронними документами користувач заповнює 

електронну форму реєстраційної картки вхідної кореспонденції, яка містить інформацію 

щодо реквізитів документа та буде обліковуватись в автоматизованій системі 

документообігу суду. 

Співробітник служби діловодства суду, відповідальний за приймання документів 

в електронному вигляді, переглядає документи, які надходять до суду в електронному 

вигляді, для того щоб переконатися в тому, що документи доступні для прочитання, 

адресовані суду, оформлені відповідно встановленого Регламенту. Якщо дані умови 

дотримані, користувачеві надсилається повідомлення про отримання судом поданих 

документів із зазначенням дати та часу їх отримання. Права доступу до електронних 

документів, які надійшли на адресу суду надаються суддям, у провадженні яких 

перебувають відповідні судові справи. У разі недотримання вищезазначених умов, 

користувачеві надсилається повідомлення про відмову у прийнятті документів із 

обов‘язковим зазначенням причин. 

Суд після виготовлення та підписання процесуального документа паралельно із 

порядком, визначеним процесуальним законодавством, надсилає його електронні копії, 

скріплені електронним цифровим підписом судді (судді-доповідача, головуючого судді), 

електронною поштою учаснику судового процесу. Після отримання електронного 

підтвердження про доставку електронного листа користувачу, відповідальний працівник 

суду роздруковує це повідомлення та долучає його до матеріалів справи. Облік 

електронних відправлень здійснюється у відповідних реєстрах електронної відправки. 

Забороняється надсилати електронні копії документів особам, які не зареєстровані 

у базі даних Системи, окрім випадків визначених процесуальним законодавством. 

Електронні копії процесуальних документів в електронному вигляді видаються 

паралельно з їх паперовими версіями. 

З метою забезпечення своєчасного інформування учасників судового процесу 

(кримінального провадження) про час і місце розгляду справи, був запроваджений 

пілотний проект щодо надсилання судами учасникам судового процесу (кримінального 

провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень (наказ ДСА України 

від 01 червня 2013 року № 73).  

Першими судами, які з 3 червня 2013 року долучились до реалізації цього 

пілотного проекту стали Печерський районний суд міста Києва, Святошинський районний 

 

Позовна заява, 
заява, скарга, інші 

документи  

повинні відповідати 
формі і змісту, що 

передбачені 
відповідним 

процесуальним 
кодексом  

Відзив на позовну 
заяву, зустрічний 

позов, інші 
документи і 
матеріали  

 

має включати номер 
справи, що 

розглядається за його 
участю 

 

Клопотання подане 
окремо (від позовної 
заяви, відзиву на неї і 

т.д.) 

 

має містити 
відповідний номер 

справи 
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суд міста Києва, Автозаводський районний суд міста Кременчука, апеляційний суд 

Закарпатської області, апеляційний суд Дніпропетровської області. Керівників апаратів 

цих судів зобов‘язали оприлюднити на веб-сайтах судів, а також інформаційних стендах 

(дошках об’яв) у приміщеннях судів інформаційні повідомлення про початок реалізації 

пілотного проекту щодо надсилання судами SMS-повідомлень учасникам судового 

процесу. 

З 1 жовтня 2013 року у всіх місцевих та апеляційних загальних судах 

запроваджено порядок надсилання судами учасникам судового процесу та кримінального 

провадження текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень (згідно з 

наказом Державної судової адміністрації України від 20 вересня  2013 року № 119 ).  

Порядок надсилання учасникам судового процесу (кримінального провадження) 

текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень (далі – Порядок), затверджений 

наказом ДСА України від 01 червня 2013 року № 73, був розроблений відповідно до вимог 

частини першої статті 135 Кримінального процесуального кодексу України, частини 6 

статті 74 Цивільного процесуального кодексу України. Вказаний документ визначає 

порядок формування та надсилання засобами автоматизованої системи документообігу 

суду учасникам судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток 

в електронному вигляді шляхом відправки SMS-повідомлень. 

Вимоги до змісту судової повістки у вигляді SMS-повідомлення визначаються 

статтею 137 Кримінального процесуального кодексу України та статтею 75 Цивільного 

процесуального кодексу України. 

Текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику судового процесу 

(кримінального провадження) SMS-повідомленням лише після подання ним до суду 

заявки про намір отримання судової повістки в електронному вигляді за допомогою SMS-

повідомлення. Така заявка оформляється безпосередньо в суді або шляхом 

роздруковування та заповнення учасником форми, яка розміщена на офіційному веб-

порталі судової влади України. 

У випадку зміни номеру мобільного телефону учасника судового процесу 

(кримінального провадження) чи за наявності обставин, які перешкоджають 

(перешкоджатимуть) отриманню ним тексту судової повістки шляхом SMS-

повідомлення, особа повинна невідкладно подати до суду заяву про зміну порядку 

здійснення судового виклику. 

Формування тексту судової повістки, облік та її відправка у вигляді SMS-

повідомлення здійснюється в автоматизованій системі документообігу суду. Результат 

доставки SMS-повідомлення на номер мобільного телефону учасника судового процесу 

(кримінального провадження) (дата та час доставки або причина недоставки) 

автоматично розміщується у відповідному електронному реєстрі автоматизованої системи 

документообігу. 

Судова повістка додається до електронної обліково-статистичної картки справи як 

документ по справі, після чого автоматично доставляється у вигляді SMS-повідомлень на 

номер мобільного телефону учасника судового процесу (кримінального провадження). 

Відповідальний працівник апарату суду – особа, на яку відповідно до посадових 

обов‘язків покладено завдання роботи з вхідною та/або вихідною кореспонденцією суду 

або інша особа, визначена наказом керівника апарату, роздруковує таке повідомлення та 

долучає його до матеріалів справи. 

SMS-повідомлення від суду надходять до абонентів мобільних операторів 

(Київстар, МТС, Lifecell) під коротким ім‘ям SUDPOVISTKA (замість номера телефону 

відправника), для абонентів CDMA операторів (PEOPLEnet та Интертелеком) SMS-

повідомлення від суду надходять під коротким номером 4116. 

http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/asjhdgajhdsgajhsdgutuut/
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Організація  роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів 

процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції, під час судового засідання 

Активне впровадження в 

практику судів систем інформатизації 

та автоматизації судочинства, які 

отримали назву «електронне 

правосуддя», сьогодні є важливою 

умовою успішного розвитку судової 

системи. Одним з елементів 

«електронного правосуддя» є 

застосування систем 

відеоконференцзв‘язку, які надають 

учасникам процесу можливість 

дистанційної участі в судовому 

засіданні.  

15 серпня 2012 р. набрав 

чинності Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в 

режимі відеоконференції». Цим законом було доповнено Господарський процесуальний 

кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного 

судочинства України нормами, присвяченими участі в судовому засіданні в режимі 

відеоконференції. Також із цією метою було внесено відповідні зміни до Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів». 

Щодо самого поняття відеоконференції, то під нею розуміють телекомунікаційну 

технологію, яка забезпечує одночасну двосторонню передачу, обробку, перетворення та 

представлення інтерактивної інформації на відстані в режимі реального часу за 

допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки. 

Подібна дефініція зазначена в Інструкції про порядок роботи з технічними 

засобами відеозапису ходу й результатів процесуальних дій, проведених у режимі 

відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження), затвердженої 

наказом Державної судової адміністрації від 15 листопада 2012 р. № 155, де вказано, що 

відеоконференція – це телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії двох або 

більше віддалених учасників судового провадження з можливістю обміну аудіо та 

відеоінформацією в реальному масштабі часу з урахуванням керуючих даних.  

 

 

 

 

Вищевказані визначення дають змогу виокремити такі суттєві 

ознаки відеоконференції як однієї з інноваційних можливостей 

спілкування:
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Важливою в питаннях участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції є 

позиція Європейського суду з прав людини, який у своїх рішеннях підтверджує 

правомірність застосування судами відеоконференцзв‘язку з точки зору права осіб, які 

беруть участь у справі, на правосуддя, яке відповідає вимозі справедливості. 

Широке застосування відеоконференції для участі в судовому засіданні осіб, які 

територіально віддалені одна від одної або від місцезнаходження компетентного суду, має 

сприяти підвищенню оперативності здійснення судочинства, дотриманню строків 

судового розгляду як важливого елемента права на справедливий суд, гарантованого ст. 6 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, економії коштів учасників 

процесу, а отже, зростанню доступності правосуддя та ефективного захисту особою своїх 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. 

На підставі доручення Президента України від 27 квітня 2012 р. № 1-1/940 щодо 

обладнання приміщень органів досудового слідства, установ попереднього ув‘язнення, 

установ виконання покарань та залів судових засідань технічними засобами для участі 

осіб у здійсненні слідчих чи інших процесуальних дій шляхом проведення 

відеоконференції, за даними Міністерства юстиції України, виділено та облаштовано 336 

приміщень для відеоконференцзв‘язку із судами. У відповідності до звітності  Державної 

судової адміністрації України, на даний час, суди всіх юрисдикцій обладнані залами 

судового засідання технічними засобами відеозапису на 100 відсотків.  

Відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

передбачено, що обов‘язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на суд, 

який отримав судове рішення про проведення відеоконференції, незалежно від 

спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення. 

Повертаючись до раніше згаданої Інструкції про порядок роботи з засобами 

відеозапису судового процесу, слід зазначити, що фіксування судового засідання 

технічними засобами здійснює секретар судового засідання. У випадку відсутності 

секретаря його обов'язки, за розпорядженням головуючого, виконує інший працівник 

апарату суду, який відповідно до своїх обов'язків, визначених посадовою інструкцією, 

може здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.  

Секретар до початку судового засідання, під час якого проводитимуться 

процесуальні дії у режимі відеоконференції, зобов'язаний: 

- активувати технічні засоби відеозапису, зареєструватись у системі; 

- перевірити наявність вільного місця на внутрішньому носії відеозапису (не 

менше 10 Гб вільного місця) (тільки секретар суду, який розглядає судову 

справу); 

1 
•використання телекомунікаційної технології (телекомунікаційних мереж) 

2 
•просторова віддаленість учасників спілкування – учасників процесу 

3 
•режим реального часу 

4 

•взаємодія учасників шляхом обміну (передачі, обробки, перетворення та 
представлення) інформацією 
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- перевірити працездатність технічних засобів відеозапису, а також провести 

тестування пристроїв (мікрофони, камери тощо) та впевнитись, що вони 

працюють нормально, а відеоконференція і її запис здійснюється правильно. 

У разі виявлення ознак непрацездатності технічних засобів відеозапису, а також у 

випадку неможливості налагодження їх коректної роботи, секретар зобов'язаний 

терміново повідомити про такі обставини головуючого (слідчого суддю), адміністратора 

та керівника апарату суду. При цьому секретар складає акт, який підписується керівником 

апарату суду, а також секретарем та адміністратором та долучається до матеріалів справи 

(кримінального провадження). 

Така послуга вкрай корисна особам з вадами здоров‘я та позивачам у справах про 

захист прав споживачів. Особи з вадами здоров‘я не завжди можуть користуватися 

послугами громадського транспорту чи їздити до суд на великі відстані. Використання 

відеоконференцзв‘язку при розгляді справ про захист прав споживачів позбавить їх 

необхідності при пред‘явленні позову до виробника товару витрачати на проїзд суми, які 

можуть перевищувати вартість придбаного товару у рази. 

Досвід функціонування електронного суду у судовій системі Польщі. 

Електронний суд м. Любліна розпочав свою роботу 01.01.2010 року. Справи 

(окрім кримінальних) у такому суді розглядаються в режимі електронних процедур, тобто 

через Інтернет. До компетенції електронного суду входить переважно розгляд справ про 

стягнення грошових коштів. За регламентом суду рух всієї документації в суді 

здійснюється в режимі он-лайн, з можливістю оформлення електронних витягів з 

документів для передачі їх сторонам процесу. Для цього діє спеціальна електронна адреса 

суду і сторонам процесу приходять смс-повідомлення про рух провадження. 

Завдяки ефективному використанню 

електронних процедур судовий розгляд 

став більш ефективним, а сам процес 

розгляду справ набагато швидшим. За 

період роботи суду (з 01.01.2010 р. по 

17.09.2012 р.) до нього надійшло 

4 055 510 справ, по 3 948 668 справам 

було прийняте рішення. Показник 

вражає, це складає 98% від всіх поданих 

позовів. З початку 2012 року і по 

17.09.2012 року в суд надійшло 1800562 

справи, із них вирішено по суті 1795000 

справ. У місяць це складає приблизно 

180 тисяч справ. І це при тому, що в 

електронному суді працює всього 8 

суддів, 62 референдарії (підсудді) та 5 асистентів суддів, а організаційно-технічне 

забезпечення суду здійснюють ще близько 20 працівників (секція по скануванню 

документів, експедиція, архів тощо). 

Досить широкими повноваженнями наділені референдарії (підсудді). Вони 

ознайомлюються з електронними позовами, самостійно приймають рішення про сплату 

судового збору та видають відповідний наказ за власним електронним підписом, який 

електронною поштою надсилається позивачу. Після сплати позивачем визначеної у 

судовому наказі суми судового збору, суддя розглядає справу без участі сторін і приймає 

рішення ґрунтуючись виключно на описі доказів викладених у позові. Рішення у справі з 

електронним підписом судді надсилається в електронній та письмовій формі позивачу та 

відповідачу. Цікавим є те, що відповідач не знає про те, що проти нього поданий позов 

доки не отримає рішення суду у справі.      
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Багато громадян обирають саме таку форму подання позову, тому що судовий 

збір при розгляді справи у електронному суді значно нижчий і складає лише 1/4 від суми, 

яка була б сплачена у звичайному суді. Це є важливим фактором з огляду на те, що 

електронний суд розглядає переважно позови про стягнення грошових коштів. Цікавим є 

також той факт, що у електронному суді не має обмежень щодо суми позову, а у 

звичайному суді є. Так наприклад, районний суд розглядає спори за позовами про 

стягнення грошової суми у розмірі до 75 тис. злотих, а окружний суд вирішує ті спори, у 

яких сума позову перевищує 75 тис. злотих. 

Відзначимо, що така ініціатива Польщі як запровадження електронного суду, є 

доволі затребуваною як з боку громадян, так і з боку бізнесу. 
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2.5.3. Презентація. Проект «ЕЛЕКТРОННИЙ СУД».  

Слайд 1 

 
 

Слайд 2 

 
 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1099
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Слайд 3 

 
 

Слайд 4 
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Слайд 5 

 
 

Слайд 6 
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Слайд 7 

 
 

Слайд 8 
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Слайд 9 

 
 

Слайд 10 
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Слайд 11 

 
 

Слайд 12 
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Слайд 13 

 
 

Слайд 14 
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Слайд 15 

 
 

Слайд 16 
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Слайд 17 

 
 

Слайд 18 
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Слайд 19 

 
 

Слайд 20 
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2.5.4. Завдання 4.1 

Завдання приховано. 

 

2.5.5. Міні-лекція 3. Автоматизована система документообігу суду. 

Однією із новел Закону України «Про судоустрої і статус суддів» стало 

запровадження в судах загальної юрисдикції автоматизованої системи документообігу 

суду (далі - АСДС), яка забезпечує якісніше, надійніше та оперативніше фіксування 

інформації про рух документів. 

Навіщо судам інформаційні технології? Для того щоб: 

 

 

Законом України «Про судоустрої і статус суддів» визначено, що Положення про 

систему документообігу затверджується Радою суддів України за погодженням з 

Державною судовою адміністрацією України з урахуванням специфіки спеціалізації судів. 

26 листопада 2010 року Рада суддів України своїм рішенням № 30 затвердила Положення 

про автоматизовану систему документообігу суду (далі – Положення), погоджене ДСА 

України  26 листопада 2010 року. Зазначене Положення введено в дію з 1 січня 2011 року. 

Відповідно до Положення автоматизована система документообігу суду (далі – 

АСДС) це сукупність комп'ютерних програм і відповідних програмно-апаратних 

комплексів судів та Державної судової адміністрації України, що забезпечує 

функціонування документообігу суду, обіг інформації між судами різних інстанцій та 

спеціалізацій, передачу інформації до центральних баз даних залежно від спеціалізації 

судів, захист від несанкціонованого доступу тощо. 

Схема програмного забезпечення судів: 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=1081
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=866
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Користувачами автоматизованої системи є судді та працівники апарату суду, на 

підставі наказу керівника апарату суду. 

На кожному робочому місці залежно від функцій, повноважень та напрямів 

роботи користувача автоматизованої системи встановлюється підсистема – модуль 

автоматизованої системи, виділений за певними ознаками. 

Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання 

та позбавлення права доступу до неї в кожному окремому суді визначаються на підставі 

наказів голови суду та керівника апарату суду. У Положенні визначено порядок 

функціонування автоматизованої системи в судах загальної юрисдикції, яка 

забезпечує:  
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об'єктивний та неупереджений 
розподіл судових справ між суддями з 
додержанням принципів випадковості 

та в хронологічному порядку 
надходження судових справ 

надання фізичним та юридичним 
особам інформації про стан розгляду 

судових справ 

централізоване зберігання оригіналів 
електронних документів суду, в тому 
числі оригіналів електронних судових 

рішень 

автоматичне формування 
статистичних даних, узагальнюючих, 

аналітичних показників, отриманих на 
підставі внесеної до АСДС інформації; 

передачу справ до електронного 
архіву 

 реєстрацію вхідної та вихідної 
кореспонденції, в тому числі судових 

справ, етапів їх руху  

видачу копій судових рішень, 
виконавчих документів на підставі 
наявних у автоматизованій системі 

даних 

 

визначення присяжних та народних 
засідателів для судового розгляду 

оприлюднення інформації для 
розміщення на веб-сайтах судів веб-

порталу "Судова влада України" 
відповідно до Положення 

 

автоматичне надсилання оригіналів 
електронних документів суду (в т.ч. 

текстів судових повісток у вигляді SMS-
повідомлень) 

виготовлення та збереження 
оригіналів електронних документів 

суду 
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Для забезпечення функціонування автоматизованої системи суди здійснюють: 

 

 

 

 

- своєчасне внесення до автоматизованої 

системи достовірних даних (інформації про стан розгляду 

судової справи, електронних судових рішень, відомостей 

про набрання судовим рішенням законної сили тощо) та 

направлення необхідних відомостей до Єдиного 

державного реєстру судових рішень; 

- своєчасне надання (позбавлення) права 

доступу до автоматизованої системи її користувачам; 

- захист інформації автоматизованої системи 

в суді; 

- своєчасне надсилання засобами 

електронного зв'язку оригіналів електронних документів 

суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді 

SMS-повідомлень) учасникам судового процесу 

(провадження) за їх заявками; 

- інформування адміністратора 

автоматизованої системи та ДСА України про проблеми, 

що виникають під час використання автоматизованої 

системи. 

Таким чином, автоматизована система забезпечує автоматизацію технологічних 

процесів обробки інформації в суді.  

 

 

Для функціонування автоматизованої системи 

ДСА України забезпечує: 

 розробку відповідних комп'ютерних програм 

документообігу суду за спеціалізаціями судів; 

 розробку нормативних документів щодо 

використання автоматизованої системи; 

 розробку вимог щодо захисту автоматизованої 

системи та інформації, що міститься у ній; 

  суди технічними, фінансовими і 

організаційними ресурсами, необхідними для 

впровадження, захисту та використання 

автоматизованої системи; 

 навчання користувачів автоматизованої 

системи під час її впровадження та 

використання; 

 моніторинг технічного стану автоматизованої 

системи та захищеності її даних; 

 організацію технічної та інформаційної 

підтримки користувачів автоматизованої 

системи, зокрема, за допомогою відкритих веб-

ресурсів, відповідного телефонного 

інформаційного центру тощо. 

Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне за собою 

відповідальність, установлену законом. Зокрема, у ст. 376-1 Кримінального кодексу 

України передбачено кримінальну відповідальність за незаконне втручання в роботу 

автоматизованої системи документообігу суду. Умисне внесення неправдивих відомостей 

чи несвоєчасне внесення відомостей до автоматизованої системи документообігу суду, 
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несанкціоновані дії з інформацією, що міститься в автоматизованій системі 

документообігу суду, чи інше втручання в роботу автоматизованої системи 

документообігу суду, вчинене службовою особою, яка має право доступу до цієї системи, 

або іншою особою шляхом несанкціонованого доступу до автоматизованої системи 

документообігу суду, караються: 

штрафом від шестисот до тисячі  неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на 

строк до трьох років, з позбавленням  права  обіймати  певні  посади  або займатися 

певною діяльністю на строк від одного до трьох років.  

Дії, передбачені частиною першою ст. 376-1 Кримінального кодексу України, 

вчинені за попередньою змовою групою осіб, караються: 

обмеженням волі  на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі  на  

строк  від  трьох  до  шести  років, з позбавленням  права  обіймати  певні  посади  або 

займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років. 

У зв‘язку з запровадженням автоматизованої системи документообігу суду 

виникла необхідність внесення змін до інструкцій з діловодства в судах. Першою була 

розроблена Інструкція з діловодства в господарських судах України. Наступними були 

прийняті Інструкція з діловодства в адміністративних судах України та Інструкція з 

діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах 

міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому 

спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 

Відповідно до Державного стандарту України 2732:2004 «Діловодство й архівна 

справа. Терміни та визначення понять» під документообігом розуміється рух службових 

документів в установі від дати їхнього створення чи одержання до дати завершення 

виконання або надсилання.  

В Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах 

областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної 

Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ (затвердженій наказом ДСА України від 17.12.2013 року № 173) під 

терміном «діловодство» розуміється сукупність процесів, що забезпечують організацію 

роботи з документами в суді.  

В апараті суду створюється спеціальний підрозділ - служба діловодства, на яку 

покладається організація діловодства в суді, встановлення єдиного порядку 

документування, методичне керівництво і контроль за дотриманням порядку роботи з 

документами у суді. 

Існують і недоліки електронної системи документообігу: 

 відсутність єдиних вимог до формування справи в електронному вигляді;  

 відсутність єдиних вимог формування уніфікованих шаблонів;  

 не існує нормативно затверджених, єдиних підходів до ведення електронних 

документів;  

 відсутність централізованого навчання новелам програми електронного 

діловодства. 

Відповідно до Стратегічного плану розвитку судової влади України на 2015 – 

2020 роки ці недоліки будуть поступово ліквідовані та АСДС буде відповідати сучасним 

викликам та міжнародним стандартам. 
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2.5.6. Міні-лекція 4. Організація фіксування судового процесу 

технічними засобами. 

Одним з обов‘язкових елементів будь-якої діяльності – правової, управлінської, 

адміністративної тощо – є фіксація інформації, оскільки одержувати, передавати на 

відстань, зберігати в часі її можна тільки попередньо зафіксувавши. 

Словник іншомовних слів (за редакцією О.С. Мельничука, Київ, 1974) визначає 

«фіксування» як похідне від слова «фіксувати», і подає такі визначення: 1) 

встановлювати, закріплювати що-небудь у певному положенні; 2) відзначаючи‚ виділяти‚ 

закріплювати що-небудь у свідомості, в пам'яті, у викладі тощо; 3) відображати‚ 

закріплювати за допомогою запису‚ малюнка‚ фотографії тощо; 4) записувати‚ 

реєструвати; 5) визначати‚ встановлювати що-небудь. Разом з тим, під словосполученням 

«фіксування судового процесу технічними засобами» в юридичній науці розуміється 

процесуальна форма; це фіксування застосовується разом із веденням протоколу судового 

засідання. 

Конституцією України визначено, що однією із основних засад судочинства є 

гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами (п. 7 ч. 3 ст. 

129 Конституції України). Конституційний Суд України  дотримується правової позиції, 

згідно якої повне фіксування судового процесу технічними засобами є самостійною 

засадою судочинства (абзац  другий підпункту 4.1 пункту 4 мотивувальної частини 

Рішення у справі про фіксування судового процесу технічними засобами від 8 грудня 2011 

року № 16-рп/20112). 

Очевидно, що визнання в Україні повного фіксування судового процесу 

технічними засобами як основної засади судочинства вказує на те, що законодавець 

убачає у цьому особливу практичну необхідність. Більш того, саме завдяки цій засаді 

судочинство в Україні наблизилося до європейських стандартів. Слід зазначити, що на 

законодавчому рівні визначення «повного фіксування судового процесу технічними 

засобами» поки що не закріплено, проте відповідно до Інструкції про порядок роботи з 

технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), (затвердженої 

Наказом Державної судової адміністрації України від 20.09.2012 № 108), фіксування 

судового засідання технічними 

засобами – це технічний запис розгляду 

справи судом за допомогою 

звукозаписувального технічного засобу, 

що включає в себе створення фонограми 

судового засідання. 

При цьому законодавче 

регулювання цього питання в різних 

судових юрисдикціях України має певні 

відмінності. Так, згідно з частиною 10 

статті 6 Цивільного процесуального 

кодексу України 2004 року (зі змінами 

та доповненнями) «хід судового 

засідання фіксується технічними засобами». Частина 1 статті 27 цього кодексу серед 

інших процесуальних прав закріплює право осіб, які беруть участь у справі, 

прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з 

нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, 

оскаржувати рішення й ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, 

встановленими законом. 

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 48 Цивільного процесуального кодексу 

України на секретаря судового засідання покладається обов'язок забезпечувати 

Фонограма судового засідання – 
звуковий запис, який утворюється в 
процесі безпосереднього фіксування 
судового засідання за допомогою 
комплексу звукозапису та перетворений у 
форму електронних даних. Її 
обов’язковими реквізитами є: дата, час, 
місце створення запису, номер справи. 
Фонограма використовується для 
створення архівної та робочої копій. 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=867
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=867
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фіксування судового засідання технічними засобами. Це положення деталізовано у главі 5 

вищезазначеного кодексу — «Фіксування цивільного процесу», а саме: стаття 197 

(«Фіксування судового засідання технічними засобами») та стаття 199 («Зауваження щодо 

технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд»), які 

повною мірою унормовують фіксування судового процесу технічними засобами та 

відносини, які при цьому виникають. 

Аналогічно питання нормативного забезпечення фіксування судового процесу 

вирішено і в адміністративному судочинстві (частина шоста статті 12, стаття 41, 

пункт 3 частини першої статті 63, стаття 126 Кодексу адміністративного 

судочинства України 2005 року (зі змінами та доповненнями). 

Водночас у господарському судочинстві законодавець лише частково встановив 

правову основу регулювання питань фіксування судового процесу технічними засобами. 

Стаття 81
1
 Господарського процесуального кодексу України вказує, що на судовому 

засіданні, а також при огляді й дослідженні письмових або речових доказів у місці їх 

знаходження складається протокол. На вимогу хоча б одного учасника судового процесу в 

суді першої чи апеляційної інстанції при розгляді справи по суті або за ініціативою суду 

здійснюється фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного 

засобу. Таким чином, фіксація судового процесу технічними засобами є правом, а не 

обов‘язком господарського суду, яке він реалізує, в основному, на власний розсуд. Крім 

того, у випадку неявки у судове засідання всіх учасників судового процесу фіксування 

судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється. 

Так само положеннями частини 6 статті 12, частини 1 статті 41 Кодексу адміністративного 

судочинства України, частини другої статті 197 Цивільного процесуального кодексу 

України передбачено, що в разі нез'явлення в судове засідання всіх осіб, які беруть участь 

у справі, чи в разі, якщо розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть 

участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального 

технічного засобу не провадиться.  

Характерна господарсько-процесуальному законодавству неповна фіксація 

судового процесу технічними засобами до 20 листопада 2012 року була притаманна і 

кримінальному судочинству. Так, згідно з частиною 9 статті 362 Кримінально-

процесуального кодексу України 1960 року протокол судового засідання та фіксацію 

технічними засобами перебігу судового процесу в апеляційному суді вели лише в разі 

проведення на ньому судового слідства. У чинному Кримінальному процесуальному 

кодексі України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів 

є обов'язковим у суді під час судового провадження, окрім випадків передбачених 

законом (ч. 4 ст. 107 КПК України). Незастосування технічних засобів фіксування 

кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов'язковим, тягне за собою 

недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, 

за винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та 

результатів її здійснення чинними (ч. 6 ст. 107 КПК України). Офіційним записом же 

судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому 

КПК України (ч. 5 ст. 27 КПК України).  

Відповідно до частини 1 статті 107 КПК України застосування технічних засобів є 

обов'язковим і під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань 

слідчим суддею, за клопотанням учасників процесуальної дії. 

Повертаючись до раніше згаданої Інструкції про порядок роботи з технічними 

засобами фіксування судового процесу, слід зазначити, що фіксування судового засідання 

технічними засобами здійснює секретар судового засідання. У випадку відсутності 

секретаря його обов'язки, за розпорядженням головуючого, виконує інший працівник 

апарату суду, який відповідно до своїх обов'язків, визначених посадовою інструкцією, 

може здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами. 
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Дані про результати перевірки (П.І.Б. секретаря або іншого працівника апарату 

суду, інвентарний номер комплексу звукозапису, дата та час за показниками перевірки 

комплексу звукозапису, відомості про вільне місце, «комплекс звукозапису працездатний») 

вносяться до Журналу судового засідання або Протоколу судового засідання. 

У разі виявлення ознак втручання, порушення цілісності пломб, непрацездатності, 

неможливості налагодження коректної роботи комплексу звукозапису секретар або інший 

працівник апарату суду зобов'язаний терміново повідомити адміністратора та суддю 

(головуючого у судовому засіданні) про такі обставини. Такі самі дії працівник апарату 

суду має вчинити у разі виявлення непрацездатності комплексу під час судового 

засідання. 

 

 

1 
• включити комплекс звукозапису, зареєструватись у системі 

2 
• перевірити годинник та календар комплексу звукозапису на 

предмет відповідності поточним даті та часу 

3 
• перевірити наявність вільного місця на внутрішньому носії 

комплексу звукозапису 

4 

• перевірити працездатність пристроїв, провести тестування для 
перевірки того, що складові комплексу звукозапису 
(мікрофони, мікшер тощо) працюють нормально та запис іде 
правильно 

дисциплінованість і 
відповідальність як 
учасників судового 
процесу у справі‚ 

так і суддів 

можливість 
запобігати 

порушенням 
порядку вчинення 
процесуальних дій 

додержання 
законності та інших 
засад судочинства 

в судових 
засіданнях 

неупереджене 
ставлення суддів 

до учасників 
судового процесу 

Перед початком роботи зі звукозаписувальним технічним засобом секретар або інший 

працівник апарату суду зобов'язаний: 

Таким чином‚ фіксування судового процесу технічними засобами фактично 

забезпечує: 
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2.5.7. Завдання 4.2 - тест. 

Завдання приховано. 

 

2.5.8. Перелік додаткових джерел. 

1. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015-2020 роки [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/276/2015 

2. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 2003 року 

№ 852-IV[Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-15 

3. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» 

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15 

4. Закон України «Про Національну програму інформатизації»  від 4 лютого 

1998 року N 74/98-ВР [Електронний ресурс].–Режим доступу :  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80 

5. Рекомендація R (81) 7 Комітету міністрів державам-членам стосовно шляхів 

полегшення доступу до правосуддя, ухвалена на 68 засіданні заступників міністрів 14 

травня 1981 року [Електронний ресурс] Режим 

доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_133 

6. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-

членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки, ухвалена на 1098 засіданні 

заступників міністрів17 листопада 2010 року [Електронний ресурс] Режим 

доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a38 

7. Рекомендація R (95) 11 Комітету міністрів державам-членам стосовно 

відбору, обробки, подання та архівації судових рішень у правових інформаційно-

пошукових системах, прийнята 11 вересня 1995 року [Електронний ресурс] Режим 

доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_129 

8. Віталій Положишник. "Електронний суд" приходить у судочинство / 

В.В. Положишник // Вісник Державної судової адміністрації України . – 2013 . - № 2 (27). 

– С. 2-6. 

9. Висновок № 7 (2005) Консультативної ради європейських суддів до уваги 

Комітету[Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.judges.org.ua/article/communications.pdf 

10. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене 

рішенням Ради суддів України 26 листопада 2010 року № 30[Електронний ресурс] Режим 

доступу: http://court.gov.ua/969076/polozhenniapasds/#_Toc414726368 

11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням товариства з обмеженою відповідальністю «Пріма-Сервіс» ЛТД щодо 

офіційного тлумачення положення пункту 7 частини третьої статті 129 Конституції 

України та за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень частини шостої 

статті 12, частини першої статті 41 Кодексу адміністративного судочинства України, 

частини другої статті 197 Цивільного процесуального кодексу України, а також частини 

восьмої статті 811 Господарського процесуального кодексу України (справа про 

фіксування судового процесу технічними засобами) від 8 грудня 2011 року № 16-рп/2011 

[Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=164207 

12. Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та 

інших установ судової системи, погоджена листом Державного агентства з питань науки, 

інновацій та інформатизації України від 28 серпня 2013 року № 1/06-1-805. [Електронний 

ресурс] Режим доступу:http://www.court.gov.ua/userfiles/Konzep.pdf   

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/quiz/view.php?id=868
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=902
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/276/2015
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/851-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_133
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a38
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_129
http://www.judges.org.ua/article/communications.pdf
http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=164207
http://www.court.gov.ua/userfiles/Konzep.pdf
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13. Порядок надсилання учасникам судового процесу (кримінального 

провадження) текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень, затверджений 

наказом Державної судової адміністрації України від 1 червня 2013 року № 73 

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://dsa.court.gov.ua/userfiles/N73.doc 

14. Інструкція з діловодства в господарських судах України, погоджена Вищим 

господарським судом України лист від 19 лютого 2013 року № 01-17/315/384/13 та 

затверджена наказом Державної судової адміністрації України 20 лютого 2013 року № 28 

(зі змінами внесеними наказами від 17 червня 2013 року № 84, від 29 листопада 2013 року 

№ 161) [Електронний ресурс] Режим доступу: https://court.gov.ua/userfiles/N28(1).pdf 

15. Інструкція з діловодства в місцевих загальних судах, апеляційних судах 

областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної 

Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, погоджена Вищим спеціалізованим судом України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ лист від 17 грудня 2013 року № 11-2038/0/4-13 та 

затверджено наказом Державної судової адміністрації України 17 грудня 2013 року № 173 

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/v0173750-

13/paran10#n10 

16. Інструкція з діловодства в адміністративних судах України,погоджена 

Вищим адміністративним судом України лист від 12 грудня 2013 року № 1715/14/13-13 та 

затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 

174 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v0174750-13 

17. Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування  судового 

процесу (судового засідання), затверджена наказом Державної судової адміністрації 

України від 20 вересня 2012 року № 108 [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0868-05 

18.  Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами 

відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції 

під час судового засідання (кримінального провадження) : Наказ Державної судової 

адміністрації від 15 листопада 2012 р. № 155[Електронний ресурс].–Режим доступу : 

http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/N1552012/.doc 

19. Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, 

зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних 

відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду (наказ ДСАУ від 15 

грудня 2011 року № 168) [Електронний ресурс].–Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0696-03 

20. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях, наказ Мінюсту України від 18.06.2015 р. № 1000/5 [Електронний ресурс].–

Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15 

21.   Концепція електронного суду України.[Електронний ресурс].Режим 

доступу :  http://www.kbs.org.ua/files/koncept_d.pdf 

22. Виляк О. Процессуально-правовые и организационно-технические 

проблемы использования видеоконференцсвязи в арбитражном процессе / О. Виляк // 

Арбитражный и гражданский процесс. –2012. – № 7. – С. 13–20. 

23. Жуков Д. Відповідач у телевізорі: перспективи відеоконференцій у 

судовому процесі /Д. Жуков // Юрист та Закон [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://misechko.com.ua/read/publication/vidpovidach_u_televizori_perspektivi_vid 
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2.6. МОДУЛЬ 5. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. 

2.6.1. Міні-лекція 1. Персонал суду: правовий статус. Організаційна 

структура та класифікація посад. 

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» апарат суду 

виконує такі функції із забезпечення роботи суду: 

 

 
 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=869
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=869
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Розглянемо детальніше: 

1. Організаційне забезпечення: 

 
 

. 

1.1. виконує накази і розпорядження голови суду, 
накази керівника апарату суду; 

1.2. веде судову статистику, готує аналітичні 
довідки, таблиці, узагальнення, аналізує судову 

практику; 

. 

 1.3. формує статистичні звіти про роботу суду, 
огляди статистичних даних про підсумки діяльності 
суду; 

 

 

1.4. забезпечує облік та узагальнення 
пропозицій і зауважень, висловлених на зборах 

суддів суду; 

 1.5. забезпечує організацію та проведення 
судових засідань, робочих нарад, 
міжнародних зустрічей, прес-конференцій 
тощо; 

1.6. бере участь у підготовці проектів перспективних і 
поточних планів роботи суду, забезпеченні їх 

виконання, готує аналітичні матеріали щодо їх 
реалізації;    

1.8. бере участь у роботі з 
планування та проведення 

мобілізаційної підготовки в суді в 
умовах воєнного стану; 

1.7. організовує прийом громадян, розгляд їх 
пропозицій, заяв і скарг, що надходять до 
суду;   

1.9. бере участь у забезпеченні безпеки 
суддів і працівників апарату суду в умовах 
надзвичайних ситуацій та надзвичайного 
стану; 

1.10. забезпечує розроблення проектів 
відповідних актів стосовно організації внутрішньої 

діяльності суду. 
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2. Документальне та інформаційно-технічне забезпечення: 

 

. 

2.1. забезпечує ведення протоколів зборів суддів 
суду, нарад, прес-конференцій тощо; 

2.2. забезпечує ведення журналів (протоколів) 
судового засідання, фіксування судового 

процесу (судових засідань) технічними 
засобами, проведення відеоконференцій; 

. 

2.3. забезпечує ведення контрольних 
примірників актів законодавства України; 

2.4. розробляє та здійснює заходи щодо 
забезпечення режиму секретності, постійного 

контролю за їх додержанням; 
2.5. забезпечує належну організацію роботи з 
документами      в апараті суду, правильність їх 
оформлення та своєчасність проходження, приймання, 
реєстрації і експедиційної обробки;  

2.6. аналізує, опрацьовує та доставляє службову 
кореспонденцію відповідним адресатам;  

2.8. забезпечує опрацювання, 
друкування, тиражування 
матеріалів та документів, 

пов'язаних із діяльністю суду; 

2.7. впроваджує передові технології 
організації роботи з документами в суді; 

2.9. забезпечує розсилання в 
установленому порядку судових рішень, 
а також судових повідомлень та 
викликів; 

2.10. забезпечує підготовку і складання 
документів відповідно до чинного 

законодавства України та інструкції з 
діловодства у суді;  

2.11. організовує користування, облік та зберігання 
документів суду, комплектування архіву, підготовку 
документів та архівних справ для передачі їх у 
встановленому порядку на постійне зберігання чи 
знищення, а також забезпечує дотримання режиму 
секретності; 
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. 

2.12. здійснює інформаційно-технічне забезпечення 
судових засідань, зборів суддів; 

2.13. забезпечує функціонування, методичне і 
технологічне ведення відповідних баз даних 

інформаційних комп'ютеризованих систем 
індивідуального та колективного користування; 

. 

2.14. організовує бібліотечно-інформаційну  
роботу в суді; 

2.15. забезпечує функціонування автоматизованої 
системи документообігу суду, автоматизованого 

розподілу справ між суддями;  

2.16. забезпечує заходи взаємодії суду із  
засобами масової інформації; 

2.17. забезпечує підготовку та поширення 
матеріалів про діяльність суду; 

2.19. організовує роботу щодо 
виконання вимог Закону України  

"Про доступ до публічної інформації"; 

2.18. вивчає та узагальнює питання, які 
порушуються громадянами в їх зверненнях 
відповідно до вимог Закону України "Про 
звернення громадян"; 

2.20. здійснює інформаційне  
наповнення веб-сайту суду; 

2.21. здійснює організацію доступу користувачів  
(суддів і працівників апарату суду) до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців і контроль за 

дотриманням вимог щодо захисту інформації; 

2.22. забезпечує надсилання електронних копій судових 
рішень до Єдиного реєстру судових рішень; 

2.23. вживає заходів щодо забезпечення підписувачів 
ключами  електронного цифрового підпису; 
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3. Фінансове, кадрове, матеріально-технічне забезпечення: 

 

 

. 

 3.1. розробляє проекти штатного розпису та 
кошторису видатків на утримання cуду; 

. 

3.2. забезпечує підготовку пропозицій щодо 
обсягів фінансування суду; 

. 

3.3. здійснює заходи щодо фінансового, 
кадрового забезпечення суддів та працівників 
апарату суду; 

3.4. забезпечує роботу з кадрами апарату суду 
 та ведення кадрового діловодства суду; 

3.5. забезпечує реалізацію державної політики 
 у сфері державної служби з питань 
управління персоналом суду; 

3.6. здійснює добір персоналу суду; 

3.8. здійснює документальне 
оформлення вступу на державну 

службу, її проходження та 
припинення; 

3.7. забезпечує організацію заходів з 
підвищення рівня професійної 
компетентності персоналу суду; 

3.9. забезпечує дотримання вимог Закону 
України "Про охорону праці"; 

3.10. здійснює аналітично-консультативне 
забезпечення роботи керівника державної 

служби в суді з питань управління персоналом 
та вносить йому відповідні пропозиції щодо 

вдосконалення роботи з персоналом суду;  
3.11. забезпечує у взаємодії з Державною судовою 
адміністрацією України та територіальними 
управліннями Державної судової адміністрації 
України суддів та працівників апарату суду 
необхідними засобами зв'язку та іншою оргтехнікою, 
здійснює господарське обслуговування cуду; 
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4. Апарат апеляційного суду, крім зазначеного: 

 
Організаційне забезпечення роботи суду, суддів та судового процесу  відповідно 

до статей 152 – 156 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 

року (в редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 

лютого 2015 року № 192-VIII) здійснює апарат суду.  

 Стаття 152 вищевказаного Закону при визначенні правового статусу працівника 

апарату суду відсилає до Закону України «Про державну службу», а, отже, коло 

працівників апарату  звужується до кількості та переліку посад  державних службовців. 

Проте Типове положення про апарат суду, затверджене наказом Державної судової 

адміністрації України від 28 вересня 2012 року № 155,  визначає, що до апарату суду 

входять секретарі судового засідання, судові розпорядники, консультанти, інші державні 

службовці, а також інші працівники, які виконують функції з обслуговування апарату 

суду. Також у Типовому положенні про апарат визначено, що правовий статус 

працівників апарату суду визначається не лише Законами України «Про судоустрій і 

статус суддів», «Про державну службу», а й іншими законами та нормативно правовими 

актами України, відповідними положеннями та посадовими інструкціями. 

 

 

 

 

Зміст правового статусу державних службовців складається з 

загальногромадянських прав та обов‘язків, а також службових прав та обов‘язків. 

Загальногромадські права та обов‘язки державних службовців притаманні не лише 

державним службовцям, а й решті громадян України та закріплені у Конституції України.  

Проте особливості правового статусу державного службовця не у наданні якихось пільг 

чи переваг, а в посиленій відповідальності  та у додаткових обмеженнях, визначених 

законом. 

4.1. забезпечує дотримання в cуді вимог 
штатної, фінансової, касової і 
розрахункової дисципліни; 

4.2. здійснює облік матеріалів судової 
практики, приймає участь у вивченні та 

узагальненні судової практики; 

4.3. проводить інвентаризацію 
матеріальних цінностей, грошових 
коштів та розрахунків; 

4.4. здійснює матеріально-технічне 
забезпечення cуду в межах наявних коштів. 

 

Правовий статус державних службовців апаратів судів – це 

сукупність прав, свобод, обов’язків, обмежень, відповідальності, що 

встановлені законодавством та гарантовані державою. 
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За загальним правилом особа набуває правового статусу державного службовця з 

моменту видання керівником апарату наказу про призначення працівника на посаду. 

Державний службовець, вступаючи у трудові відносини з судом, як з державним органом, 

пов'язаний з ним процесом праці, а з іншого боку, він обіймає певну посаду в апараті суду, 

яка наділена управлінськими функціями і передбачає виконання певних вимог та 

дотримання обмежень державної служби, тобто він вступає в адміністративно-правові 

відносини з судом. 

 

 

 

 

 

 

Посада визначає службовий статус працівника 
апарату суду, зокрема такі його аспекти: 

СОЦІАЛЬНИЙ  

(горизонтальні та 
вертикальні 

відносини в апараті 
суду) 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  

(місце посади в 
структурі апарату 

суду) 

ПРАВОВИЙ  

(коло повноважень, 
функції, права, 

обов‘язки, 
відповідальність) 

 

Посада – первинна структурна одиниця суду, його апарату. Особа (державний 

службовець, службовець), яка вступила на професійну службу в апарат суду, 

займає відповідну посаду, на відміну від робітника, що працює за спеціальністю. 
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Основні функції працівників апарату суду визначаються Типовим положенням 

про апарат місцевого, апеляційного судів, щодо окремих категорій працівників апарату, 

які є у судочинстві процесуальними особами – процесуальними кодексами України.  

З урахуванням функцій апарату суду, визначених Законом України «Про 

судоустрій і статус суддів», особливостей роботи окремих працівників апарату, 

визначених процесуальними кодексами України,  формується структура та штат суду.  

 

 

 

 

Кожна посада є елементом штатного розпису, який складається з урахуванням  

затвердженої структури суду.  

Структура та чисельність апаратів апеляційних судів затверджується Державною 

судовою адміністрацією України, за погодженням з головою суду, а місцевих судів – 

відповідним територіальним управлінням ДСА України також за погодженням з головою 

відповідного місцевого суду. 

В апаратах судів можуть утворюватись управління, відділи, що здійснюють свої 

функції на підставі положень, які затверджуються керівником апарату суду. Також 

Законом визначено обов‘язкове виокремлення у структурі  апарату суду відділу 

діловодства та обліку звернень громадян (канцелярія), який щоденно протягом робочого 

часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до суду.  

Створюється та ліквідується кожна посада в апараті суду в адміністративному 

порядку правовими актами, зокрема наказами керівника апарату суду визначається її 

назва і місце у службовій ієрархії.  

Для належного організаційного забезпечення роботи суду важливо здійснити 

чіткий розподіл обов‘язків між посадами, сформувати оптимальну організаційну 

структуру апарату суду, формуючи вертикаль посад за напрямками роботи, 

підпорядкованістю та контролем кожного напряму діяльності суду.  

Керівник апарату суду, як адміністратор, повинен чітко визначити не лише 

структуру суду, а й розподілити коло завдань та обов‘язків для кожної посади, надати 

достатні повноваження для їх виконання та забезпечити дотримання встановлених 

гарантій працівникам з метою ефективної роботи персоналу апарату суду та виконання 

завдань суду.  

Формуючи структуру апарату суду важливо розподілити посади та закріпити 

обов‘язки  за окремими напрямками організаційної діяльності апарату суду, зокрема:  

 канцелярія, яка здійснює щоденний прийом відвідувачів, забезпечує 

прийняття та реєстрацію документів, що подаються до суду /секретарі суду/; 

 процесуальне забезпечення судочинства  /секретарі судових засідань, 

служба судових розпорядників/; 

 організаційне забезпечення судочинства: підбір чинного законодавства та 

організація кодифікаційно-довідкової роботи; забезпечення функціонування 

системи документообігу суду, системи фіксування судових процесів 

технічними засобами; висвітлення роботи суду / консультанти, спеціалісти з 

інформаційних технологій, спеціалісти з судової статистики, прес-секретар 

суду/; 

 служба персоналу 

Штат апарату суду – це постійний, встановлений склад співробітників апарату 

суду, які перебувають в організаційно-правовому зв‘язку і забезпечують виконання 

відповідних функцій та завдань. 
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 господарська діяльність 

 планово-фінансове забезпечення суду. 

В разі необхідності за погодженням голови суду в складі апарату можуть 

створюватись інші структурні підрозділи. Відділи (канцелярія, інші структурні підрозділи 

в разі їх утворення) здійснюють свої повноваження на підставі відповідних положень, що 

розробляються начальниками відповідних структурних підрозділів та затверджуються 

керівником апарату суду.  

В Положеннях про структурні підрозділи визначаються і конкретизуються їх 

головні завдання та функції, права і відповідальність їх працівників, взаємовідносини з 

іншими підрозділами, питання охорони праці.  
 

Керівництво роботою структурних підрозділів здійснюють їх керівники – 

начальники відділів (завідувачі секторами, тощо), які призначаються та звільняються за 

наказом керівника апарату суду в порядку, передбаченому КЗпП України, Законом 

України „Про державну службу‖. Керівники структурних підрозділів апарату суду 

організовують роботу відділів, контролюють виконання поставлених завдань та звітують 

про їх виконання перед керівником апарату. При наявності декількох напрямків роботи у 

структурному підрозділі може бути здійснений розподіл обов‘язків між керівником 

структурного підрозділу та його заступником, який закріплюється в посадових 

інструкціях. 
 

Приклад структури суду: 

 
 

Державні службовці – працівники суду – мають певні функціональні обов‘язки, 

які зафіксовані у посадових інструкціях. Посадова інструкція визначає зміст роботи, мету 

посади, обов‘язки та сфери відповідальності, та містить опис завдань до виконання, 
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причин їх виконання, місця виконання та короткий опис способів виконання. Посадові 

інструкції повинні бути розроблені та затверджені перед прийомом працівників на роботу 

до суду. 

Слід зауважити, що правильний розподіл повноважень серед працівників суду 

сприятиме підвищенню ефективності роботи як кожного окремого працівника, так і суду 

як організації та судової системи в цілому. При цьому, створені в суді структурні 

підрозділи, затверджена їх організаційна структура, внесе більшу ясність у визначення 

обов‘язків кожного співробітника суду та надасть можливість керівникам вибудувати 

ефективну систему делегування. Голова суду матиме можливість делегувати частину 

своїх повноважень заступникам, керівник апарату – начальникам структурних підрозділів, 

що у свою чергу дасть можливість рівномірно розподілити навантаження між 

працівниками. 

Корисним і незамінним інструментом в цьому процесі є аналіз посади, тобто це 

систематичний збір та аналіз інформації про обов‘язки, умови роботи та вимоги до певної 

посади. 

Практика показує, що проведення всебічного аналізу посад не є частим й 

звичайним явищем в українських судах. Беручи до уваги українські реалії та середовище, 

що постійно змінюється, перегляд посадових інструкцій потрібно здійснювати 

регулярно. 

Аналіз посади є основою проведення класифікації персоналу, що створює 

організований, структурований та раціональний підхід до багатьох аспектів управління 

людськими ресурсами. Він має враховувати динамічні зміни суспільства, робочого 

середовища, технологічний прогрес, зростаючі вимоги до знань, навичок, здібностей та 

особистісних якостей працівників суду. Джерелами отримання даних можуть бути 

працівники, безпосередні керівники, начальники підрозділів. Виконавцями проведення 

аналізу можуть виступати консультанти з кадрової роботи або кадрові служби, які 

відповідають за відповідність посадових інструкцій сучасним реаліям роботи. Також у цій 

якості можуть виступати незалежні консультанти, які аналізують ефективність роботи 

суду. 

Працівникам апарату суду видається посвідчення – документ, який ідентифікує та 

підтверджує особу і надані їй повноваження. Посвідчення підписується керівником 

апарату суду. Оплата праці працівників апарату суду встановлюється відповідно до 

класифікації посад державних службовців з урахуванням особливостей та характеру 

роботи і повинна стимулювати їх сумлінну та ініціативну працю. Щорічні та додаткові 

відпустки працівникам апарату суду надаються за відповідним наказом керівника апарату 

суду з дотриманням вимог трудового законодавства України, законодавства України про 

державну службу та про відпустки. 

Найуспішніші державні та приватні організації мають філософію дисциплінарних 

заходів,  доносять  її до свідомості всіх працівників, дбають про те, щоб ця філософія 

знайшла відбиток у політиці компанії. 

У процесі попередження порушень необхідно керуватися наступними принципами: 

 Рішення стосовно дисциплінарних питань не повинні залежати від особистої 

позиції керівника, яка ймовірно призведе до ситуативного, непослідовного 

підходу до дисциплінарних питань;  

 Необхідно захищати права працівників; 

 Чітке визначення посадових обов‘язків сприяє належному розумінню ролі та 

відповідальності працівників і веде до підзвітності. 

В залежності від виду і характеру порушення працівники апарату суду відповідно 

до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про державну службу», та 
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інших законів та підзаконних актів України несуть дисциплінарну, цивільну, 

адміністративну або кримінальну відповідальність за: 

 неналежне виконання покладених на них обов‘язків;  

 бездіяльність або недобросовісне використання наданих їм прав; 

  перевищення своїх повноважень;  

 недотримання вимог законодавства про інформацію, звернення громадян; 

 вчинок, який порочить їх як державного службовця або дискредитує суд;  

 порушення трудової дисципліни, Правил поведінки працівника суду; 

  порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, 

пов‘язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням;  

 недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і норм 

охорони праці і пожежної безпеки, закріпленими  відповідними 

нормативними актами суду. 

Підсумовуючи викладений у модулі матеріал, зазначимо, що  у кожного керівника 

своє бачення управління, проте варто пам‘ятати, що це процес. В управлінні ми працюємо 

над досягненням цілей за допомогою інших людей, і це – не одноразова дія, а серія кроків, 

які пов‘язані між собою. Кожна з цих дій сама по собі є процес, і від неї залежить 

кінцевий успіх організації.  

 

 

2.6.2. Міні-лекція 2. Практичне застосування основ управління 

персоналом: планування, організація, мотивація, контроль.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Для ефективного виконання судами покладеної на них функції здійснення 

правосуддя Закон України «Про судоустрій і статус суддів» покладає функції 

організаційного забезпечення роботи суду на апарат суду. Персональну відповідальність 

за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу несе керівник 

апарату суду. Також керівник апарату наділений повноваженням щодо вирішення 

кадрових питань, призначає на посаду та звільняє працівників апарату суду, застосовує до 

них заохочення та накладає стягнення. Тобто,  управління усіма процесами, що 

відбуваються в суді, крім здійснення правосуддя, у руках керівника апарату суду. 

Діяльність керівника апарату суду перш за все має керівний, управлінський характер. І не 

має значення яка  кількість підлеглих у керівника  – 15 або 150 осіб апарату суду. 

Організувати та скерувати роботу п‘яти підлеглих не легше ніж ста.   

Управління - це цілеспрямований вплив осіб, наділених функціями й компетенцією 

керівників, на підлеглих працівників, тобто взаємодія керівників і виконавців.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Процес управління складається з чотирьох управлінських 

функцій: планування, організація, мотивація, контроль. 

Навчись керувати колективом з 

п’яти осіб, а далі кількість підлеглих 

не матиме значення 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=872
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=872
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Перелічені функції розкривають зміст процесу керівництва в системі «керівник – 

колектив». 

Процес управління колективом можна поділити на три стадії: 

 визначення цілей, які мають бути досягнуті за певний відрізок часу; 

 інформування колективу про завдання, методи їх виконання, ресурси тощо; 

 проведення аналітичної роботи з метою вивчення резервів підвищення 

ефективності трудової діяльності колективу. 

Таким чином, враховуючи зміст основних стадій управління, можна дійти 

висновку, що управління - це процес безперервного обміну інформацією між його 

суб'єктом (керівником)  та об'єктом (підлеглим) з метою впливу один на одного. 

А зараз замисліться на хвилинку, зверніться до свого практичного досвіду та 

продовжіть таке речення 

УПРАВЛІННЯ – це …………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегія (давньогрецьке - мистецтво полководця) – загальний, недеталізований 

план якоїсь діяльності, що охоплює тривалий період; спосіб досягнення складної мети.  

Стівен Р. Кові американський письменник, підприємець та мотиваційний спікер у 

книжці «Сім звичок надзвичайно ефективних людей»  започаткував та пояснив принцип 

«Починайте з думкою про закінчення». Тобто, спочатку уявіть те, чого хочете досягти, 

кінцевий результат своєї мети, а потім починайте покроково працювати над її втіленням.  

Наприклад, ви хочете побудувати будинок. Ви малюєте його у своїй уяві, спочатку фасад, 

далі будуєте внутрішній план та розташування кімнат, подумки  плануєте подвір‘я. Потім 

усе переносите на креслення, ще раз обмірковуєте. І лише після цього починаєте будувати 

будинок своєї мрії. Щодня, прийшовши на будівництво, ви берете креслення й визначаєте 

завдання на наступний день. Тобто починаєте з думкою про закінчення, про кінцевий 

результат. 

Принцип «Починайте з думкою про закінчення»  стосується не лише 

особистого життя, а й професійного. Кожному керівнику спочатку потрібно мати загальну 

програму організаційного розвитку, а далі щоденно спрямовувати та коригувати свою 

діяльність та діяльність підлеглих. 

Виділяють три ключові різновиди планування: 

 Стратегічне планування (довгострокове на 3-5 років, визначає основну 

глобальну ціль та напрямки діяльності. Відповідає на запитання «Що 

зробити?») 

 Тактичне планування (планування діяльності на поточний період існування 

3-6 місяців, визначаючи конкретну мету та завдання. Відповідає на запитання 

«Як це  зробити?») 

ПЛАНУВАННЯ 

Коли людина не знає до якої пристані вона пливе, 

жоден вітер не буде їй попутним. 

Сенека 
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 Оперативне планування (є деталізацією тактичного планування і без нього 

не існує. Це щоденні завдання, виконання яких  наближає нас до поставленої 

мети). 

Пропонуємо вам намалювати «Колесо балансу» керівника апарату суду. 

Візьміть олівець та аркуш паперу, намалюйте діаграму у вигляді колеса. Розділіть 

її на сектори по кількості ваших професійних зон відповідальності.  

Зонами відповідальності керівника апарату можуть бути: 

1. Діяльність канцелярії суду 

2. Організація прийому позовних заяв та  громадян 

3. Підбір та адаптація  персоналу суду 

4. Технічне та комп‘ютерне забезпечення роботи суду 

5. Ведення діловодства суду 

6. Контроль за  діяльністю архіву суду 

7. Навчання працівників суду 

8. Забезпечення безпеки суду, працівників суду та учасників судового процесу  

Ця діаграма власне і є вашим професійним «Колесом балансу» та  відображає всю 

вашу робочу діяльність, кожен сектор – це певна зона відповідальності. 

Далі оцініть за десятибальною шкалою наскільки ви задоволені наявними 

результатами у кожній зоні (10 – задоволені на всі 100%, 1 – незадоволені). Об‘єднайте усі 

точки. У  вас вийшло рівномірне колесо? 

Якщо у вашому колесі усі зони збалансовано і оцінка кожної зони 

відповідальності вища семи балів, вас можна привітати: ви на правильному шляху. Чим 

більш розбалансовано ваше «Колесо балансу», тим важливіше визначити ключові 

завдання для проблемних зон та почати працювати над їх виконанням! 

Колесо балансу
1. Діяльність канцелярії суду

2. Організація прийому позовних 
заяв та  громадян

3. Підбір та адаптація  персоналу 
суду

4. Технічне та комп’ютерне 
забезпечення роботи суду

5. Ведення діловодства суду

6. Контроль за  діяльністю архіву 
суду

7. Навчання працівників суду

8. Забезпечення безпеки суду, 
працівників суду та учасників 
судового процесу 
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Виконуючи зріз та оцінку свого «Колеса балансу» один раз на місяць ви 

обов‘язково побачите зміни й відчуєте підвищення власної ефективності.  

Для цього радимо вам намалювати особисте професійне «Колесо балансу», 

проаналізувати зони досягнень та проблемні зони відповідальності. Визначте завдання та 

терміни. Почніть їх реалізовувати. Через місяць повторіть завдання та оцініть результати.  

Ви хочете бути успішним керівником, який працює в команді професійних, 

відданих та енергійних працівників? Тоді беріться до планування гармонійного розвитку 

основних сфер життя свого та своїх підлеглих! Тому що лише людина з життєвою  

гармонією буде віддано та з ентузіазмом  віддаватися роботі, чого ми й прагнемо досягти! 

Методика планування є загальною для будь-чого. Спочатку визначаємо ціль, яку 

хочемо досягти та термін. Далі виділяємо проміжні кроки та  засоби для досягнення цілі, 

терміни  досягнення проміжних результатів, працюємо над їх реалізацією та здійснюємо 

систематичний контроль. 

Дуже важливим елементом діяльності ділової людини є календарне планування. В 

умовах інформаційного перенасичення ми просто не в змозі тримати усі завдання в голові. 

Буває дуже прикро, коли ми про щось забуваємо, це позначається як на результатах, так і 

наша репутація  як керівника також ставиться під сумнів. Календарний план полягає у 

визначенні дат виконання усіх робіт та дає змогу координувати діяльність усіх залучених 

працівників для забезпечення успішного досягнення стратегічних цілей. 

ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ 

 Перспективне /3 - 5 років/ 

 річне  

 квартальне 

 щотижневе 

 щоденне  
 

ПЕРСПЕКТИВНЕ планування 

При довгостроковому плануванні на рік чи довший термін необхідно 

обдумати такі питання: 

 Які масштабні завдання ви хочете вирішити? До якого терміну? 

 Визначити пріоритети для цілей та виділити три ключові стратегічні цілі, на 

яких більшою мірою  буде сфокусовано вашу увагу протягом року. 

 Скільки часу потрібно виділити для кожного завдання. 

 Які особисті справи ви хочете вирішити цього року? Скільки часу ви зможете 

приділити сім‘ї, друзям, хобі? 

 Коли хочете піти у відпустку? 

 Перенести плани у спеціальну форму. 

Планування розпочинати у грудні місяці року, який передує плановому періоду.  

Виконавши такі дії ви вже налаштуєте свій мозок на організовану роботу та 

будете взірцем для наслідування вашим підлеглим. 

Планування роботи на місяць 

 Планувати графік на місяць необхідно наприкінці попереднього місяця. 

 Перегляньте план на рік, проаналізуйте як ви рухаєтесь до досягнення трьох 

ключових стратегічних цілей та визначте пріоритетні завдання на місяць. 

 Складіть перелік невиконаних завдань, визначіть дату їх виконання і для 

мотивації призначити собі нагороду. Величина нагороди залежить від 

складності та обсягу незавершеного завдання. Продумайте, які з цих завдань 

можна делегувати. 

 Перенесіть завдання у спеціальну форму (наведена нижче). 



Навчальна програма дистанційного курсу (в режимі он-лайн) «СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

170 

 Зарезервуйте час для особистих справ (навчання, читання, занять спортом, 

зустрічей з друзями …) 

 

              

 ТРАВЕНЬ 2016    РОЗКЛАД НА МІСЯЦЬ 

              

 ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  СБ  НД 

 26  27  28  29  30  1  2 

 

 

 

 

 

 

 

      

 3  4  5  6  7  8  9 

 

 

 

 

 

 

 

      

 10  11  12  13  14  15  16 

 

 

 

 

 

 

 

      

 17  18  19  20  21  22  23 

 

 

 

 

 

 

 

      

 24  25  26  27  28  29  30 

 

 

 

 

 

 

      

 31  1  2  3  4  5  6 

Відмічаємо  виконання кожного завдання: 

٧  - виконано;   

× - знято з контролю, відмінено;     

→ - перенесено завдання на інший період 
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Планування роботи на тиждень 

 План складайте перед початком нового тижня. 

 Перегляньте обсяг завдань на місяць та продумайте, які з них можна виконати на 

цьому тижні. 

 Проаналізуйте, які завдання минулого тижня вами не виконані. 

 Визначте пріоритетні завдання на тиждень. 

 Запишіть усі завдання у спеціальну форму (наведена нижче). 

 Завдання на тиждень складаються з трьох видів:- 

- «гнучкі завдання» - завдання, які необхідно виконати на цьому тижні, але їх не 

«прив‘язано» до конкретного дня та часу; 

- «фіксовані завдання» - слід виконати до конкретної дати; 

- «завдання про запас» - завдання, які можна почати виконувати якщо для них 

вивільниться час. 

 

ТИЖНЕВИЙ   РОЗКЛАД 

ЧАС ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР ПЯТНИЦЯ СУБОТА НЕДІЛЯ 

6.00-

7.00 
       

7:00-
8:00 

       

8:00-

9:00 
       

9:00-
9:30 

       

9:30-
10:00 

       

10:00-

10:30 
       

10:30-
11:00 

       

11:00-

11:30 
       

11:30-
12:00 

       

12:00-

12:30 
       

12:30-
13:00 

       

13:00-
13:30 

       

13:30-

14:00 
       

14:00-
14:30 

       

14:30-

15:00 
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15:00 -
15:30 

       

15:30-

16:00 
       

16:00-
16:30 

       

16:30-

17:00 
       

17:00-

17:30 
       

17:30-
18:00 

       

18:00-

1900 
       

19:00-
19:30 

       

19:00-

20:00 
       

21:00-
22:00 

       

Відмічаємо  виконання кожного завдання: 

٧  - виконано;   

× - знято з контролю, відмінено;      

→ - перенесено завдання на інший період 

 

План на день 

Саме у щоденному плануванні наші цілі перетворюються на конкретні дії і день 

за днем, крок за кроком ми наближаємось до досягнення цілі. 

 

Отже, щоб кожного дня наближатися до своєї стратегічної цілі, потрібно: 

1. Мати чіткий план. 

2. Визначити пріоритети й виконувати спочатку пріоритетні завдання. 

3. Нейтралізувати поглиначі часу (безцільне «базікання» по телефону та «висіння» в 

Інтернеті, постійне вислуховування скарг знайомих чи друзів…) 

 

Алгоритм планування робочого дня 

1. Скласти перелік усіх завдань на день. Це дасть змогу оцінити обсяг робіт на 

сьогодні. 

2. Визначити, скільки часу потрібно для виконання кожного завдання. Так ми 

принаймні зрозуміємо, чи встигнемо до закінчення робочого дня взагалі зробити 

те, що плануємо.  

3. Визначити пріоритетні завдання. 

4. Визначити, які завдання виконуємо самостійно, а які – делегуємо. 

5. Спланувати день погодинно, дотримуючись принципу «гнучких»  і фіксованих 

завдань та завдань «про запас».  

6. Спланувати контроль делегованих завдань. 
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 Прийоми підвищення продуктивності протягом дня 

 

1. Починайте і закінчуйте день плануванням. Увечері – щоб підбити підсумки, 

проаналізувати свою діяльність, вранці – щоб скоригувати день. 

2. Починати день необхідно з виконання найбільш пріоритетного завдання.  

3. Встановіть «закриту годину» під час виконання найбільш пріоритетного завдання, 

щоб вас не відволікали ні на що інше. Відмовляючи співрозмовнику поясніть , що 

виконуєте важливе завдання та домовтеся про інший час розмови/зустрічі.  

4. Плануйте «час розплати», коли ви зможете обговорити інші завдання зі 

співробітниками та допомогти їм. 

5. Правило 60/40. Доцільно складати план лише щодо 60% робочого часу, а решту 

40 залишити для непередбачених зустрічей, відвідувачів, телефонних розмов. 

Залишивши вільний час ви й зі графіку не виб‘єтесь, й форс-мажорну ситуацію 

подолаєте.  

6. Однотипні завдання виконуйте в один підхід. Якщо, наприклад, у вас заплановано 

кілька завдань, що стосуються одного різновиду діяльності - декілька телефонних 

розмов, декілька зустрічей, то краще дзвінки здійснити окремо, зустрічі також 

провести окремо. Таким чином ви заощаджуєте час на переключенні з одного 

різновиду діяльності на інший.  

7. Записуйте заплановані завдання у щоденник, а ввечері ставте відмітки про їх 

виконання. 

 

Щоденний розклад 

год. Завдання Необхідний 

час для 

виконання 

Пріоритет за 

матрицею 

«Ейзенхауера» 

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

Відмічаємо  виконання кожного завдання: 

٧  - виконано;   

× - знято з контролю, відмінено;      

→ - перенесено завдання на інший період 
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Для визначення пріоритетів корисною буде Матриця Ейзенхауера – техніка 

розстановки пріоритетів, використання якої дає змогу виділити важливі й суттєві справи і 

вирішити, що робити з рештою. 

Вважається, що саме 34-й президент США Дуайт Ейзенхауер запропонував її і 

зробив стандартом своєї роботи. Ейзенхауер виділив такі 4 категорії справ за критеріями – 

важливості й терміновості. 

 Катергія А. Важливі та термінові 

- Наприклад, критичні ситуації. 

- Завдання такого типу потрібно виконувати без зволікання. 

 Катергія Б. Важливі й не термінові 

- Наприклад, особистісний розвиток. 

- Для завдань даного типу необхідно встановлювати часові рамки. 

 Катергія В. Не важливі й термінові 

- Наприклад, спонтанні прохання чи доручення «зробити щось зараз і 

швидко», що не стосується ваших безпосередніх обов'язків, і т.п. 

- По можливості від таких прохань слід відмовлятися або передоручати. 

 Катергія Г. Не важливі й не термінові 

- Це дрібниці, що забирають час (перекури, «порожня балаканина», 

«балаканина» по телефону, перегляд серіалів та інші «поглиначі часу»). 

- Необхідно прагнути усунути такі справи назавжди зі свого життя. 

 

Пам‘ятайте, плани рекомендується регулярно переглядати і коригувати 

(наприклад, план на день - на протязі дня; короткострокові плани - з періодичністю 1-2 

тижні; довгострокові - не рідше одного разу на 4-6 місяців; генеральний план і глобальна 

мета - 1 раз на рік). 
 

З іншими методиками управління часом ви ознайомитесь пізніше. 
 

Отже, у ваших руках прості та ефективні методи планування, управління власним 

часом та контролю, і, в кінцевому результаті, управління власним життям. 

Використовуйте час з користю та наповніть життя яскравими барвами!   

  

ОРГАНІЗАЦІЯ 
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Організація це упорядкування процесів управління. Вона включає в себе: 

 Визначення задач/цілей найближчих та перспективних. Найближчі (день, 

тиждень, місяць), перспективні (квартал, півріччя, рік); 

 Постановку завдань: визначення об‘ємів роботи, способів її виконання, 

визначення кому та в якій термін виконувати завдання; 

 

 

 

 

 

 

 

 Забезпечення необхідною інформацією про предмет діяльності (інструкції, 

настанови, алгоритми дій тощо); 

 Визначення порядку та способу взаємодії з іншими працівниками та 

структурними підрозділами в рамках вирішення отриманого завдання; 

 Моніторинг діяльності (аналіз, оцінка, прогнозування); 

 Фіксування досвіду діяльності, уточнення завдань, за необхідності – 

корегування; 

 Підведення підсумків. При цьому кожний працівник повинен знати загальні 

підсумки діяльності організації та оцінку свого вкладу в загальний результат. 
 

Слід виокремити окремі принципи управління: 

 Принцип розподілу праці (спеціалізація робіт): необхідний для 

ефективного використання робочої сили. 
 

 Принцип розподілу повноважень та відповідальності: кожному 

працівнику мають бути делеговані повноваження достатні для того, щоб нести 

відповідальність за виконану роботу. 
 

 Принцип дотримання дисципліни: працівники повинні виконувати умови 

між ними та керівництвом.  

Виділяють такі види дисципліни: 

 виконавська – чітке, правильне, своєчасне виконання завдань та 

розпоряджень безпосереднього керівника; 

 трудова – дотримання Присяги державного службовця; виконання правил 

внутрішнього розпорядку, особиста дисципліна; 

 технологічна – правильність ведення номенклатури справ, правильність 

ведення технічних процедур (наприклад фіксація судового процесу, робота з 

комп‘ютером), правильність видачі копій судових рішень тощо. 
 

 Принцип єдиноначальності: працівник отримує розпорядження і звітує 

перед одним, безпосереднім керівником; 

 

 

 

  

 

Пам’ятай!!! 

Як сформулювати завдання так воно і буде виконано?  

Якщо працівник ледарює, нічого не робить, перш за все з’ясуйте, яке завдання 

йому доручено. Може  завдання сформульовано не чітко, працівник взагалі не 

зрозумів визначеної цілі. 

 

Пам’ятай!!! 

Не став завдань працівнику особисто, якщо у нього є безпосередній керівник. 

Про результат роботи спитай у керівника підрозділу.  
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 Принцип пріоритетності та підлеглості інтересів: інтереси організації 

мають перевагу над особистими інтересами; 
 

 Принцип справедливої винагороди персоналу: отримання винагороди за 

чітко сформульованими стандартами діяльності; 
 

 Принцип порядку: робоче місце кожного працівника та кожний працівник 

на своєму робочому місці, певне місце для всякої речі і всяка річ — на своєму місці; 
 

 Принцип справедливості: повага і справедливість адміністрації до 

підлеглих; 
 

 Принцип стабільності персоналу: налаштування працівників на 

довгострокову роботу, адже плинність кадрів послаблює організацію і є наслідком 

поганого менеджменту; 
 

 Принцип ініціативності: надання можливості прояву особистої ініціативи 

працівникам; 
 

 Принцип корпоративного духу: гармонія  інтересів забезпечує єдність 

зусиль. 
 

Також слід звернути увагу на те, шо будь-який напрям діяльності потребує його 

забезпечення. У суді має здійснюватись: кадрове, матеріальне, фінансове та морально-

психологічне забезпечення.  

 
  

• кількість працівників,  

• професійна підготовка працівників,  

• моральні якості працівників,  

• рівень відповідальності працівників,  

• досвід працівників тощо 

Кадрове 
забезпечення 

• приміщення,  

• оргтехніка,  

• меблі,  

• організація харчування тощо 

Матеріальне 
забезпечення 

• достойна заробітна плата, 

• прозорі надбавки та премії,  

• чітко встановлені та справедливі 
критерії нарахувань тощо 

Фінансове 
забезпечення 

• здоровий мікроклімат в колективі,  

• доброзичливість,  

• взаємоповага 

• кожний за всіх та всі за кожного тощо 

Морально-
психологічне 
забезпечення 

Практичні поради: 
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• Зробить атмосферу в колективі комфортною. Поважайте 
потребу кожного працівника бути особистістю (звертайтесь 
в колективі один до одного за іменем по батькові) 

• Кожний працівник повинен знати та розуміти засоби 
досягнення найближчих та довгострокових  цілей. 
Заохочуйте працівників які формулюють  власні цілі та 
плани на своєму робочому місці. Заохочуйте ініціативу та 
прагнення до самовдосконалення 

• Виявляйте зацікавленість до успіхів кожного працівника. 
Підлеглі повинні відчувати, що керівництво бачить та 
стимулює їх старання 

• Надайте  можливість просування по службі 

• Встановлюйте конкретні строки виконання завдань та 
обумовлюйте карні  інструменти: погроза бути покараним 
подекуди діє краще ніж саме покарання 

• Робіть зауваження працівнику та критикуйте наодинці, 
заохочуйте на очах всього  колективу 

• Критикуйте негативні результати роботи,  а не працівника 

• Не бійтеся визнавати власні помилки! Підлеглі будуть вас 
за це поважати та перестануть приховувати власні помилки 

Перемагає в цьому житті тільки той, хто переміг 

сам себе, той, хто переміг свій страх, свою лінь і 

свою невпевненість 
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Притча «Просто повір у себе» 

Колись давно жив на світі 

маленький струмочок. Він спускався з гір в 

гарну зелену долину. Одного разу він добіг 

до пустелі. Тут він зупинився і подумав: 

«Куди ж бігти далі?» Попереду було 

багато нового та невідомого, тому 

струмочок злякався. Та тут він почув 

голос: «Сміливіше! Не зупиняйся на 

досягнутому, попереду ще багато цікавого!». Та струмок продовжував стояти, йому 

хотілося стати повноводною великою річкою але він боявся змін і не хотів йти на ризик. 

Тоді голос знову заговорив: «Якщо ти зупинишся, то ніколи не дізнаєшся, на що 

ти здатний! Повір в себе, і тоді ти в любому оточенні зможеш знайти правильну дорогу! 

Біжи далі!». І струмок побіг по пустелі. Йому було дуже погано. Незнайомі місця і 

виснажлива спека з кожним днем забирали його сили. І через декілька днів він висох... Та 

ось випарувані краплини зустрілися високо в 

небі. Вони об'єдналися в одну велику хмару і 

поплили далі над пустелею. Довго плила 

хмара, поки не добралась до моря. І тут 

струмок перелився в море численними 

краплинами дощу. Тепер він злився з великим 

морем. Легко похитуючись на хвилях, він 

посміхався собі. Раніше, коли він жив в 

долині, він ніколи не міг мріяти про таке. 

Струмок подумав: «Я декілька раз змінив 

форму та тільки зараз мені здається, що нарешті я став самим собою!» 

Отож, не зупиняйтесь на досягнутому. Пробуйте, і у вас все неодмінно вийде! 

Чи задумувались ви, що спонукає працівника працювати якісно, з ентузіазмом? 

Чи грандіозні плани керівника апарату суду мотивують працівника працювати 

ефективніше? Чи плани працівника співпадають з планами керівника апарату? 

Для того, щоб наші стратегії та плани реалізовувались, потрібно не тільки 

організовувати працівників, а ще й мотивувати, заохочувати їх на досягнення поставлених 

цілей.  А як знайти такі мотиватори, щоб працівник з бажанням допомагав реалізовувати 

ваші масштабні плани?  

МОТИВАЦІЯ 

або що зробити, щоб працівники працювали ефективніше 

http://olgaspring.blogspot.com/2016/01/blog-post.html
http://4.bp.blogspot.com/-BFpkBRct5f8/Vo1iUGspT9I/AAAAAAAAAEM/CiXajfQhebM/s1600/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE+(6).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-BFpkBRct5f8/Vo1iUGspT9I/AAAAAAAAAEM/CiXajfQhebM/s1600/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE+(6).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-BFpkBRct5f8/Vo1iUGspT9I/AAAAAAAAAEM/CiXajfQhebM/s1600/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE+(6).jpg
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Коротко про значення слів. 

МОТИВ – психологічна потреба людини одержати, досягнути, здобути щось 

суб‘єктивно важливе та цінне для неї. 

МОТИВАТОР – інструмент, засіб, за допомогою якого керівник може зробити 

приємним життя свого підлеглого шляхом реалізації його мотивів. 

Мотиви працівників різні. Одні хочуть отримати соціальний статус, інші – 

кар‘єрне зростання, безпечні умови праці, високу та/або стабільну заробітну плату, 

соціальний захист та безпеку,  підвищення свого фахового рівня, цікаву та нову роботу...  

Протягом життя мотиви можуть змінюватись і тоді керівнику необхідно шукати 

все нові мотиви. Отже, мотивація працівників є безперервним процесом і має свій 

алгоритм застосування. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Крок 1 
• Чітко сформулюйте мету та цілі організації: куди ми йдемо 

та що хочемо досягти 

Крок 2 
• Визначте, яку поведінку/діяльність ви очікуєте від 

працівника, необхідну для досягнення цілей організації 

Крок 3 
• Визначте основні мотиви підлеглих. Тобто подумайте, що 

вони хочуть 

Крок 4 
• Обміркуйте які заохочення ви можете застосувати. Що 

допоможе їх зацікавити? 

Крок 5 

• Оцініть можливості/ компетенції працівника та 
обміркуйте, що потрібно знати й вміти працівникам для 
успішної реалізації поставлених завдань. 

Етапи (кроки) пошуку шляхів мотивації: 
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Нематеріальні мотиви: 

 потреба у повазі, визнанні та поцінуванні;  

 потреба у самовдосконаленні, самореалізації та зростанні професійного рівня;  

 потреба у спілкуванні, розумінні та підтримці керівника та членів колективу … 

Також мотивацію поділяють на внутрішню та зовнішню. 

ВНУТРІШНЯ МОТИВАЦІЯ - бажання людини здійснювати діяльність заради 

самої цієї діяльності, коли виконання роботи саме собою уже є винагородою та приносить 

задоволення. 

Внутрішня мотивація передбачає: 

 Самореалізацію  

 Переконаність у важливості виконуваної роботи  

 Реалізацію власних мрій  

 Зацікавленість  процесом діяльності  

 Реалізацію потреби  спілкування, творчості 

 Усвідомлення власної компетентності та майстерності  

 Відчуття особистого контролю і самовизначення, пов'язані з можливістю самостійно 

обирати спосіб виконання роботи  

 Зацікавленість у професійній діяльності, свободи дій, можливості реалізувати себе, 

розвинути свої здібності, уміння і навички 

 Відчуття працівниками власної автономії та можливості вільного вибору  

 Відчуття особистого внеску в загальні результати роботи. 

МОРАЛЬНА 
(професійне визнання 

та самореалізація, 

похвала, дружній 

клімат в колективі…) 

МАТЕРІАЛЬНА 

(гроші, будинок, машина , 
відпочинок …) 

НЕМАТЕРІАЛЬНА 

ВИДИ 

МОТИВАЦІЇ 

СТАТУСНА 
(престижність 

професійної 

діяльності, кар’єрне 

зростання, залучення 

до прийняття рішень, 

суспільне визнання…) 



Навчальна програма дистанційного курсу (в режимі он-лайн) «СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

181 

ЗОВНІШНЯ МОТИВАЦІЯ - вплив на роботу працівника будь-яких зовнішніх 

чинників: 

 Кар'єра/можливість службового просування  

 Гроші/оплата праці 

 Статус 

 Визнання  

 Соціальні гарантії зайнятості  

 Контроль. Виконання роботи під примусом, основаного на почутті страху (замість 

того, щоб розвивати своє Я, людина постійно опиняється в ситуаціях, де це Я 

пригнічується).  

Джерела внутрішньої мотивації: 

 Мотивація здобутками (люди з високими показниками потреб досягнень роблять 

більш успішну кар'єру)  

 Професійна та трудова етика колективу  

 Висока організаційна культура установи 

 Участь в організаційних процесах колективу  

 Зобов'язання перед організацією. Це головний фактор низької плинності кадрів і 

прогулів. Він сильніший для тих, хто задоволений своєю заробітною платою. 

Можуть бути також і не фінансові причини зобов'язань перед організацією, зокрема: 

o значний стаж роботи у даній організації;  

o участь  у прийнятті  рішень; 

o відповідальність за роботу організації 

 Відкритість зовнішньому світу 

 Прагнення до лідерства. 

 

МЕТОДИ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ: 

 Залучення 

 Встановлення цілі 

 Похвала 

 Фінансова винагорода 

 Призначення наставника чи наставником 

 Професійний розвиток та навчання 

 Продовження проектів 

 Спеціальні завдання 

 Можливість творити 

 Відповідальність роботи 

 Забезпечення успішного досвіду у співробітника  

 Включення працівників у різні види діяльності  

 Залучення співробітників до самостійного вирішення питань  

 Постановка перед співробітниками реальних завдань, порівняння складності та 

значущості завдань  з  можливостями працівника  

 Використання словесного заохочення поряд з матеріальним  

 Підтримка керівництвом у вирішенні професійних та особистих справ та проблем 

 Стратегія «спільного ланчу»  
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 ПУБЛІЧНЕ ВИЗНАННЯ. Завжди  публічно  відзначайте  якісне виконання 

професійних завдань. 
 

 ПОІНФОРМОВАНІСТЬ. Ваші працівники чекають на інформацію, що 

стосується функціонування та перспектив роботи суду.  Поділіться нею з 

підлеглими, чим  покажете, що цінуєте їх як фахівців. Хіба це не те, чого хоче 

кожен?  
 

 ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК. Працівники завжди хочуть знати, наскільки 

цінується те, що вони роблять на своєму робочому місці. Єдина людина, яка 

може їм про це сказати — це ви, їхній керівник. Поцікавтеся, як йдуть справи, чи 

є в них які-небудь запитання в роботі і чи не потребують вони допомоги. 

Забезпечте зворотній зв'язок. Подякуйте їм за хороше виконання роботи.  
 

 ЗАЛУЧЕННЯ. Залучайте працівників до процесу прийняття рішень, особливо 

тих, що стосуються їх самих. Діючи так, ви покажете своїм працівникам, що 

поважаєте їхню точку зору. Залучаючи працівників, ви збільшуєте їхню 

відповідальність за прийняті рішення та роботу.  Витрати — нульові. Віддача 

— величезна.  
 

 НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. Працівники високо цінують свободу у виборі способу 

виконання роботи. Нікому не подобається  керівник, який завжди стоїть у 

працівника за спиною і нагадує про сувору послідовність виконання роботи,  

щоразу поправляє, коли працівник робить щось не так. Коли ви даєте вказівку 

працівникам, що саме потрібно робити, забезпечте необхідні умови, а потім 

надайте їм можливість самим вирішити, яким чином виконати цю роботу так, 

як того хочете ви. Окрім того, працівники, коли відчують свою незалежність, 

привносять додаткові ідеї, енергію та ініціативу в свою роботу.  

Надайте своїм працівникам можливість самостійно діяти, навчатися і 

професійно зростати — це демонструє їм вашу довіру та повагу і є важливим 

стимулюючим фактором. 

Публічна 
критика 

Приниження 
особистості  

Блокування 
кар’єрного 

росту  

Мізерність 
заробітної 

плати  

Уникайте ДЕМОТИВАТОРІВ!!! 

Найкращі БЕЗКОШТОВНІ СПОСОБИ МОТИВАЦІЇ працівників: 
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 ПІДТРИМКА ПРАЦІВНИКА.  Якщо ви надасте працівнику вільний час або 

вихідний день для вирішення його особистих справ, то він завжди буде вдячним 

за розуміння та підтримку, що впливатиме на його відношення не лише до 

роботи, а й до вас – свого керівника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА 

 Будь ласка, проранжуйте в порядку зменшення від 10 до 1 значимість  зазначених 

чинників, які мотивують вас працювати краще. 

Хороші умови роботи  

Відчуття причетності до діяльності організації  

Стабільність роботи  

Можливість кар‘єрного розвитку  

Оплата праці  

Лояльність/ доброзичливість керівників організації до працівників  

Конструктивний зворотній зв'язок щодо результатів роботи   

Співчуття та допомога у вирішенні особистих питань  

Цікава робота  

Похвала за якісні  результати  роботи  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА 

МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКА 

Ступінь гнучкості (адаптивність) стилю управління керівника свідчить про 

те, наскільки він можете змінити свій стиль поведінки залежно від рівня зрілості 

підлеглих.  

Спеціалісти в галузі управління радять ураховувати два фактори, коли ви ставите 

завдання підлеглому:  

– компетентність («знає, що та як»), 

– мотивацію («має бажання, ентузіазм щодо виконання завдання»).  

Користуючись наведеною нижче таблицею можна визначити рівень 

компетентності та мотивації кожного окремо взятого працівника для того, щоб в 

подальшому застосувати правильний підхід при роботі з ним. У таблиці мінімальний 

рівень компетенції та мотивації відповідає значенню – 1, а максимальний – 6. 

Ми вказали у таблиці приклади найбільш поширених типів підлеглих – С1, С2, С3, 

С4.  

ПРАКТИЧНА ПОРАДА: 

З метою виявлення мотиваторів, які заохочують працівників 

працювати ефективніше, проведіть анонімне анкетування 

працівників апарату суду та особисто заповніть анкету. Узагальніть 

результати, порівняйте відповіді підлеглих працівників зі своїми 

результатами. Які засоби мотивації ви застосовуєте, а які ще 

необхідно застосувати. Які з них, на вашу думку, більш дієві? 
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3       

2  С 2   С 1  

1       

 1 2 3 4 5 6 
МОТИВАЦІЯ 

 

 

С1 

 

С2 

 

С3 

 

С4 

Не може Не може Може Може 

Хоче Не хоче 

або невпевнений 

Не хоче або 

невпевнений 

Хоче або впевнений 

 

Розгляньмо, наприклад, тип С 1. Людина дуже мотивована, хоче виконувати 

завдання, але їй бракує знань, навичок, умінь, досвіду. Якщо коротко, вона не знає що та 

як робити. Виникає питання: коли людину можна віднести до типу С1? Можливо, це 

новачок. Можливо, працівник отримав підвищення, з чим з‘явилися нові обов‘язки, звідси 

– відсутність компетентності.  

Або подивимося на тип С 2. Це співробітник, який не тільки не знає, що та як 

робити, але ще й не хоче вчитися. Цілковита відсутність як компетенції, так і мотивації. 

Що це за людина? Учасники тренінгу дали їй назву «трутень». І навряд чи існує 

організація, в якій немає таких «трутнів».  

Так само й тип С 3 дуже немотивований щодо виконання завдання, хоча 

прекрасно знає, що та як виконувати. Як співробітник потрапляє до цього типу? Уже 

давно працює на посаді, досконало володіє своєю справою, але через рутинність 

обов‘язків виникла демотивація. Джерелом розчарувань можуть бути конфлікти з 

начальником, сімейні та психологічні проблеми й чимало інших факторів. Ці причини 

важливо з‘ясувати для того, щоб допомогти підлеглому відновити мотивацію.  

І наостанок тип С 4. Це людина, чиї компетентність і мотивація сягають 

найвищого рівня. Це – мрія керівника. Усе, що треба робити, – підтримувати цього 

співробітника на його високому рівні й насолоджуватися плодами його праці. 

Зверніть увагу, що залежно від завдання, яке треба виконати, співробітник може 

потрапляти до типу С1, С2, С3, С4 відповідно.  

Якщо нам потрібно поставити співробітникові завдання, то потрібно це робити за 

наступним простим алгоритмом: 

1. Визначаємо зрілість (компетентність + мотивація) співробітника, іншими 

словами, його готовність до виконання. 

2. Обираємо стиль управління для співробітника, іншими словами, як саме 

керівник працюватиме з цим співробітником, на що треба звертати увагу, знову ж таки 

спираючись на два фактори – компетентність і мотивацію.  

Які висновки варто зробити?  

Перш за все, керівник має володіти усіма чотирма стилями управління 

(нагадуємо, що зі стилями управління ви ознайомилися в модулі 1. Стилі управління - 

директивний, наставницький, підтримувальний, делегувальний), оскільки залежно від 

завдання може змінюватися тип співробітника. 
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По-друге, перед тим як ставити завдання, треба визначити зрілість 

(компетентність + мотивація) підлеглого та підібрати співробітника, який найбільше 

відповідає цьому завданню.  

По-третє, керівник, ураховуючи зрілість співробітника, обирає той стиль 

управління, який найбільше підходить конкретному співробітникові для виконання 

конкретного завдання. 

Пропонуємо розглянути декілька типів працівників, а також стилі управління, які 

найкраще до них застосовувати. 

(С 3) «Незацікавлений спеціаліст», 

стаж три роки 

Психологічна характеристика 

• Експерт, має авторитет 

• Демотивований 

• Працює без ентузіазму 

• Піддає сумніву вказівки 

керівників, критикує  

• Неформальний лідер 

 

Стиль поведінки керівника 

• Нове завдання  

• Збільшити відповідальність 

• З‘ясувати інтереси (визначити 

джерело демотивації) 

• Умовне зниження статусу 

• Залучити до вирішення проблем 

• Призначити наставником 

• Нехай сам визначає терміни 

(С 2) «Розчарований дилетант»,  

стаж три місяці 

Психологічна характеристика 

• Загальні знання 

• Дещо в нього вже виходить 

• Часто ставить питання керівникам 

• Очікує на оцінку діяльності, 

підтримку 

 

Стиль поведінки керівника 

• Бути наставником 

• За те, що вдалося, – хвалити  

• Давати певну свободу в тому, що 

працівник робить добре 

• Щодо решти – давати вказівки 

• Залучати до діалогу 

 

(С 4) «Прекрасний професіонал», 

стаж три роки 

Психологічна характеристика 

• Відчуває свою спорідненість з 

організацією 

• Готовий виконувати будь-які 

завдання  

 

Стиль поведінки керівника 

• SMART у загальному вигляді 

• Запитувати інформацію в нього 

самого 

• Умовне зниження статусу 

• Дати інформацію, якої працівник 

не має 

(С 1) «Захоплений новачок»,  

стаж три тижні 

Психологічна характеристика 

• Намагається себе проявити 

• Побоюється помилок 

• Очікує контроль, підтримку 

• Перебуває в стані незначного 

стресу 

•  

Стиль поведінки керівника 

• Призначити наставника 

• Примушувати вести записи 

• Не треба мотивувати 

• Немає орієнтиру на стосунки 

• Авторитарний стиль 

• Давати вказівки 

• Розробити цілі 

• Деталізація (покроковий план) 

• Тотальний, покроковий контроль 

розуміння 

 

  

КОНТРОЛЬ 
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Одним з чотирьох складових управління є КОНТРОЛЬ. Успішність реалізації   

планів та завдань суду  залежить не лише від належного планування роботи, а й від 

систематичного контролю за виконанням поставлених завдань.   

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Відсутність попереднього контролю. Перед тим як підлеглий почне  виконувати 

завдання переконайтесь чи він правильно його зрозумів. 

2. Відсутність стандарту. Працівник має усвідомлювати, що від нього вимагають. Він 

повинен мати зразок, приклад, до якого працівник може звернутись. 

3. Надмірний та тотальний контроль. Потенціал розкривається тоді, коли ваш 

підлеглий почувається вільним, значущим, повноцінним. Контролюйте, але з вірою у 

відповідальність та професійність  працівника. 

4. Недостатній контроль. Так само, як і тотальний, недостатній контроль  призводить 

до кризової ситуації. Недостатній контроль з боку управлінця це вада, 

безвідповідальність. Як керівник ви маєте бути вимогливим. Це – частина 

самоідентифікації як управлінця.  

5. Неправильний вибір контролю. Обирайте контроль виходячи з професійності та 

відповідальності підлеглого. Не треба контролювати тоді, коли ви впевнені в 

працівнику. Мотивуйте його свободою, при цьому інколи здійснюйте вибірковий 

контроль – для підтримання хорошої форми. Але дайте працівнику знати, що його 

перевірятимуть. Не контролюйте тишком-нишком.  

6. Відсутність зворотного зв’язку: непоінформованість співробітників про результати 

контролю.  Надавайте зворотній зв'язок, тобто аналізуйте з підлеглим ситуацію 

разом, визначте його сильні сторони, і лише після того -  обговоріть помилки.  

 

«Хто?» - хто здійснюватиме контроль. Це може бути 
самоконтроль підлеглого, або контролюватиме 

безпосередній керівник, контроль може здійснюватись 
через запроваджені стандарти і норми 

«Що?» - що саме контролюється. Це може бути результат, 
виконання запланованих завдань, дотримання правил, 

якість роботи, безпека тощо.  

«Як?»  - як здійснюється контроль. Тобто контроль  попередній 
(чи правильно зрозумів працівник завдання), поточний 

(контролюється процес виконання завдання), поетапний, 
контроль за результатом, самоконтроль. 

Ефективний контроль має три грані: 

Основні помилки контролю: 
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1. Аналізуйте ситуацію разом. Аналіз веде до конструктивну.  

2. Вказуйте на конкретну помилку, а не просто кажіть «це - неякісний звіт». 

Оперуйте зрозумілими, чітко визначеними поняттями. Що саме добре? Чому це 

погано? Як потрібно зробити? 

3. Переконайтесь, що ваше внутрішнє бажання допомогти.  Розпочинаючи розмову 

переконайтесь у своєму позитивному налаштуванні та бажанні допомогти 

підлеглому. Якщо відчуваєте роздратованість, гнів, образу, спочатку візьміть себе в 

руки та заспокойтесь.  

4. З’ясовуйте причини помилки. Запитайте працівника, чому  так трапилось? У нього 

можуть бути справді вагомі аргументи. 

5. Аналізуйте службову діяльність, не переходьте на особистості.  

6. Проводьте розмову «один на один». 

7. Робіть усе вчасно: помилка – аналіз. Не затягуйте з цим, інакше ефективність 

зворотного зв‘язку зменшуватиметься.  

8. Даючи завдання підкреслюйте його важливість для всієї організації. Це 

підвищує мотивацію й самооцінку людини, яка відчуває свою значущість та 

причетність до великої та важливої колективної справи. 

9. Повідомляйте підлеглим про результати здійсненого контролю. Якісний 

зворотній зв'язок мотивує працівників на нові досягнення.  

І головний висновок: успіх організації можливий лише за умови застосування 

якісного та ефективного контролю, як складника менеджменту, разом із 

плануванням, організацією та мотивацією підлеглих.  

 

2.6.3.  Відео про мотивацію 1 (на диску) 

http://sdn.nsj.gov.ua/pluginfile.php/3246/mod_resource/content/5/_2_avi.mp4 

2.6.4.  Відео про мотивацію 2 (на диску) 

http://sdn.nsj.gov.ua/pluginfile.php/4310/mod_resource/content/1/1_25.mp4 

2.6.5.  Відео про мотивацію 3 (на диску)  

http://sdn.nsj.gov.ua/pluginfile.php/4311/mod_resource/content/1/1_12.mp4 

2.6.6. Міні-лекція 3. Методика добору персоналу.  

Для ефективного виконання судами покладеної на них функції здійснення 

правосуддя на засадах верховенства права недостатньо сформувати дієвий суддівський 

корпус. Весь колектив суду повинен складатися з успішних професіоналів - однодумців. 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів»  покладає функції організаційного 

забезпечення діяльності суддів на апарат суду та наділяє керівника апарату 

повноваженнями щодо вирішення кадрових питань. Саме керівник апарату суду має 

видавати накази про призначення та звільнення працівників апарату суду.  

Як вже зазначалось вище, кожна посада в суді є елементом штатного розпису,  

який встановлює постійний склад співробітників. 

 

 

 

Здійснюючи контроль враховуйте наступні рекомендації: 

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=910
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1101
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1102
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=874
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За допомогою посади забезпечується персоналізація функцій і правозобов‘язань в 

апараті суду. Слід зазначити, що чіткий розподіл праці між посадами має велике 

значення для професіоналізації та підвищення рівня професійної компетентності 

працівників апарату суду. 

Якщо йдеться про компетентність, необхідно  розуміти:  

Хто? 

Як? 

Які завдання має виконувати?  

Ті завдання, які постають перед працівниками апарату суду складні та 

багатогранні. Залежно від складності структури суду повинен бути відповідний 

послідовний та суцільний розподіл обов‘язків і завдань з метою уникнення дублювання та 

паралелізму в роботі, некомпетентності працівників, конфліктних ситуацій. Однак, 

зрозуміло і те, що чіткого та однозначного розподілу завдань недостатньо для ефективної 

роботи команди апарату суду. Той, хто отримав чітко окреслене коло завдань, повинен 

мати можливість належним чином їх  виконати. Йдеться про те, що і керівник апарату 

суду, і працівники суду мають оволодіти навичками, знаннями та вміннями, необхідними 

та достатніми для своєчасного та якісного виконання  покладених на них функцій, іншими 

словами – бути компетентними, добре обізнаними із колом повноважень як окремої 

посади, так і апарату суду в цілому. 

Керівник апарату суду як адміністратор повинен чітко розподілити коло завдань 

та обов‘язків для кожної посади в суді та надати достатні повноваження для їх виконання, 

а також забезпечити дотримання встановлених гарантій працівникам з метою 

забезпечення ефективної роботи персоналу апарату суду щодо організаційного 

забезпечення діяльності суду. Формування кадрової політики апарату суду, створення 

єдиної команди, яка має спільну мету, це одне з основних завдань, що постають перед 

керівником апарату суду. 

 

На етапі побудови ефективної команди великого значення набувають питання 

побудови оптимальної структури з врахуванням характеру завдань і викликів, які 

постають перед апаратом суду. Ні в кого не виникає сумніву, що основою управління 

Передумовою успішного виконання цього завдання є: 

- наявність лідерських якостей керівника апарату  

- підтримка з боку керівництва суду 

- ефективна робота служби персоналу, 
зорієнтованої на інноваційні методи управління 
персоналом суду 

Контрольне запитання! Перевір себе! 

Чи потрібно для прийняття працівника за строковим трудовим договором на 

період відпустки для догляду за дитиною основного працівника вводити 

додаткову штатну одиницю до штатного розпису? 

а) так             б) ні 
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персоналом в організації є аналіз структурних підрозділів та посад. Для оцінки 

здатності державних службовців виконувати посадові обов‘язки, визначені у посадовій 

інструкції варто застосовувати компетентісний підхід.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Проаналізуйте штатну структуру апарату вашого суду: 

1.1. Схематично відобразить підпорядкованість підрозділів апарату вашого 

суду ( із зазначенням  кількості  посад в кожному підрозділі). 

1.2. Письмово викладіть: Які завдання виконуються кожним із підрозділів? 

1.3. Проаналізуйте робочу завантаженість кожного підрозділу. 

1.4. Письмово викладіть Ваші міркування за результатами аналізу штатної 

структури апарату суду (наприклад: «в моєму суді працівники  чітко та рівномірно 

розподілені», або «в канцелярії з кримінальних справ менше навантаження та більше 

працівників ніж в канцелярії з цивільних справ», або «канцелярією суду виконуються 

не притаманні їй функції» тощо). 

 

 

Процес добору працівників в апарат суду повинен мати системний, плановий 

характер. Більш того, оскільки законодавство встановлює єдині процедури прийняття на 

державну службу, проведення цієї роботи має здійснюватися у суворій відповідності із 

встановленим порядком. Керівник апарату суду є суб‘єктом призначення для працівників 

апарату суду, тому на нього покладається відповідальність за належне планування, 

організацію процесу добору працівників, визначення критеріїв відповідності кандидатів 

вимогам до посад та контролю за законністю в ході добору працівників.  

 

Таким чином добір працівників апарату суду починається з планування такої 

роботи. Служба персоналу готує розрахунок потреби в персоналі апарату суду, цільову 

програму залучення та підготовки персоналу.  
  

КЕРІВНИК 
АПАРАТУ 

Відповідальність за 
належне планування, 
організацію процесу 
добору працівників  

Відповідальність за 
визначення критеріїв 

відповідності 
кандидатів вимогам до 

посад 

Контроль за 
законністю в ході 

добору працівників 

Цільова програма залучення та підготовки персоналу апарату 

суду містить план конкретних заходів: 
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При обранні джерел залучення персоналу необхідно використовувати збалансоване 

співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел з метою досягнення найбільшої 

ефективності.  

 

 

 

 

 

 

Обираючи зовнішні джерела для залучення персоналу, слід звернути увагу на 

вищі навчальні заклади відповідного спрямування. При проведенні якісної 

профорієнтаційної діяльності зі студентами вищих навчальних закладів, які 

направляються для проходження практики до апаратів судів, керівник апарату  може 

зацікавити їх у подальшій роботі в суді. Така діяльність дає можливість презентувати суд 

як відмінного роботодавця, зацікавити студентів та їх друзів, а також оцінити рівень 

знань, вмінь, навичок, якими володіє студент на момент проходження практики в апараті 

суду та зорієнтувати його на отримання дійсно необхідних в подальшій роботі знань. 

Зрештою практика студента – це безпосереднє навчання на робочому місці, після якого 

можна з великою часткою впевненості визначити, чи відповідає особа вимогам до посади, 

чи зможе стати частиною колективу суду. Серед інших зовнішніх джерел залучення 

працівників: інші державні органи, центри зайнятості тощо. 

За результатами аналізу існуючого складу персоналу суду визначається потреба 

проведення добору працівників, вимоги до посад в апараті суду (мінімальні загальні 

вимоги до рівня професійної компетентності, спеціальні та інші вимоги) та терміни 

проведення процедури конкурсного відбору. На підставі отриманих результатів, після 

відбір джерел, з яких 
здійснюється добір 

персоналу 

створення конкурсної 
комісії 

підготовка 
програми добору 

персоналу 

реалізація такої програми 
та затвердження 

підсумкового рішення 

Порада: 

Якщо заміщення посад в апараті суду можливе шляхом проведення внутрішніх 

кадрових змін, то проведення заходів щодо пошуку нових працівників суду не 

потрібно. Працівники можуть бути залучені до виконання нових функціональних 

обов‘язків шляхом переведення на іншу посаду після відповідного навчання. 
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вивчення ринку праці та отриманих заявок на участь у конкурсі проводиться фактична 

організація конкурсного відбору державних службовців на заміщення вакантних посад 

державних службовців в апаратах судів. За результатами проведення засідання конкурсної 

комісії, особи які успішно пройшли випробування можуть бути рекомендовані для 

призначення на посаду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних 

службовців наказом (розпорядженням) керівника відповідного державного органу, який 

здійснює призначення на посаду державного службовця, утворюється конкурсна комісія у 

складі не менше п‘яти осіб. 

Порядок проведення конкурсу на заняття вакантної посади державної служби 

обумовлений Законом України «Про державну службу» та Постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2016 № 246. 

Інформація про вакантну посаду обов‘язково оприлюднюється на офіційних веб-

сайтах суду та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби. Обов‘язковому оприлюдненню 

підлягає також і інформація про переможця конкурсу. 

Завдання для самостійної роботи: детально вивчіть вимоги Закону України 

«Про державну службу» в частині проведення конкурсу на заняття вакантної посади та 

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений 

Постановою кабінету Міністрів України від 25.03.2016  № 246. 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того при ретельній підготовці до проведення конкурсу для 

кандидатів суттєве значення мають такі питання: 

 що повинен знати кандидат в момент прийому на роботу?  

 чого він повинен навчитися протягом періоду адаптації ?  

 що повинен уміти робити працівник на даній посаді, щоб отримати 

підвищення? 

 як може працівник набути необхідний/достатній рівень 

компетенції?  

Контрольне запитання! Перевір себе! 

Конкурс  на заміщення вакантної посади успішно пройшли декілька осіб, до 

зарахування рекомендується лише один кандидат (переможець конкурсу). 

Другий за результатами конкурсу кандидат:  

а) призначається на іншу вакантну посаду в суді              

б) протягом року має право на призначення на посаду, на яку проводився конкурс в 

разі, якщо ця посада стане вакантною 

в) не має права на заміщення будь якої посади в суді 

в)  жодний з варіантів не є вірним 
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Керівник апарату суду до складу конкурсної комісії не входить, отже він 

практично позбавлений можливості оцінювати особистісні та професійні якості 

кандидатів на посади працівників апарату суду.  

З метою  об‘єктивного оцінювання кандидатів, формування колективу суду 

кадрами, які мають не лише необхідний освітньо-кваліфікаційний рівень та знання, а й 

володіють високими морально-етичними якостями, керівнику апарату суду буде доречно 

провести співбесіду ще на етапі подання кандидатом заяви та документів для участі в 

конкурсі. 

 

 

 визначити наскільки кандидат відповідає запропонованій посаді,  

 отримати інформацію про його мотиви і мету,  

 визначити такі якості кандидата як комунікабельність, інтелектуальний 

рівень, готовність до співпраці та командної роботи,  

 визначити лідерський потенціал, впевненість у собі, мотивацію.  

За допомогою запитань необхідно заохотити співрозмовника розкрити саме ту 

інформацію, яка дасть змогу зробити висновки про звичний для кандидата спосіб 

реагування на ситуації, які є типовими у вашій установі, побачити його морально-етичні 

якості. 

 

 

Важливо провести співбесіду до проведення конкурсу з усіма кандидатами, і після 

– з переможцями  конкурсу. Під час співбесіди потрібно пам‘ятати, що не лише керівник 

Для забезпечити ефективності проведення 
співбесіди її розділяють на кілька етапів: 

Етап 1. Підготовка до співбесіди. 
Ознайомлення з поданими 

кандидатом особовими 
матеріалами. 

Етап  2. Проведення співбесіди з 
кандидатами (до  конкурсу). 

Етап  3. Проведення співбесіди з 
переможцями конкурсу. 

Етап  4. Висновки. Надання 
рекомендації кандидату.  

Мета співбесіди: 
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апарату (роботодавець) робить висновки і приймає рішення щодо кандидата. Для 

кандидата співбесіда – це теж ситуація вибору та формування висновків.  

Під час співбесіди до проведення конкурсу рекомендовано використовувати  

такі запитання: 

1. Розкажіть про себе (місце проживання, навчання, сім‘я); 

2. Розкажіть про попередні місця роботи.  

3. Яку роботу виконували на попередньому місці роботи, чи були додаткові 

навантаження, чи підвищували кваліфікацію? Чи отримували нагороди, дисциплінарні 

стягнення? 

4. Причина звільнення з попередніх робіт. Чому хочете змінити місце роботи? 

5. Як дізнались про вакансію у нашому суді? 

6. Які ваші очікування від роботи у суді? Чи знаєте про майбутні посадові 

обов‘язки?  

7. Навиками роботи з якими комп‘ютерними програмами ви володієте?  

8. Чи ви палите?   

9. Ваше ставлення до спорту?  

10. Чи готові ви при необхідності працювати у післяробочий час? 

11. Якою ви хотіли б бачити свою професійну кар‘єру? 

12. Які виникають запитання щодо роботи у суді? 

 

 

 

 

 

 

Структура співбесіди: 

1. Знайомство і встановлення контакту. Ви маєте створити доброзичливу 

атмосферу, у якій кандидат почувався б спокійно. При спілкуванні дивіться у вічі, не 

займайтесь іншими справами та не відповідайте на телефонні дзвінки.    

2. Коротко розкажіть про суд, його завдання, про цінності колективу, про 

вакансію, основні обов‘язки та завдання. Важливо створити позитивне враження про 

роботу колективу суду.  

3. Під час співбесіди задайте кандидату запитання, поставте ситуаційні 

завдання для з‘ясування поведінки кандидата за тих чи інших обставин. Ставте відкриті 

запитання, що потребують розгорнутої відповіді кандидата, а не відповіді «так» чи «ні».  

4. Надайте можливість кандидату поставити декілька питань, які цікавлять 

його та стосуються специфіки роботи, взаємостосунків в колективі тощо.  

Типи запитань під час співбесіди 

І. Біографічне інтерв’ю. Рекомендовані запитання по резюме. 

1. Розкажіть про ваше останнє місце роботи. 

2. Що вам найбільше подобається / подобалось у вашій роботі? 

3. Що вам найменше подобається / подобалось у вашій роботі? 

4. Якими були ваші обов‘язки?  

5. Що є вашими особистими досягненнями за останні роки? 

6. Чи були у вас якісь помилки, розчарування? Розкажіть про них. 

7.  Який позитивний досвід було отримано на попередній роботі? 

8. Опишіть в загальних рисах себе. 

9. Що ви думаєте про свої недоліки та які якості вам необхідно розвивати? 

10. Який стиль керівництва вам подобається? 

Необхідно пам’ятати, що існують заборонені та недопустимі 

запитання при  проведенні співбесіди. Зокрема недопустимо 

запитувати щодо релігійних переконань, політичних поглядів, 

сексуальної орієнтації, сімейних стосунків, причин розірвання шлюбу 

та про все те, що стосується особистого життя людини. 
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11. Які ваші довгострокові цілі та задачі? Навіщо вам потрібен досвід роботи у 

суді? 

12. Через які причини ви вирішили змінити місце роботи? 

13. Чи часто виникали складі чи конфліктні ситуації у вашій попередній роботі? 

Як ви з ними справлялись? 

14. Чи доводилось виконувати додаткову роботу, яка не була визначена у 

посадових обов‘язках? Якщо так, то яку? 

15. Чому ви навчились на попередній посаді? 

16. Чи маєте ви управлінський досвід? Скільки працівників вам 

підпорядковувались? 

17. Чи були у вас дисциплінарні стягнення? Якщо так, то за які порушення вони 

застосовувались? На вашу думку, покарання було справедливим? 

18. Чи отримували ви заохочення? Чи було це мотивацією до сумліннішої 

праці? Що вас найкраще мотивує? 

 

ІІ. Проективні запитання 

Проективні запитання базуються на тому, що людина відповідає на них, 

пояснюючи поведінку, мотиви дій інших осіб і називає те, що відповідає її життєвому 

досвіду  або особистим уявленням. При цьому важливі не тільки факти, скільки емоційне 

забарвлення і пояснення. 

Проективні запитання як правило, моделюють у вигляді відкритого запитання «не 

про кандидата».  

Приклади проективних запитань на визначення особистісних рис. 

Для визначення РІВНЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ особи можете задати наступні 

запитання: 

 Наведіть приклад завдання / проекту, за який ви відповідали і виконати який 

вам не вдалось. Чому це трапилось? 

Відповідальні люди беруть хоча б частинку провини на себе, безвідповідальні 

вказують на інших. 
 

 Опишіть свого товариша. Ваш товариш відповідальний? Чому ви так 

думаєте? 

Ми вибираємо друзів по собі, людина багато в  чому опише себе. 
 

 Хто ваш улюблений герой (мультфільму, фільму, розповіді)? За що він вам 

подобається? 

Людина багато в  чому опише себе. 

Для визначення ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ та КОМУНІКАБЕЛЬНОСТІ 

особи можете задавати наступні запитання: 

 Згадайте випадок, коли ви кого-небудь попросили щось зробити, а він не 

виконав (підвів). Як ви до цього поставились? Яка у вас була реакція? 

 Чи звертались до вас із проханням виконати завдання у позаробочий час? Які 

були ваші дії? 

 Що ви любите у вашій роботі? 

 Якби не ця робота / посада, то яку б ви обрали? 

 Що для вас цікавого у цій посаді? 

 Чому ви навчились за останні три місяці? 

 Чому ви навчились в інституті, на тренінгу, на минулій роботі? 

 Вам часто допомагають, якщо ви попросите про допомогу? 

Як сам ставишся до людей, так і до тебе ставляться. 

 Розкажіть конкретний випадок коли ви кому-небудь допомогли? 
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Готовність допомогти іншому. 

 Розкажіть про ті випадки, коли хтось на попередній роботі (чи де небудь) не 

справлявся з дорученою справою. Що було далі? 

Чи скаже кандидат, що допоміг ? 

З цих відповідей можна дізнатись про ті моделі поведінки, які кандидат вважає 

прийнятними і зіставити їх з тими, які прийняті в організації. Тут немає однозначно 

правильних чи неправильних відповідей, але є ті, які співпадають з уявленнями, 

прийнятими в організації. 

При оцінці чесності та лояльності важливі два аспекти, на які варто  звертати 

увагу. По-перше, якщо усі відповіді кандидата пов‘язані зі страхом  і контролем – це 

погано. У цьому випадку спрацьовує модель поведінки якщо покарання не буде – можна 

бути нечесним. По-друге, відповіді, пов‘язані з внутрішніми цінностями, вихованням, 

бажанням зберегти репутацію – це добре. 

 

 

 

 

Добір та призначення особи на посаду до апарату суду є досить тривалим 

процесом – ще до першого робочого дня нового співробітника установа докладає значних 

зусиль. Тому суд зацікавлений в тому щоб новопризначений працівник не звільнився 

протягом першого року роботи на посаді.  Адже як вказує статистика, значний відсоток 

працівників, які залишають роботу вказують причину – невідповідність реальності 

власним очікуванням і складність інтеграції до нової організації. Допомогти співробітнику 

успішно влитися до нового колективу – важлива задача керівника апарату та служби 

персоналу суду.  

 

Зверніть увагу! 

Нові працівники НЕ знають: 

• Політики і процедур організації  

• Історій, «міфів та героїв» організації  

• Де що знаходиться  

• Чого від них очікують  

• Які їхні «рамки»  

• До кого їм звертатися за інструкціями.  

 

В апараті суду має бути створена дієва система заходів, що позитивно впливають 

на процес адаптації нового працівника апарату та передбачають вивчення службою 

персоналу як суб'єктивних характеристик працівника, так і факторів робочого середовища, 

характеру їх впливу на показники і результати адаптації.  

Успішна адаптація веде до ефективної та якісної роботи працівника, впевненості 

та позитивного ставлення до своєї посади та суду, мотивації та слідування місії в єднанні з 

командою суду. 

Протягом цього періоду у разі виявлення невідповідності в очікуваннях однієї з 

сторін трудової угоди, керівник апарату має право звільнити працівника з посади в апараті 

суду. 

  

Існує народне прислів’я : «Що посієш, те й пожнеш». Тож 

давайте підбирати якісне насіння та збирати врожай у вигляді 

кваліфікованих, відповідальних, чесних та працьовитих кадрів.  

 

Контрольне запитання !!!!! Перевір себе !!!!! 

При призначенні особи на посаду державної служби вперше випробування 

встановлюється:   

а) на власний розсуд керівника апарату суду;  

б) встановлюється обов‘язково;   

в) встановлюється тільки для осіб, загальний стаж роботи яких менше 3-х років; 
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В результаті такого спрямованого та послідовного процесу вивчення потреб, 

пошуку, добору, призначення та адаптації працівників забезпечується ефективне залучення 

працівників до роботи в команді апарату суду. Як бачимо, до кожного етапу залучаються 

не лише працівники служби персоналу суду, а й інші працівники апарату, інші державні та 

недержавні організації, є велика кількість виконавців цих функцій, витрачається безліч 

часу та ресурсів, тому кожен напрямок такої роботи має бути продуманим і чітко 

організованим.  

Для новопризначеного працівника призначення на роботу в суді – це початок, 

новий відлік професійної діяльності. Від того наскільки успішно відбудеться входження до 

нового колективу цієї людини багато в чому може залежати і професійна кар‘єра 

працівника і його внесок у спільну роботу суду. 

Підсумовуючи роль і завдання керівника апарату суду при доборі та призначенні 

на посади працівників в апараті суду полягають у першу чергу у координації дій з метою 

визначення кола повноважень та компетенцій кожної посади в апараті суду, плануванні та 

підготовці програми добору персоналу, забезпечення реалізації такої програми, 

затвердження підсумкового рішення про призначення працівника і зрештою організації 

адаптації новопризначеного працівника в апараті суду з метою ефективного залучення 

нового співробітника до діяльності колективу апарату суду, виявлення рівня професійної 

компетентності працівника, необхідного для успішної робити на посаді.  
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2.6.7. Презентація до міні-лекції 3. Добір персоналу. Алгоритм дій.  

Слайд 1 

 
 

Слайд 2 

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=870
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Слайд 3 

 
 

Слайд 4 
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Слайд 5 

 
 

Слайд 6 
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Слайд 7 

 
 

Слайд 8 
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2.6.8. Завдання 5.1 

Завдання приховано. 

 

2.6.9. Міні-лекція 4. Адаптація, орієнтація в колективі. Наставництво. 

У багатьох колективах адаптації приділяється неприпустимо мало уваги. 

Керівники вважають, що є інструкції, є регламенти – що ж іще потрібно? Хай новачок бере 

їх, вивчає, а що йому незрозуміло – хай питає. Проблема тут в тому, що, на жаль, далеко не 

кожна людина здатна самостійно швидко знайти всю потрібну їй для повноцінної роботи 

інформацію. Крім того, тут дуже багато що залежить від корпоративної культури. 

Звичайно, при доброзичливому відношенні співробітників до нового колеги він досить 

швидко увійде в курс справи. Проте в багатьох випадках відношення до новачків 

підкреслено зневажливе. Про яку ж ефективну адаптацію тут може йти мова? Зовсім інша 

справа, коли є продумана система адаптації, причому існує вона не тільки на папері, але і 

реально працює. 

Система адаптації персоналу – це не лише пакет документів, що регламентують 

порядок заходів щодо адаптації нового співробітника. Це, перш за все, люди, які ці заходи 

здійснюють: і ті, хто безпосередньо допомагає новому співробітникові увійти в курс справ, 

і ті, хто цей процес організовує і контролює. І, звичайно ж, це інструменти, які вони 

використовують у своїй роботі.    

Коли людина починає працювати в апараті суду, вона включається в систему 

внутрішньо-організаційних відносин, займаючи одночасно декілька позицій, кожній із 

яких відповідає сукупність вимог, норм, правил поведінки, які і визначають соціальну 

роль людини в колективі як працівника, колеги, підлеглого, керівника. Кожна з названих 

позицій вимагає відповідної поведінки людини. 

Сьогодні є доцільним всім новопризначеним працівникам апарату суду проходити 

курс програм орієнтації та адаптації, розроблених для того, щоб вони розуміли, яку якість 

роботи та поведінку від них очікують і чому це важливо. 

Адаптація – це процес пристосування працівників до умов зовнішнього і 

внутрішнього середовища. Метою адаптації нового працівника суду є: 

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=871
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=876
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• забезпечити більш швидке влиття в колектив суду 

• допомогти розібратися зі своїми функціональними обов’язками 

• зменшити кількість можливих помилок, пов'язаних з виконанням роботи 

• зменшити дискомфорт перших днів роботи 

• покращити рівень кваліфікації та потенціалу нового співробітника для 
подальшої праці в суді 

• сформувати позитивну думку про суд і його колектив 

Різні фахівці, які досліджують адаптацію, по різному групують її види. 

Найбільш поширений поділ, містить такі ВИДИ АДАПТАЦІЇ: 
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З точки зору управління персоналом важливе місце займає професійна 

адаптація, оскільки вона є основою вирішення таких проблем, як формування у 

працівників потрібного рівня продуктивності й якості праці за короткий період. 

Процес трудової адаптації працівника та орієнтації буде більш успішним, коли 

норми і цінності колективу стануть нормами і цінностями окремого працівника і чим 

швидше він прийме і визначить свою соціальну роль у колективі.  

Перший робочий день нового працівника – це завжди визначна подія, як у житті 

самої людини, так і в житті установи. Для того щоб початок трудової діяльності не був 

негативним спогадом, необхідно вчасно та правильно професійно орієнтувати працівника. 

У період орієнтації в суді можна проводити, так-би мовити урочисте привітання 

новопризначених працівників колективом на загальних зборах, де їм можна було б 

вручати інформаційні та нормативні пакети документів, вітальні листівки.  

Відповідно до курсу програм орієнтації та адаптації нові працівники 

знайомляться з організацією роботи суду та його структурою, своїми посадовими 

обов‘язками, колегами, специфікою роботи, цілями, філософією, стилем управління, 

внутрішньою культурою колективу, особливістю судових послуг для громадян.  

Новопризначені працівники мають можливість ознайомитись зі своїм робочим 

місцем, приміщенням суду та колегами по роботі. У цей період керівником апарату суду 

проводиться настановча бесіда щодо цінностей судової системи та значення суду для 

громади. Крім того, доцільним буде проведення для новачків найкомпетентнішими 

працівниками апарату суду ознайомчих лекцій щодо діяльності та організаційної 

структури суду, розподілу посадових обов‘язків між працівниками, проходження 

• повне і успішне оволодіння 
новою професією, тобто 
звикання, пристосування до 
змісту й характеру праці, її 
умов і організації 

професійна 

• пристосування людини до 
виробничої діяльності, до 
нового колективу, його 
традицій і неписаних норм, 
до стилю роботи керівників 

соціально-
психологічна 

• засвоєння ролі та 
організаційного статусу 
робочого місця і підрозділу 
в загальній організаційній 
структурі, а також 
розуміння особливостей 
організаційного та 
економічного механізму 
управління підприємством 

організаційна 

• пристосування людини до 
нових фізичних і 
психологічних навантажень, 
фізіологічних умов праці 
(здебільшого залежить від 
здоров'я людини, її природних 
реакцій, характеристики цих 
умов) 

психофізіолог
ічна 
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документів у суді, міжособистісних взаємин у колективі тощо. Ще одним позитивом 

орієнтації є налагодження психологічного мікроклімату та формування високої культури в 

колективі працівників суду. 

Результатом добре спланованої та організованої орієнтації є всебічно 

поінформований та підготовлений для практичного виконання своїх посадових обов‘язків 

працівник, який у подальшому працюватиме для досягнення єдиного результату в 

колективі. 

Показником успішно проведеної адаптації є ефективна і якісна робота 

працівника, впевненість та позитивне ставлення до своєї посади й суду, мотивація та 

єдність з командою суду, бажання професійно рости на посаді. 

Враховуючи це основними завданнями працівника кадрової служби по 

проведенню адаптації можна вважати: 

 чітке планування проведення адаптації; 

 розроблення програми заходів адаптації; 

 залучення для проведення адаптації працівників, визначених відповідальними 

за проведення адаптації у програмі адаптації; 

 контроль за проведенням адаптації. 

На період проведення адаптації наказом керівника апарату суду з числа 

найдосвідченіших працівників апарату призначається наставник, який координує не 

тільки професійний, а й особистий розвиток новопризначеного працівника, консультує 

його з питань, пов‘язаних із функціональними обов‘язками, ознайомлює зі звичаями та 

традиціями колективу.  

Як правило, наставництво виглядає таким чином: досвідченіший співробітник 

навчає нового співробітника тому, що уміє сам. Наставництво націлене на отримання 

новим співробітником знань, умінь і навичок, необхідних в його подальшій роботі. 

Порадою, особистим прикладом або якось ще наставник передає підопічному свій досвід. 

Можна сказати, що це різновид індивідуального навчання безпосередньо на робочому 

місці. Досвідчений співробітник багато знає і багато вміє, йому відомі всі тонкощі і 

нюанси виконуваної роботи. Звичайно, буде просто чудово, якщо він поділиться своїми 

знаннями з новачком. При призначенні наставника необхідно враховувати не тільки його 

професійні якості, але й людські. Наставник повинен викликати емпатію і, крім того, він 

повинен сам уміти і хотіти працювати з людьми. Природно, процес наставництва повинен 

бути організований так, щоб діяльність співробітника як наставника ніяк не відбивалася на 

його основній роботі. Інакше система адаптації, заснована на наставництві, приведе не до 

підвищення, а до зниження продуктивності в цілому.  

 

Наставництво в суді – це один із методів адаптації, який являє собою процес 

консультування і оцінки новопризначеного працівника найбільш досвідченим та 

професіональним працівником суду 

Наставник – ключова фігура у процесі адаптації нового працівника, яка сприяє 

закріпленню знань, одержаних новим працівником під час виконання особистої 

програми адаптації 
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Програма заходів орієнтації та адаптації новопризначеного працівника покликана 

полегшити його пристосування до життя установи, саме від них залежить, наскільки 

професійним членом єдиної команди суду стане новий працівник, наскільки комфортно 

він почуватиметься у своєму новому колективі, наскільки буде мотивований та впевнений 

у своєму професіоналізмі та в підтримці колективу і керівника.  

 

2.6.10. Презентація до міні-лекції 4 Адаптація, орієнтація, наставництво, 

слайди.  

Слайд1 

 
 

 

 

Права наставника 

 вимагати сумлінного ставлення до професійної підготовки та 

проходження служби 

 брати участь в обговоренні питань, що стосуються службової діяльності 

та поведінки, захисту його прав та інтересів 

 вносити пропозиції щодо заохочення та стягнень 

 вносити пропозиції про завершення періоду наставництва або 

продовження його терміну 

 контролювати проходження професійного навчання, аналізувати його 

результати 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=875
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=875
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Слайд 2 

 
 

Слайд 3 
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Слайд 4 

 
 

Слайд 5 
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Слайд 6 

 
 

Слайд 7 
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Слайд 8 

 
 

Слайд 9 
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Слайд 10 

 
 

Слайд 11 
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Слайд 12 

 
 

Слайд 13 
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Слайд 14 

 
 

Слайд 15 
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2.6.11.  Завдання 5.2 

Завдання приховано. 

 

2.6.12. Міні-лекція 5. Етика та корпоративна культура. 

 

 

 

 

 

 

Питання етики працівника суду регулює кілька нормативно-правових актів: 

 Закон України «Про державну службу» 

 Закон України «Про запобігання корупції» 

 Правила поведінки працівників суду (рішення Ради суддів України від 

06.02.2009 №33). 

 

У Правилах поведінки працівників суду встановлено мінімальні стандарти (від 

англ. standard – норма, зразок, мірило) поведінки працівників суду, яких потрібно 

повсякденно дотримуватися. Ці Правила та коментар до них покликані стати орієнтиром 

для працівників суду та механізмом, що гарантуватиме відповідність поведінки 

працівників суду цінностям, притаманним незалежній і неупередженій судовій владі. 

Корпорати́вна культу́ра (англ. corporate culture) – це система цінностей та 

переконань, які розділяє кожен працівник фірми та передбачає його поведінку, 

обумовлює характер життєдіяльності організації.  

Корпоративна культура – це також спосіб і засіб створення організації, яка 

самостійно розвивається. 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=877
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=878
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Нагадаю, що інститут служби в судовій системі ґрунтується на довірі 

громадськості. Працівники суду повинні намагатися зміцнювати цю довіру, завжди діючи 

згідно з ідеалами та цінностями судової системи – чесністю, моральною цілісністю, 

неупередженістю, об‘єктивністю, доступністю, підзвітністю, ефективністю та чуйністю.  

Ці Загальні правила є узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності 

та запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та способів 

врегулювання конфлікту інтересів. 

Враховуючи викладене, Радою суддів України затверджено Правила поведінки 

працівника суду (рішення від 06.02.2009 року № 33), які становлять особисту та 

професійну обіцянку відданості служінню суспільству та ідеї збереження незалежної 

судової влади. 

 

 

 

 

 

 

Повага до відвідувачів суду. Працівник суду має проявляти терпіння, бути 

шанобливим та ввічливим до всіх осіб, з якими він має справу при виконанні своїх 

посадових обов‘язків. У стосунках з відвідувачами працівник суду повинен бути 

стриманим та не допускати проявів роздратування чи невдоволення.  

Наприклад, якщо відвідувач суду має проблеми зі слухом, працівник суду 

повинен це врахувати і повторити інформацію ще раз. На такі випадки і в ситуаціях, коли 

людям складно розібратися з розміщеними на стенді реквізитами для сплати судових 

витрат, працівнику варто мати таку інформацію в письмовому вигляді в достатній 

кількості, що допоможе уникнути зайвих конфліктів.  

Під час спілкування працівників суду із відвідувачами можуть виникати 

конфліктні ситуації (спілкування в підвищеному тоні, образи співробітників, прояви 

агресії тощо) через неналежну поведінку з боку відвідувачів. В такому випадку 

безпосередній керівник працівника суду повинен долучитися до врегулювання ситуації, 

з‘ясувати причини її виникнення і вибачитися, якщо її було спровоковано неналежним 

ставленням з боку працівника суду. Не забувайте, що стандартом належної поведінки з 

боку працівників суду є уважне спілкування з кожним відвідувачем та прояв поваги до 

них. 

Повага до колег. Працівники суду повинні усвідомлювати, що стосунки між 

колегами мають ґрунтуватися на прояві поваги, доброзичливості та усвідомленні наслідків 

неправильної поведінки, а тому слід виявляти таку саму повагу та ввічливість до своїх 

колег, як і до відвідувачів. Також працівники суду мають виявляти належну повагу до 

цінностей та світогляду своїх співробітників. 

Толерантність. Справедлива система правосуддя має ґрунтуватися на 

однаковому ставленні до всіх і кожного, чиї справи розглядають суди. Працівники суду 

мають допомагати відвідувачам суду, надаючи послуги відмінної якості незалежно від 

раси, релігії, статі, національності, наявності фізичних вад, віку, соціально-економічного 

становища чи інших особистих характеристик людини, тобто бути толерантними. 

Законність. Довіра суспільства до судової влади буде підтримуватися й зростати, 

якщо кожен працівник суду буде дотримуватися законів. Працівники суду зобов‘язані 

Кожен працівник апарату суду повинен пам’ятати, що: 

 він повинен дотримуватися високих стандартів поведінки з метою 

забезпечення незалежності судових органів 

 кожен вчинок працівника суду, який принижує гідність людини, може 

негативно вплинути на його авторитет і довіру до нього у професійній сфері, а 

також довіру до суду як конкретної державної установи і як інституту судової влади 

в цілому. 
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враховувати правові обмеження та утримуватися від дій, які, як їм відомо або видається, є 

протиправними, сумнівними, неетичними або такими, на виконання яких у них немає 

законних повноважень. 

Професіоналізм. У своїх діях працівники суду повинні виявляти високий рівень 

компетентності та професійності. Вони мають сумлінно, компетентно, вчасно, 

результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні 

обов'язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або 

підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної 

власності. 

Відповідальність перед суспільством. Під час виконання своїх посадових 

обов'язків працівникам суду слід уникати дій, які можуть викликати у громадян враження 

упередженості. Навіть якщо службовець діє в межах закону, він має дотримуватися норм 

поведінки, які б виключали підозру в нечесності, наданні окремим особам переваг, 

непередбачених законодавством. 

Зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд працівника суду має важливе значення і 

впливає на ставлення до суду та судової влади з боку громадян. Одягатися доречно та 

професійно є зовнішнім проявом особистої культури працівника, виявом поваги як до 

громадян, так і до суду та суддів. Робота в суді вимагає стриманості в зовнішньому 

вигляді: доречним є діловий класичний стиль одягу. Екстравагантність, неврахування 

пори року, неохайність в одязі – це ті характеристики манери носіння та вибору одягу, які 

псують позитивний імідж працівника суду. 
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Конфіденційність інформації. Працівники суду не мають розголошувати чи 

використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим 

доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та 

професійних обов'язків, крім випадків, встановлених законом. 

Розуміння та допомога. Задля вирішення власних правових проблем до суду 

звертаються люди різного соціального статусу, віку та статі. У роботі працівника суду 

немає готових рецептів, як поводитися в конкретній ситуації та як саме спілкуватися з тим 

чи іншим відвідувачем. Однак працівник суду повинен: 

 враховувати рівень знань людини, яка до нього звернулася за допомогою та 

використовувати зрозумілу термінологію; 

 допомагати з інформацією стосовно стандартних судових процедур, не 

надаючи при цьому порад юридичного характеру. 

Послідовність. Працівник суду зобов‘язаний завжди поводити себе у спосіб, який 

би сприяв збереженню та зміцненню довіри громадян у цілісність, неупередженість та 

ефективність суду. 



Навчальна програма дистанційного курсу (в режимі он-лайн) «СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

220 

Запобігання конфлікту інтересів. Вказане питання чітко регулюється 

розділом V «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Закону України 

«Про запобігання корупції». Цей закон вирізняє 2 види конфлікту інтересів: 

 потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного 

інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі 

повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття 

нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених 

повноважень; 

 реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним 

інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що 

впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи 

невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. 

Працівник апарату суду повинен вживати заходів щодо недопущення 

виникнення конфлікту інтересів, а також повідомляти уповноваженим суб‘єктам не 

пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізнався чи повинен був дізнатися 

про наявність конфлікту інтересів. 

Несумісні зовнішні інтереси. Працівники апарату суду зобов'язані при 

виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, 

уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або 

поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій 

чи їх осередків або окремих політиків. 

 

2.6.13. Завдання 5.3 

Завдання приховано. 

 

2.6.14. Завдання 5.4 

Завдання приховано. 

 

2.6.15. Завдання 5.5 - тест 

Завдання приховано. 

 

2.6.16. Перелік додаткових джерел. 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр  

2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VI 

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17 

3. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII 

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18  

4. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII 

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/889-19  

5. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року [Електронний ресурс] 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08  

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=879
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=873
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/quiz/view.php?id=882
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=880
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
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2.7. МОДУЛЬ 6. ЗВ’ЯЗКИ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ 

2.7.1. Міні-лекція 1. Загальний огляд питань зв’язків із громадськістю. 

Комунікаційна стратегія суду. 

Зв‘язки з громадськістю – це невід‘ємна частина сучасної управлінської 

діяльності, яка спрямована на створення атмосфери взаєморозуміння між організацією і 

громадськістю, між партнерами у всіх сферах суспільного життя на основі правдивої і 

повної інформації. 

Довіра громадськості до судової влади має важливе значення як гарант 

ефективної роботи судової системи. Рівень такої довіри є, свого роду, показником 

ефективності судочинства. Навряд чи державу з низьким рівнем довіри до правосуддя 

можна назвати правовою, тому актуальність та значущість даної теми не потребує 

доведення. 

Проблема довіри громадськості до судової влади існує як в кожному окремому 

суді, так і в судовій системі загалом. Некоректні публікації в пресі, негативні 

висловлювання в Інтернеті та по телебаченню – все це впливає на формування 

громадської думки та ставлення до судів. Ця проблема є вкрай важливою, оскільки 

негативно позначається на авторитеті правосуддя, ставить під сумнів його 

неупередженість. 

Громадяни повинні отримувати належну інформацію про організацію органів 

публічної влади та умови, в яких створюються закони, а також знати про те як 

функціонують установи судової системи. 

 

 

 

 

Отже налагоджувати зв‘язки з громадськістю необхідно таким чином, аби 

представники суспільства бачили людське обличчя судів, а суди бачили людські обличчя 

користувачів судових послуг.  

 

 

  

ЛЮДИ НЕ ДОВІРЯЮТЬ ТОМУ, ЧОГО ВОНИ НЕ РОЗУМІЮТЬ! 

КЛЮЧОВИМИ МОМЕНТАМИ ТУТ Є: 

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=883
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=883
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Отже, насамперед нам необхідно налагоджувати ефективне спілкування 

(комунікації) – суди мають розповідати про свою діяльність, інформувати, і в такий спосіб 

здобувати громадську підтримку. 

Ефективна комунікація – це добре налагоджений процес обміну інформацією, 

покликаний на досягнення взаємопорозуміння, згоди між сторонами і зміни у свідомості 

та/або поведінці отримувача інформації. 

Оцінка ефективності комунікації суду нерозривно пов‘язана із процесом розробки 

комунікаційної стратегії. Слід розуміти, що комунікаційна стратегія -  це не документ. Це, 

насамперед, бачення руху у сфері комунікації найближчі півроку – рік – два. 

Складовими елементами змісту комунікаційної стратегії є: 

- Аналіз стану комунікаційної діяльності суду; 

- Ресурси для здійснення комунікацій і проблеми, які потребують вирішення; 

- Стан зв‘язків з громадськістю; 

- Мета і основні цілі комунікаційної стратегії; 

- Цільові аудиторії суду; 

- Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями суду; 

- Очікування та критерії оцінки комунікаційної діяльності; 

- План комунікаційних заходів суду на поточний рік (внутрішня і зовнішня 

комунікація). 

Розробка та передача позитивного 
повідомлення 

Презентація результатів роботи, яким 
можна довіряти 

Чесність у відповідях на запити 

Доступність у щоденному 
інформаційному циклі 

Відкритість до запитань 

Прагнення зрозуміти аудиторію 

Забезпечення доступу до будівлі суду, 
встановлення вказівних знаків, надання 
усієї необхідної інформації та допомоги 

відвідувачам 
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Метою комунікаційної стратегії є підвищення незалежності та самостійності 

правосуддя через налагодження стратегічно спланованої та системно організованої 

інформаційної діяльності, направленої на зростання авторитету судової влади в 

суспільстві. 

Цілями комунікативної стратегії суду є:  

 

 
 

КС 
суду: 

підвищення рівня довіри 
громадян до суду, як органу 
правосуддя, де кожен може 

захистити свої права 

підвищення 
авторитету суду 

зокрема та судової 
влади України в 

цілому 

інформування 
територіальної 

громади про роботу 
суду, забезпечення 

прозорості 
діяльності суду 

підвищення рівня 
правової обізнаності 

населення та 
представників ЗМІ 

налагодження постійної 
співпраці із засобами 

масової інформації для 
висвітлення діяльності 

суду та формування 
позитивного іміджу суду 

формування 
поваги до суду та 
судових рішень у 

молодого 
покоління 
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Заходи комунікаційної стратегії спрямовані на співпрацю з наступними групами 

цільової аудиторії: 

1) Громадяни, зокрема: 

-  учасники судових процесів та особи, які потребують судового захисту; 

- громадяни, які не є безпосередніми учасниками судового процесу; 

- окремі категорії громадян, які можуть бути представлені громадськими 

організаціями (інваліди, діти війни тощо); 

2) ЗМІ; 

3) Учні та студенти навчальних закладів; 

4) Представники суб’єктів владних повноважень. 

Для реалізації комунікативної стратегії суду та забезпечення належної організації 

роботи суду зі ЗМІ необхідно розробити Положення про взаємодію суду зі ЗМІ, план 

комунікаційних заходів, ввести посаду прес-секретаря суду або призначити відповідальну 

особу суду за зв‘язки з громадськістю, розробити пам‘ятку для журналістів в судовому 

засіданні. Зі зразками вищевказаних документів ви можете ознайомитись у матеріалах 

цього модуля. 

Голова 
суду і 

заступник 
голови 

суду 

Команда із 
стратегічних 
комунікацій: 

Керівник 
апарату та 

його 
заступник 

Спеціаліст із 
зв’язків з 

громадськістю 

Судді 
Працівники 

апарату 



Навчальна програма дистанційного курсу (в режимі он-лайн) «СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

226 

2.7.2. Додаток 1 до міні-лекції 1. Положення про взаємодію суду із 

засобами масової інформації та журналістами. 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

зборами суддів суду 

протокол від ________ року №__ 

 

Положення 

про взаємодію суду із засобами масової інформації та журналістами 

 Це положення визначає особливості взаємодії суду із засобами масової інформації 

(далі – ЗМІ). 

Положення розроблено на підставі законодавства України, зокрема Конституції 

України, Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про 

телебачення і радіомовлення», «Про захист суспільної моралі», «Про судоустрій і статус 

суддів», «Про доступ до судових рішень», «Про державну таємницю», «Про звернення 

громадян» а також підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють забезпечення 

взаємовідносин судів і ЗМІ. 

1. Організація взаємодії суду зі ЗМІ. 

1.1. Всі документи, які регулюють взаємовідносини судів та ЗМІ мають відповідати 

чинному національному законодавству та міжнародним зобов‘язанням України стосовно 

забезпечення свободи преси і незалежності правосуддя. 

1.2. Контактною особою для ЗМІ зі сторони суду виступає керівник апарату суду та 

особа, відповідальна за спілкування зі ЗМІ або інша особа, призначена керівником апарату 

суду.  

1.3. Інформація про цих осіб (П.І.Б) та контактні дані (телефон, ел.пошта) 

розміщується на веб-сторінці суду на порталі «Судова влада». 

1.4. Зміст цього Положення доводиться до відому представників ЗМІ через розміщення 

на веб-сторінці суду на порталі «Судова влада». 

2. Права журналістів 

2.1. Здійснюючи свою діяльність на засадах професійної самостійності, журналіст 

використовує права та виконує обов‘язки, передбачені ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Про 

друковані ЗМІ (пресу) в Україні». 

2.2. ЗМІ України відповідно до законодавства України мають право висвітлювати всі 

аспекти діяльності органів державної влади та органів  місцевого  самоврядування. 

2.3. ЗМІ можуть проводити власне дослідження і аналіз діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, давати їй оцінку, 

коментувати. 

ЗРАЗОК 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=904
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=904
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2.4. Розрив чи змішування змісту офіційної інформації, що оприлюднюється, 

коментарями ЗМІ або журналістом не допускається. 

2.5. Право висвітлення і коментування діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування,  подій державного життя в Україні гарантується Конституцією 

та законами України.  

3. Обов’язки журналістів  

3.1. Представники ЗМІ (друкованих, електронних, радіо- і телекомпаній тощо), 

відвідуючи суд з метою виконання професійних обов‘язків, мають бути обізнаними: 

-з необхідністю розуміння принципів діяльності органу судової влади та прояву 

поваги до суддів; 

-з гарантіями кожної особи на повагу до приватності та з правовою 

відповідальністю журналіста за розголошення конфіденційної інформації 

(втручання в приватне життя); 

- з поняттям презумпції невинуватості; 

- з правом кожного на справедливий судовий розгляд його/її справи 

неупередженим судом; 

- з правовим наслідками поширення недостовірної інформації. 

3.2. Присутність працівників ЗМІ у приміщенні суду не повинна створювати 

незручностей для інших відвідувачів суду. 

3.3. Присутність працівників ЗМІ у залі судового засідання під час розгляду справи не 

повинна відволікати суд та учасників процесу.  

3.4. Непокора чи ігнорування зауважень судді може кваліфікуватися як прояв не 

поваги до суду і може стати підставою для примусового видалення із зали і накладення 

адміністративного стягнення  у формі штрафу  або адміністративного арешту. 

3.5.  Можливість фото-відео- та теле- зйомки у залі суду під час відкритого судового 

процесу вирішується судом відповідно до ст. 11 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» по 

кожній справі з урахуванням думки учасників процесу та інтересів правосуддя (з огляду 

на права неповнолітніх, потерпілих від злочину, потребу захисту свідків тощо).  

3.6. Оскільки судді не мають права коментувати справи, які перебувають у їхньому 

провадженні, журналісти для отримання більш повної інформації про суть конфлікту, 

його правову природу і можливі правові наслідки завершення справи можуть спілкуватися 

з учасниками процесу та особою, відповідальною за спілкування з представниками ЗМІ 

або керівником апарату чи працівником апарату суду, визначеним керівником апарату 

4. Доступ журналістів до приміщення суду  

4.1. Доступ журналістів до приміщення суду і судових залів, де відкрито слухаються 

справи,  відбувається на загальних підставах. 

4.2. Працівники ЗМІ мають право на вхід до приміщення суду за пред‘явленням 

редакційного посвідчення або документа, що посвідчує особу. 

4.3. Працівники ЗМІ не можуть бути обмежені в доступі до приміщення суду або його 

залів  на тій підставі, що вони не є учасниками процесу, не мають відношення до 

конкретної справи, яка розглядається в суді. 
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5. Доступ журналістів на судові засідання 

5.1. Загальні положення. 

5.1.1. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, передбачених 

процесуальним законом. 

5.1.2. Судове рішення оголошується публічно, але преса і представники громадськості 

можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його 

частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в 

демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист 

приватного життя сторін, або – тією мірою, що визнана судом необхідною. 

5.1.3. Журналісти як і представники громадськості мають право бути присутніми на 

відкритому судовому засіданні та на відкритому проголошенні судових рішень без 

попереднього дозволу (акредитації). 

5.1.4. Розгляд справи у закритому засіданні допускається за мотивованою і 

оголошеною публічно ухвалою  суду у випадках, передбачених процесуальним законом.  

6. Запити представників ЗМІ і журналістів 

6.1. Загальні положення. 

6.1.1. Відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації», ЗУ «Про звернення 

громадян» журналісти та представники ЗМІ мають право звертатися до суду з відповідним 

запитом та отримувати відповідь у строки, передбачені вказаними законами. 

6.1.2. У письмовому запиті повинно бути зазначено прізвище, ім‘я та по батькові 

запитувача, питання, яке його цікавить та адреса, за якою він бажає отримати відповідь, а 

у необхідних випадках мета отримання інформації чи документів. 

7. Доступ журналістів до судових рішень, матеріалів судового процесу. 

7.1. Загальні положення. 

7.1.1. Доступ до судових рішень і матеріалів судового процесу забезпечується такими 

способами: 

7.1.1.1. присутністю журналіста під час розгляду справи в суді; 

7.1.1.2. присутністю журналіста в залі судового засідання під час проголошення 

судового рішення; 

7.1.1.3. оприлюдненням судових рішень у мережі Інтернет; 

7.1.1.4. публікацією текстів судових рішень в друкованих засобах масової інформації.  

7.2. Присутність журналіста в залі судового засідання під час проголошення 

судового рішення. 

7.2.1. Журналісти та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають 

право відкрито робити письмові нотатки, використовувати портативні аудіо технічні 

засоби. 

7.2.2. Публічно проголошені судові рішення можуть бути відтворені без обмежень 

відповідно до вимог діючого законодавства.  
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7.4. Оприлюднення судових рішень у мережі Інтернет. 

7.4.1. Оприлюднення судових рішень у мережі Інтернет здійснюється через Єдиний 

державний реєстр судових рішень на офіційному веб-порталі Державної судової 

адміністрації України (www.court.gov.ua або www.reyestr.court.gov.ua). 

7.5. Публікація текстів судових рішень в друкованих засобах масової інформації. 

7.5.1. Публікація текстів судових рішень в друкованих виданнях здійснюється у 

порядку, встановленому Законом України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 

2005 року № 3262-IV. 

7.5.2. При висвітленні судових процесів, по яких зберігається можливість оскарження, 

журналісти мають уникати висловів, що є доречними лише щодо справ із закінченим 

провадженням.  

8. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису 

8.1. Представники ЗМІ, учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі 

судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі 

судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- 

та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням 

обмежень, установлених законом: 

8.1.1. ч. 8 ст. 6 ЦПК України передбачає, що учасники цивільного процесу та інші 

особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а 

також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої. Проведення в залі судового 

засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної 

апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню 

допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у 

справі; 

8.1.2. ч. 8 ст. 12 КАС України передбачає, що особи, присутні в залі судового 

засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі 

судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної 

апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню 

допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у 

справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень; 

8.1.3. ч.6 ст. 27 КПК України передбачає, що кожен, хто присутній в залі судового 

засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні 

аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, 

транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису 

із застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що 

приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди 

для судового розгляду. 

Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі 

судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання 

повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні 

учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав. 

8.2. Журналістам та представникам ЗМІ, які планують  проводити  в залі судового 

засідання фото- і кінозйомку, теле-, відео-, звукозапис із застосуванням  різних типів  

апаратури, а також транслювати судові засідання по радіо і телебаченню, пропонується 

http://www.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T375900.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052747.html#24
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завчасно повідомляти про такі заходи керівника апарату суду для створення необхідних 

умов для проведення зазначених дій. 

Особи, які проводять зйомку та запис, повинні залишатися на визначених місцях і 

дотримуватися порядку протягом всього судового засідання до того моменту, як суддя 

залишить залу судового засідання, якщо інше не узгоджено з головуючим у справі. 

Фотографам, операторам та іншим особам не дозволено  пересуватися по залу судового 

засідання під час слухання справи. 

8.3. У випадку резонансних судових процесів і великої уваги до них преси керівник 

апарату суду в залежності від можливостей зали (кількості місць) зобов‘язана забезпечити 

рівний доступ як представників громадськості, так і медіа.  

9. Організаційні питання проведення інтерв’ю із суддями, особою, відповідальною за 

спілкування зі ЗМІ чи іншим працівником апарату суду, визначеним керівником 

апарату. 

9.1. Правовий статус інтерв‘ю полягає у тому, що журналіст і суддя, особа, 

відповідальна за спілкування зі ЗМІ чи інший працівник апарату суду, визначений 

керівником апарату є співавторами інтерв‘ю.  

9.2. При плануванні інтерв‘ю з суддею журналісти мають усвідомлювати можливість 

обмеження тематики спілкування через те, що відповідно до Кодексу професійної етики, 

суддя не має права : 

9.2.1. розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв‘язку з розглядом справи 

в закритому судовому засіданні, 

9.2.2. робити публічні заяви, коментувати в засобах масової інформації справи, які 

перебувають у провадженні суду,  

9.2.3. піддавати сумніву судові рішення, що набрали законної сили.  

9.3. Як співавтор, суддя, особа, відповідальна за спілкування зі ЗМІ чи інший 

працівник апарату суду, визначений керівником апарату має право ознайомитися з 

підготовленим до поширення матеріалом, внести свої корективи у текст власних 

відповідей, якщо їх зміст перекручено, погодити назву матеріалу тощо 

9.3.1. журналістам бажано завчасно планувати інтерв‘ю, повідомити про свій намір 

особу, на яку покладено виконання функцій взаємодії за ЗМІ, повідомити йому тему 

розмови, обсяг і дату виходу матеріалу і попросити погодити час зустрічі 

9.3.2. з метою ефективного використання часу та узгодження із своїм напруженим 

графіком суддя може встановити чіткі часові рамки свого спілкування з журналістом  

9.3.3. суддям, особі, відповідальній за спілкування зі ЗМІ чи іншому працівнику 

апарату суду, визначеному керівником апарату треба враховувати, що журналісти можуть 

не мати юридичної освіти, працювати над матеріалами різної тематики, але оскільки вони 

виступають посередниками між судом і своєю аудиторією, у спілкуванні з ними слід  

вживати менше правової лексики, говорити на визначену ними тему, яка продиктована  

інтересами видання та цікавістю аудиторії.  
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2.7.3. Додаток 2 до міні-лекції. 1 Комунікаційна стратегія суду. 

 

 

КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ СУДУ 

ЗМІСТ 
1. Вступ 

2. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду 

3. Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблем, які потребують 

вирішення 

4. Стан зв‘язків з громадськістю 

5. Мета і основні цілі комунікаційної стратегії  

6. Цільові аудиторії суду 

7. Форми і засоби комунікації з цільовими аудиторіями 

8. План комунікаційних заходів суду на 2014 рік  

9. Очікування та критерії оцінки комунікаційної діяльності 

 

 Вступ 

Стратегія  комунікаційної діяльності суду є основним документом для здійснення 

зовнішньої та внутрішньої комунікації на регіональному рівні, включає в себе сукупність 

комунікативних засобів, методів, прийомів і технік покликаних надати об‘єктивну 

інформацію про діяльність суду і суддів, налагодити постійний зацікавлений діалог з 

суспільством в інтересах  забезпечення незалежності судової влади, гарантування 

законності та правопорядку, здійснення об‘єктивного і неупередженого правосуддя. 

Стратегія розроблена на основі Концепції комунікації судової влади України. 

Зміст і структура комунікаційної стратегії визначаються метою правосуддя та 

завданнями суду і ґрунтуються на нормах Конституції України, Законів України „Про 

судоустрій і статус суддів‖, „Про  доступ до публічної інформації‖, Кодексу суддівської 

етики, Мадридських принципах  щодо зв‘язку між засобами масової інформації та 

суддівської незалежністю, інших національних і міжнародних актах, що регулюють 

діяльність в цій сфері. 

 Контроль і координація  

комунікаційної діяльності суду             Голова суду  

       __________ 

 

відповідальні за організацію виконання  керівник апарату суду  

       __________ 

 2. Аналіз стану комунікаційної діяльності суду 

Суд має досвід здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності. Це 

стало можливим завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій ведення 

внутрішнього документообігу, управління апаратом суду та донесення інформації про 

діяльність суду до широкого кола громадськості через ЗМІ. 

У приміщенні суду розміщені інформаційні стенди (на 1-му та 3-му поверхах) на 

яких розміщено: графік прийому громадян керівництвом суду, ДСА України, ТУ ДСА 

України в Сумській області, Апеляційного суду Сумської області, режим роботи суду, 

список суддів, оголошення щодо інформації, розміщеної на веб-сторінці суду, порядок 

отримання копії рішення суду, вимоги до позовної заяви, інформація про ограни, що 

надають безоплатну правову допомогу, бланк інформаційного запиту, реквізити для 

сплати судового збору, реквізити для сплати штрафу, адреси та контактні телефони судів 

вищої інстанції, ВККСУ, правила внутрішнього трудового розпорядку суду тощо. 

ЗРАЗОК 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=905
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Також відвідувачі мають змогу ознайомитися зі списками справ, призначених до 

розгляду, зразками позовних заяв, заяв тощо. 

Суд демонструє відкритість своєї роботи, веде комунікаційну діяльність у двох 

напрямках: 

- внутрішній – робота з суддями та працівниками апарату суду щодо 

вдосконалення їх професійних і комунікативних навичок, облаштування приміщення суду 

з метою забезпечення його інформаційної насиченості, підвищення комфортності для 

відвідувачів і роботи працівників суду; 

- зовнішній – інформування про роботу суду, співпраця зі ЗМІ, просвітницька 

діяльність, налагодження постійного зацікавленого діалогу з громадськістю щодо 

інформування про діяльність суду, співпраця з іншими установами. 

Планування комунікаційних заходів ведеться з урахуванням результатів опитувань 

думки громадян, які проводились у ______ році серед відвідувачів суду. 

3. Наявність ресурсів для здійснення комунікацій і проблем, які потребують 

вирішення 
Враховуючи вимоги норм ДБН України В.2.2-26:1010 щодо розміру приміщень, 

площа приміщення виділена для суду є недостатньою, що впливає на організацію 

належної роботи суду та, зокрема, на комфортне перебування відвідувачів у приміщенні 

суду. 

Так, у суді недостатня кількість залів судових засідань. Виходячи з чисельності 

суддівського корпусу (згідно з штатним розписом у суді передбачено 13 посад суддів), 

мінімальна кількість залів судових засідань повинна бути не менше 8, а в суді їх лише 5.  

Також суд не забезпечений приміщеннями для роботи з матеріалами справ – для 

юристів (адвокатів, прокурорів) і громадян. Ознайомитись з матеріалами судових справ 

особи мають можливість в приймальнях суддів на приставних стільцях, оскільки  

додатково обладнати їх місцем для ознайомлення немає можливості тому, що приймальні 

мають невелику площу та в них одночасно працюють 4 особи.  

Згідно ДБН приміщення для приймання та відправлення кореспонденції повинні 

розташовуватись на першому поверсі.  

Канцелярії суду, в яких приймаються судові справи та кореспонденція, а також 

видаються копії процесуальних документів суду розташовані на 3-му та 5-му поверхах і це 

створює певні незручності для громадян, серед яких значна кількість осіб похилого віку, 

що призводить до постійних скарг з боку громадян.   

У суді налагоджена співпраця із засобами масової інформації. Зокрема, активна 

співпраця здійснюється з журналістами газети «Данкор», газети «Панорама», Сумської 

обласної державної телерадіокомпанії тощо. У суді є відповідальна особа за спілкування зі 

ЗМІ. Спілкування зі ЗМІ здійснюється через повідомлення для преси, підготовку та 

надання інтерв‘ю працівників суду тощо.  

Спілкування з представниками ЗМІ відбувається у робочих кабінетах, залах 

судового засідання. Журналісти мають змогу бути присутніми під час розгляду справ та 

матеріалів, які розглядаються у відкритому судовому засіданні. 

Також одним з ресурсів комунікативних технологій є веб-сторінка суду на порталі 

«Судова влада», оновлення інформації на якій відбувається щоденно. 

Не сприяє налагодженню постійного зацікавленого діалогу суду з  громадськістю 

низький рівень загальної правової культури населення регіону. Це є однією з причин 

невідповідних запитів до працівників суду, недовіри до діяльності суду, масових 

одноразових звернень до суду (соціальні виплати тощо), що створює дискомфортні умови 

перебування у приміщення як самих громадян, так і працівників суду. Як наслідок – 

формується негативне ставлення до суду загалом.   

4. Стан зв’язків суду з громадськістю 
Суд постійно співпрацює зі ЗМІ. Забезпечення співпраці відноситься до повноважень 

керівника апарату суду. Регулярно у регіональних ЗМІ висвітлюються всі нововведення в 
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організації роботи суду, інформація щодо розгляду резонансних справ тощо. Для 

здійснення ефективної співпраці зі ЗМІ була розроблена медіа-карта. 

Суд щоденно оновлює інформацію на своїй веб-сторінці на порталі «Судова влада 

України», а саме: розділ новини та події, списки автопризначених справ, списки справ, 

призначених до розгляду тощо.  

Окрім того, суд систематично веде інформаційно-просвітницьку роботу з 

громадськістю через організацію зустрічей суддів та працівників апарату суду з різними 

установами, професійними аудиторіями, молоддю - студентством, школярами. 

Періодично проводяться «Дні відкритих дверей» для всіх бажаючих, проводяться 

екскурсії приміщенням суду. Розроблено орієнтовний план проведення заходу «День 

відкритих дверей». 

5. Мета і основні цілі комунікаційної стратегії. 

Мета комунікаційної стратегії суду – формування довіри громадян до системи 

судочинства України через довіру до роботи суду, як ланки судової системи і загалом 

підвищення авторитету судової влади в суспільстві.  

Основні цілі комунікаційної стратегії: 

- забезпечення прозорості діяльності судової влади,  підвищення рівня її  авторитету  і 

довіри громадян до правосуддя загалом; 

- підвищення рівня обізнаності громадян регіону щодо специфіки, особливостей і 

змісту діяльності суду; 

- підвищення авторитету судді та працівника апарату суду у суспільстві; 

- покращення відносин зі ЗМІ, лідерами громадської думки, громадськими 

організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування в інтересах  

побудови правової держави; 

- підвищення рівня правової освіти населення, інформування громадян про шляхи 

забезпечення їх конституційних прав та необхідність дотримання ними 

конституційних обов‘язків; 

- підвищення престижу роботи в суді, профорієнтація молоді. 

6.Цільові аудиторії суду  

Відповідно до цілей та актуальних проблем суду, цільовими аудиторіями є: 

- громадяни, які часто звертаються до суду; 

- відвідувачі суду; 

- професійні організації, інтереси яких вирішуються у судовому    

  порядку; 

- правоохоронні органи, 

- правозахисні організації; 

- посадові особи виконавчої влади; 

- посадові особи місцевих органів влади; 

- науково-експертне середовище; 

- студенти; 

- школярі  

- працівники ЗМІ. 

На даний час всі вище визначені групи є пріоритетними. 

7.Форми і засоби комунікацій з цільовими аудиторіями 
Форми і засоби комунікацій з цільовими аудиторіями: 

1. для школярів, студентів, відвідувачів суду - лекції, бесіди, екскурсії, дні відкритих 

дверей. 

2. для ЗМІ – інтерв‗ю, прес-анонси, повідомлення. 
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8. План комунікаційних заходів суду на 2014 рік (внутрішня і зовнішня 

комунікація) 

№ 

з/п 

Назва заходу Цільова 

аудиторія, на яку 

направлений 

захід 

Очікуваний 

результат 

Орієнтовна 

дата 

проведення 

Примітк

а 

1. Оновлення веб-

сторінки суду на 

офіційному веб-

порталі „Судова 

влада України‖ 

Громадяни, 

відвідувачі суду, 

представники 

ЗМІ, громадські 

організації, 

представники 

органів державної 

влади і місцевого 

самоврядування,  

всі бажаючі 

Оперативне 

отримання 

довідкової  

інформації 

про 

діяльність 

суду 

Щоденно   

2. Підготовка 

інформаційних 

матеріалів щодо 

роботи суду 

Громадяни, 

представники 

ЗМІ, громадські та 

правозахисні 

організаційні 

установи 

Формування 

позитивного 

іміджу суду 

Протягом 

року 

  

3. Оновлення 

інформаційних 

стендів у 

приміщенні суду 

Громадяни, 

відвідувачі суду, 

представники 

ЗМІ, громадські 

організації, 

представники 

органів  державної 

влади і місцевого 

самоврядування,  

всі бажаючі 

Оперативне 

отримання 

довідкової 

інформації 

про 

діяльність 

суду 

У разі зміни 

інформації, 

що 

розміщена 

на них - 

негайно 

  

4. Проведення 

інформаційно-

просвітницької 

роботи  серед 

студентів та 

школярів 

Цільові групи Підвищення 

обізнаності 

про 

діяльність 

судової 

системи, 

професійне 

орієнтування. 

Підвищення 

довіри до 

роботи суду 

Протягом 

року  
  

5. Моніторинг 

матеріалів у ЗМІ, 

які стосуються 

діяльності суду та 

за необхідності 

організація 

оперативного 

реагування на них 

Цільові аудиторії 

(за результатами 

моніторингу) 

Оперативне 

реагування 

забезпечує 

відображення 

інформації, 

яка відповідає 

дійсності 

Постійно   
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6. Організація 

виступів, інтерв‘ю 

працівників суду з 

актуальних питань  

Громадяни 

регіону, у випадку 

конкретного 

питання – 

відповідні цільові 

групи 

Презентація 

суду як 

відкритої 

установи, 

висвітлення 

окремих 

питань 

судочинства 

та роботи 

суду 

За 

домовленіст

ю 

  

7. Проведення  Днів 

відкритих дверей 

Студенти, 

школярі, 

відвідувачі суду 

Надання 

інформації 

про 

діяльність 

суду, 

підвищення 

довіри до 

роботи суду 

Протягом 

року 

  

8. Висвітлення у ЗМІ 

заходів, які 

проводяться в суді 

Громадяни 

регіону, 

громадські 

організації, 

молодь, інші 

цільові аудиторії 

Інформуванн

я про роботу 

суду, 

демонстрація 

відкритості 

діяльності, 

формування 

позитивного 

іміджу суду,  

підвищення 

довіри 

громадян до 

судочинства 

Постійно    

 

9. Очікування та критерії оцінки комунікаційної діяльності 

- розуміння громадянами результатів роботи суду, позитивне сприйняття судових 

рішень; 

- підвищення довіри до суду і системи судочинства; 

- формування позитивного іміджу суду. 

Моніторинг результатів комунікаційної діяльності: 

- визначення співвідношення між кількістю інформації, що стосується діяльності 

суду і повідомленнями, які потрапили у ЗМІ та стали предметом громадської уваги; 

- оцінка інформації, що з‘явилась в ЗМІ щодо діяльності суду (співвідношення 

позитивної і негативної інформації); 

- організація і проведення опитувань громадської думки. 
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2.7.4. Міні-лекція 2. Суди і засоби масової інформації. 

Робота з населенням належить до пріоритетних завдань суду, оскільки вона має 

забезпечувати довіру населення до суду. Потрібно виходити з того, що довіра громадян 

формується не лише на підставі особистого досвіду, а й під впливом доступної інформації, 

передусім – інформації засобів масової інформації. ЗМІ є основним розповсюджувачем  

правової, в тому числі судової інформації. 

Взаємодія судів із вітчизняними і зарубіжними засобами масової інформації 

відбувається відповідно до норм Конституції України, Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок 

висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про 

телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про доступ до судових 

рішень». Крім того, питання взаємодії  суду і ЗМІ врегульоване положеннями процесуального 

законодавства: Кодексу адміністративного судочинства України, Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 

Кримінального процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.  

У національне законодавство України також імплементовано норми міжнародного 

права, які регулюють деякі питання взаємодії засобів масової інформації із судами. 

Основні документи, якими користуються сучасні демократичні країни для 

забезпечення доступу громадян і журналістів до судової інформації розроблялися ООН, 

Радою Європи та Європейським судом з прав людини (рішення у справах щодо прозорості 

судового процесу та доступу до інформації). 

 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (зі змінами, 

внесеними Протоколом № 11) 1950 року (ратифікована Україною 17 липня 1997, набула 

чинності для України: 11 вересня 1997) гарантує право на справедливий суд (ст. 6) і право 

на свободу вираження поглядів (ст. 10). 

 Мадридські принципи щодо зв’язку між засобами масової інформації та 

суддівською незалежністю (оприлюднені у Резолюції 1296 Економічної та соціальної 

Ради ООН від 11 лютого 1994 року) – зафіксували основні погляди ООН щодо свободи 

думки та слова, взаємодії судів та засобів масової інформації. У преамбулі до даного 

документа зазначається, що ці принципи підготовлені як мінімальні стандарти та не 

можуть бути використані для відходу від існуючих вищих стандартів захисту свободи 

вираження поглядів. 

 Рекомендації Rec (2003) 13 Комітету Міністрів державам-членам щодо 

надання інформації через засоби масової інформації стосовно кримінального процесу 

(прийнята Комітетом Міністрів РЄ 10 липня 2003 року на 848-му засіданні заступників 

міністрів), у яких відображені основні демократичні стандарти взаємовідносин суддів і 

ЗМІ у європейських країнах. Якщо ознайомитися з ними, то можна дійти висновку, що 

вони базуються на: 

  засадничому праві на свободу вираження поглядів та інформації; 

 праві ЗМІ інформувати громадськість з огляду на право громадськості 

отримувати інформацію, у тому числі стосовно питань, що становлять суспільний інтерес; 

 праві громадян на презумпцію невинуватості, на справедливий суд та 

на повагу до приватного й сімейного життя; 

 важливості висвітлення у ЗМІ кримінального процесу, аби зробити 

очевидною стримуючу функцію кримінального права. 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=884


Навчальна програма дистанційного курсу (в режимі он-лайн) «СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

237 

 

 Резолюція № R (81) 19 Кабінету Міністрів Ради Європи про доступ до 

інформації (Кабінет Міністрів ухвалив документ 25 листопада 1981 року). Містить вісім 

загальних принципів щодо доступ до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних 

органів: 

І Принцип. Кожен у межах юрисдикції держави-члена повинен мати право на 

отримання за запитом інформації, що знаходиться у розпорядженні 

органів державної влади, крім законодавчих органів та судової влади.  

II Принцип. Для забезпечення доступу до інформації мають бути передбачені 

ефективні і належні засоби.  

III Принцип. Не може бути відмовлено у доступі до інформації на тій підставі, що 

особа, котра подає запит, не має особливого інтересу в у цьому 

питанні.  

IV Принцип. Доступ до інформації надається на основі рівності.  

V Принцип. Вищенаведені принципи застосовуються з урахуванням лише таких 

обмежень і заборон, які є необхідними в демократичному суспільстві 

для захисту законних інтересів суспільства (наприклад, національної 

безпеки, суспільної безпеки, громадського порядку, економічного 

добробуту країни, запобігання злочинам або для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно), а також для 

захисту приватного життя та інших законних приватних інтересів, 

які, однак, мають  охоронятися з урахуванням конкретних потреб 

конкретної особи в інформації, наявної в органів державної влади, що 

стосується її особисто.  

VI Принцип. Будь-який запит про надання інформації повинен розглядатися в 

розумні терміни.  

СТАНДАРТИ ВІДНОСИН СУДІВ І ЗМІ 

(Рекомендації № Rес (2003) 19 Комітету Міністрів РЄ) 

1) Інформування громадськості через ЗМІ 

2) Презумпція невинуватості 

3) Точність інформації  

4) Доступ до інформації 

5) Способи надання інформації ЗМІ 

6) Регулярне інформування під час кримінальних процесів 

7) Заборона на використання інформації 

8) Захист недоторканності приватного життя в судовій справі 

9) Право на виправлення та право на відповідь 

10) Неприпустимість впливу на суд 

11) Шкідливе досудове розголошення 

12) Допуск журналістів 

13) Доступ журналістів до зали судових засідань 

14) Пряма трансляція з зали судових засідань та зйомка таких засідань 

15) Допомога у висвітленні процесів засобами масової інформації 

16) Захист свідків 

17) Висвітлення ЗМІ виконання судових вироків 

18) Висвітлення ЗМІ по закінченні судових вироків 

 

Більш детально із зазначеними принципами ви можете ознайомитись 

переглянувши презентацію, яка розміщена в матеріалах модуля 
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VII Принцип. Орган державної влади, що відмовляє в доступі до інформації, має 

сказати причини такої відмови з посиланням на законодавство чи 

практику. 

VIII Принцип. Будь-яка відмова в наданні інформації має бути предметом 

оскарження. 

Судова журналістика має важливе суспільне значення, оскільки в 

демократичному суспільстві професійне висвітлення судової проблематики – запорука 

громадського контролю судової гілки влади. Створення ефективної системи взаємодії 

судів та ЗМІ є актуальним завданням на етапі демократичних перетворень у сучасній 

Україні. Його важливість мають чітко усвідомлювати не лише судді, працівники судів, а й 

представники ЗМІ. Прозорість функціонування державних інститутів є важливою ознакою 

демократії. Неможливо забезпечити справедливе та ефективне судочинство без його 

відкритості та гласності. Саме про це говорять сучасні демократичні стандарти 

судочинства.  

У європейській і світовій практиці свобода слова визначається як невід‘ємна 

складова загальнолюдського права на вираження поглядів, права на справедливий та 

неупереджений суд. Разом з тим, право ЗМІ збирати і поширювати інформацію про суд 

може підлягати певним обмеженням, які застосовуються на чітко визначених підставах.  

 

 

 

Судовий розгляд та вирішення справ 

мають здійснюватися гласно й відкрито відповідно до: 

пункту сьомого частини 3 статті 129 Конституції України 

 статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

 статей 7 і 12 Кодексу адміністративного судочинства України 

 стаття 6 Цивільного процесуального кодексу України 

 стаття 4
4 
Господарського процесуального кодексу України 

 статей 7, 27 Кримінального процесуального кодексу України 
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ щодо принципів гласності та відкритості 

ЗУ Про судоустрій і статус суддів КПК ЦПК ГПК 

Стаття 11. Гласність і відкритість 

судового процесу 

1. Судові рішення, судові засідання та 

інформація щодо справ, які 

розглядаються судом, є відкритими, 

крім випадків, установлених законом. 

Ніхто не може бути обмежений у праві 

на отримання в суді усної або письмової 

інформації про результати розгляду 

його судової справи. Будь-яка особа має 

право на вільний доступ до судового 

рішення в порядку, встановленому 

законом. 

2. Інформація про суд, який розглядає 

справу, сторони спору та предмет 

позову, дату надходження позовної 

заяви, апеляційної, касаційної скарги, 

заяви про перегляд судового рішення, 

стадії розгляду справи, місце, дату і час 

судового засідання, рух справи з одного 

суду до іншого є відкритою та підлягає 

невідкладному оприлюдненню на 

офіційному веб-сайті судової влади 

України, крім випадків, установлених 

законом. 

3. Розгляд справ у судах відбувається 

відкрито, крім випадків, установлених 

законом. У відкритому судовому 

Глава 2. Засади 

кримінального провадження 
Стаття 7. Загальні засади 

кримінального провадження 

1. Зміст та форма кримінального 

провадження повинні відповідати 

загальним засадам кримінального 

провадження, до яких, зокрема, 

відносяться: 

… 

20) гласність і відкритість судового 

провадження та його повне фіксування 

технічними засобами; 

… 
Стаття 27. Гласність і відкритість 

судового провадження та його повне 

фіксування технічними засобами 

1. Учасники судового провадження, а 

також особи, які не брали участі у 

кримінальному провадженні, якщо суд 

вирішив питання про їхні права, 

свободи, інтереси чи обов‘язки, не 

можуть бути обмежені у праві на 

отримання в суді як усної, так і 

письмової інформації щодо результатів 

судового розгляду та у праві на 

ознайомлення з процесуальними 

рішеннями й отримання їх копій. Ніхто 

Стаття 6. Гласність та 

відкритість судового розгляду 

1. Розгляд справ у всіх судах 

проводиться усно і відкрито. 

2. Ніхто не може бути 

позбавлений права на інформацію 

про час і місце розгляду своєї 

справи. 

3. Закритий судовий розгляд 

допускається у разі, якщо 

відкритий розгляд може привести 

до розголошення державної або 

іншої таємниці, яка охороняється 

законом, а також за клопотанням 

осіб, які беруть участь у справі, з 

метою забезпечення таємниці 

усиновлення, запобігання 

розголошенню відомостей про 

інтимні чи інші особисті сторони 

життя осіб, які беруть участь у 

справі, або відомостей, що 

принижують їх честь і гідність. 

4. Особисті папери, листи, записи 

телефонних розмов, телеграми та 

інші види кореспонденції можуть 

бути оголошені у судовому 

засіданні тільки за згодою осіб, 

визначених Цивільним кодексом 

Стаття 4-
4
. Гласність 

розгляду справ 

Розгляд справ у 

господарських судах 

відкритий, за винятком 

випадків, коли це 

суперечить вимогам щодо 

охорони державної, 

комерційної або банківської 

таємниці, або коли сторони 

чи одна з сторін 

обґрунтованою вимагають 

конфіденційного розгляду 

справи і подають 

відповідне клопотання до 

початку розгляду справи по 

суті. 

Про розгляд справи у 

закритому засіданні або про 

відхилення клопотання з 

цього приводу виноситься 

ухвала. 

Судовий процес 

фіксується технічними 

засобами та відображається 

у протоколі судового 

засідання у порядку, 

встановленому цим 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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засіданні мають право бути присутніми 

будь-які особи. У разі вчинення особою 

дій, що свідчать про неповагу до суду 

або учасників судового процесу, така 

особа за вмотивованим рішенням суду 

може бути видалена із зали судового 

засідання. 

Учасники судового процесу, інші 

особи, присутні у залі судового 

засідання, представники засобів 

масової інформації можуть 

проводити в залі судового засідання 

фотозйомку, відео- та аудіозапис з 

використанням портативних відео- 

та аудіотехнічних засобів без 

отримання окремого дозволу суду, 

але з урахуванням обмежень, 

установлених законом. Трансляція 

судового засідання здійснюється з 

дозволу суду. Проведення в залі 

судового засідання фотозйомки, 

відеозапису, а також трансляція 

судового засідання повинні 

здійснюватися без створення перешкод 

у веденні засідання та здійсненні 

учасниками судового процесу їхніх 

процесуальних прав. 

4. Розгляд справи у закритому 

судовому засіданні допускається за 

вмотивованим рішенням суду 

виключно у випадках, передбачених 

законом. 

не може бути обмежений у праві на 

отримання в суді інформації про дату, 

час і місце судового розгляду та про 

ухвалені в ньому судові рішення, крім 

випадків, установлених законом. 

2. Кримінальне провадження в судах 

усіх інстанцій здійснюється відкрито. 

Слідчий суддя, суд може прийняти 

рішення про здійснення кримінального 

провадження у закритому судовому 

засіданні впродовж усього судового 

провадження або його окремої частини 

лише у випадках: 

1) якщо обвинуваченим є 

неповнолітній; 

2) розгляду справи про злочин проти 

статевої свободи та статевої 

недоторканості особи; 

3) необхідності запобігти 

розголошенню відомостей про особисте 

та сімейне життя чи обставин, які 

принижують гідність особи; 

4) якщо здійснення провадження у 

відкритому судовому засіданні може 

призвести до розголошення таємниці, 

що охороняється законом; 

5) необхідності забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у кримінальному 

провадженні. 

3. Особисті записи, листи, зміст 

особистих телефонних розмов, 

телеграфних та інших повідомлень 

України. Це правило 

застосовується при дослідженні 

звуко- і відеозаписів такого самого 

характеру. 

5. При розгляді справ у закритому 

судовому засіданні мають право 

бути присутні особи, які беруть 

участь у справі, а у разі 

необхідності - свідки, експерти, 

спеціалісти і перекладачі. 

6. Розгляд справи у закритому 

судовому засіданні проводиться з 

додержанням усіх правил 

цивільного судочинства. 

7. Про розгляд справи в 

закритому судовому засіданні суд 

зобов'язаний постановити 

мотивовану ухвалу в нарадчій 

кімнаті, яка оголошується негайно. 

8. Учасники цивільного 

процесу та інші особи, присутні 

на відкритому судовому 

засіданні, мають право робити 

письмові записи, а також 

використовувати портативні 

аудіотехнічні пристрої. 

Проведення в залі судового 

засідання фото- і кінозйомки, 

відео-, звукозапису із 

застосуванням стаціонарної 

апаратури, а також 

транслювання судового 

Кодексом. 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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5. При розгляді справ перебіг судового 

процесу фіксується технічними 

засобами в порядку, встановленому 

законом. 

6. Учасникам судового процесу на 

підставі рішення суду забезпечується 

можливість брати участь у судовому 

засіданні в режимі відеоконференції у 

порядку, встановленому законом. 

Обов‘язок забезпечити проведення 

відеоконференції покладається на суд, 

який отримав судове рішення про 

проведення відеоконференції, 

незалежно від спеціалізації та інстанції 

суду, який прийняв таке рішення. 

7. Судові засідання проводяться 

виключно в спеціально обладнаному 

для цього приміщенні суду - залі 

засідань, яке придатне для розміщення 

сторін та інших учасників судового 

процесу і дає змогу реалізувати надані 

їм процесуальні права і виконувати 

процесуальні обов‘язки, передбачені 

законом. 

можуть бути оголошені у відкритому 

судовому засіданні, якщо слідчий суддя, 

суд не прийме рішення про їх 

дослідження у закритому судовому 

засіданні на підставі п. 3 частини другої 

цієї статті. 

4. Кримінальне провадження у 

закритому судовому засіданні суд 

здійснює з додержанням правил 

судочинства, передбачених цим 

Кодексом. На судовому розгляді в 

закритому судовому засіданні можуть 

бути присутні лише сторони та інші 

учасники кримінального провадження. 

5. Під час судового розгляду 

забезпечується повне фіксування 

судового засідання за допомогою 

звукозаписувального технічного засобу. 

Офіційним записом судового засідання є 

лише технічний запис, здійснений судом 

у порядку, передбаченому цим 

Кодексом. 

6. Кожен, хто присутній в залі 

судового засідання, може вести 

стенограму, робити нотатки, 

використовувати портативні 

аудіозаписуючі пристрої. Проведення 

в залі судового засідання фотозйомки, 

відеозапису, транслювання судового 

засідання по радіо і телебаченню, а 

також проведення звукозапису із 

застосуванням стаціонарної 

засідання по радіо і телебаченню 

допускаються на підставі ухвали 

суду за наявності згоди на це осіб, 

які беруть участь у справі. 

9. Рішення суду проголошується 

прилюдно, крім випадків, коли 

розгляд проводився у закритому 

судовому засіданні. Особи, які 

беруть участь у справі, а також 

особи, які не брали участі у справі, 

якщо суд вирішив питання про їх 

права, свободи чи обов'язки, мають 

право на отримання в суді усної 

або письмової інформації про 

результати розгляду відповідної 

справи. Особи, які не брали участі 

у справі, якщо суд вирішив 

питання про їх права, свободи чи 

обов'язки, мають право 

знайомитися з матеріалами справи, 

робити з них витяги, знімати копії з 

документів, долучених до справи, 

одержувати копії рішень і ухвал. 

10. Хід судового засідання 

фіксується технічними засобами. 

Порядок фіксування судового 

засідання технічними засобами 

встановлюється цим Кодексом. 

11. Офіційним записом судового 

засідання є лише технічний запис, 

зроблений судом. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1448825986029688#n541
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апаратури допускаються на підставі 

ухвали суду, що приймається з 

урахуванням думки сторін та 

можливості проведення таких дій без 

шкоди для судового розгляду. 

7. Судове рішення, ухвалене у 

відкритому судовому засіданні, 

проголошується прилюдно. Якщо 

судовий розгляд відбувався у закритому 

судовому засіданні, судове рішення 

проголошується прилюдно з пропуском 

інформації, для дослідження якої 

проводилося закрите судове засідання та 

яка на момент проголошення судового 

рішення підлягає подальшому захисту 

від розголошення. 

     НА ЗАМІТКУ КОЖНОМУ ПРАЦІВНИКУ АПАРАТУ СУДУ 

Якщо до приміщення суду прийшли журналісти і звернулися до Вас з проханням надати інформацію стосовно судової справи, яка перебуває (або 

повинна перебувати) на розгляді у суді,  

НЕОБХІДНО: 

- ввічливо повідомити, що надання такої інформації не входить до ваших повноважень  

- повідомити інформацію про прес-секретаря суду або керівника апарату суду  (прізвище, ім‘я, по батькові, контактні телефони) 
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Слід зауважити, що розгляд більшості справ у 

судах проводиться відкрито. Журналісти мають таке саме 

право бути присутніми на відкритому судовому засіданні, 

як і громадяни будь-якої іншої професії. За 

законодавством України неприпустимо НЕ допускати 

журналістів до приміщення суду.  

Суд ухвалою може оголосити судове засідання 

або його частину закритими з метою нерозголошення 

державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, 

захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої 

особи, а також в інших випадках, установлених законом. У такому разі на слуханні справи 

не можуть бути присутні сторонні особи, а тільки учасники судового процесу.  

Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити 

нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої.  

Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із 

застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і 

телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть 

участь у справі (крім тих, які є суб'єктами владних повноважень) і можливості проведення 

таких дій без шкоди для судового розгляду 

Отже, працівники апарату суду мають пам‘ятати, що проводити фото- та 

відеозйомку у залі судового засідання БЕЗ надання судом відповідного дозволу НЕ 

МОЖНА. Перед початком судового засідання представники ЗМІ можуть налаштувати 

апаратуру, але ввімкнути її дозволяється лише після оголошення судом ухвали про дозвіл 

фото- та відео зйомки. Клопотання про фото- та відеозйомку розглядається на початку 

судового засідання. 
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Також журналістам перед початком судового засідання необхідно нагадати, що 

якщо вони не є стороною у справі – то вони просто спостерігачі. яким законодавством не 

надано можливості ставити запитання суддям або сторонам у справі в ході судового 

засідання. 

 

Для уникнення непорозумінь з представниками ЗМІ прес-секретарю 

рекомендовано розробити та поширити серед секретарів судового засідання відповідну 

пам‘ятку.  

Також потрібно здійснювати постійний моніторинг усіх публiкацiй ЗМІ - це 

професійний обов‘язок кожного прес-секретаря. По-перше, кількісний та якісний аналіз 

ЗМІ є важливим методом комунікаційних досліджень, по-друге, медіа карта значно 

полегшує процес сповіщення кількох десятків ЗМI, Iнтернет-порталiв та iнформацiйних 

агенцій.  

Із зразками медіа карти та пам‘ятки для ЗМІ ви можете ознайомитись в матеріалах 

модуля. 

Також пропонуємо вам ознайомитись із презентацією на тему «Справи, що 

становлять суспільний інтерес».

Як пересвідчитись, що фото- та відеозйомка не проводяться? Дуже легко! 

 Об‘єктиви фотоапаратів і відеокамер повинні бути закриті кришками 

 Відеокамери також можуть бути просто опущені об‘єктивом донизу 

Судовий розпорядник і прес-секретар повинні контролювати дотримання цих 

правил представниками ЗМІ 
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2.7.5. Презентація 1 до міні-лекції 2. Рекомендації № Rес (2003) 19 

Комітету Міністрів РЄ.  

Слайд 1 

 
 

Слайд 2 

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=885
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=885
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Слайд 3 

 
 

Слайд 4 
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Слайд 5 

 
 

Слайд 6 
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Слайд 7 

 
 

Слайд 8 
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Слайд 9 

 
 

Слайд 10 
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Слайд 11 

 
 

Слайд 12 
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Слайд 13 

 
 

Слайд 14 
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Слайд 15 

 
 

Слайд 16 
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Слайд 17 

 
 

Слайд 18 
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Слайд 19 

 
 

Слайд 20 
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2.7.6. Презентація 2 до міні-лекції. 2 Справи, що становлять суспільний 

інтерес.  

Слайд 1 

 
 

Слайд 2 

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=886
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=886
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Слайд 3 

 
 

Слай 4 
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Слайд 5 

 
 

Слайд 6 
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Слайд 7 

 
 

Слайд 8 
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Слайд 9 

 
 

Слайд 10 
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Слайд 11 

 
 

Слайд 12 
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Слайд 13 

 
 

Слайд 14 

 



Навчальна програма дистанційного курсу (в режимі он-лайн) «СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

263 

Слайд 15 

 
 

 

2.7.7. Завдання 6.1 

Завдання приховано. 

 

2.7.8. Завдання 6.2 

Завдання приховано. 

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=887
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=888
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2.7.9. Додаток 1 до міні-лекції 2. Медіа–карта. 

№ 

п/п 
Назва ЗМІ Власник 

Тираж 

(наклад, карта 

покриття, 

відвідуваність) 

Характеристи

ка аудиторії 

ПІБ 

головного 

редактора 

Контакти (поштова 

адреса, телефон, 

факс, 

e-mail) 

ПІБ журналіста, 

який працює в темі 

Важливо 

(особлива 

інформація) 

1. Власні ресурси        

1.1. Веб – сайт Зарічного 

районного суду м. 

Суми на порталі 

«Судова влада 
України» 

  Професійні 

юристи, 

учасники 

засідань, ЗМІ 

 http://zr.su.court.gov.ua/s

ud1805/ 

  

1.2. Стораніка в соцмережі 

Facebook 

  Без обмежень  https://www.facebook.co

m/zr.su.court.gov.ua?fref

=pb&hc_location=profile

_browser 

  

2. Телебачення        

2.1. Сумська ОДТРК 

 

http://tv.sumy.ua/ 

Комунальна  

власність 

Покриває всю 
область 

Без обмежень Чернотицький 
Микола 

Миколайович 

вул. Петропавлівська 

125, м. Суми, 40021, 

60-05-67, ф.60-07-49 

trksumy@ukr.net 

infotv@strc.sumy.ua 

Гордус Наталія Готові до 
співпраці 

2.2. Відікон 

 

http://vidikon.at.ua/ 

ТОВ „Бізнес 

Контроль‖  

(м. Київ), 

Щербань 
В.П. 

Сумська 

область 

Без обмежень Наталія 

Братушка 

(директор) 

Леся  Мусіяченк

о 

(редактор) 

40024 м. Суми, вул. 

Харківська 5 

63-13-21, 22-12-25, 

факс office@vidikon-
rtv.sumy.ua 

Олексій Ігнатьєв 

https://www.facebook.c

om/profile.php?id=100

001060487819&fref=ts 

Співпрацюють 
у новинних 

матеріалах 

 

2.3. Академ-ТV 

 

http://www.atv.sumy.ua/ 

Приватна 

ТзОВ ТРК 

„Академ TV‖ 

Суми 

(область в 

цифровому 

Молодого та 

середнього 

віку 

 Харківська, 4 

619-335, 

619-333 

Анастасія Клименко 

0990505559 

Юрій Назаренко 

Готові до 

співпраці 

ЗРАЗОК 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=906
mailto:trk@strc.sumy.ua
mailto:infotv@strc.sumy.ua
mailto:office@vidikon-rtv.sumy.ua
mailto:office@vidikon-rtv.sumy.ua
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пакеті) akadem-tv@ukr.net / 

atv.sumy@gmail.com 

2.4. 1+1 

 

http://www.1plus1.ua/ 

Власкор в 

Сум. Обл. 

 

Загальноукраїн

ський 

телеканал 

20-60   Оксана Солодовник 

0673329142  

https://www.facebook.c

om/profile.php?id=100

006536790157&fref=ts 

Резонансні 

справи 

 

2.5. Інформаційна агенція 

УНІАН 

http://www.unian.ua/ 

Власкор в 

Сум. обл 

Інформація 

поширюється 

через інтернет 

Без обмежень, 

соціально 

активна 

частина 

населення 

 01001, Київ 1, вул. 

Хрещатик, 4 

тел: (044) 498-07-60 

факс: (044) 498-07-61 

Віталій Кохан 

kokhan_sumy@rambler

.ru 

Резонансні 

справи 

3. Газети        

3.1. Данкор онлайн 

 

http://www.dancor.sumy.

ua/ 

ТОВ «Данкор 

Медіа» 
Інформаційне 

інтернет-

видання 

35+ Ігор Даниленко 40030 м. Суми, 

вул. Петропавлівська, 

62/1 

22-33-70 

gazeta@dancor.sumy.ua 

Адаменко Олена, 

068-159-53-50 

https://www.facebook.c

om/elena.adamenko1?fr

ef=ts 

Завжди готові 

до співпраці 

3.2. Ваш шанс 

 

http://www.shans.com.ua

/ 

Комунальна 
власність 

72500  Без обмежень Федорко Вікторія 
Йосипівна 

ул.Кооперативная,19 
(бизнес-центр 

"Энергия").40000,  

78-78-12, 

gazeta@shans.com.ua 

Грищенко Володимир 
Олексійович, 050-258-

73-63 

Співпрацюють. 
Однак 

переважно 
намагаються 

подати 
інформацію все 

ж з негативної 
сторони. 

3.3. Всі Суми Панорама 

 

http://rama.com.ua/ 

Приватна  44000 (15000) 35+ Евгеній Положий м. Суми, пл. 

Покровська, 6    77-04-

79 

Тел./факс: (0542) 770-
604 

Тетяна Репіна 

0663571024 

 

mailto:atv.sumy@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006536790157&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006536790157&fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006536790157&fref=ts
mailto:gazeta@dancor.sumy.ua
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pologiy@ukr.net 

vsisumy@gmail.com 

3.4. Сумщина 

 

http://www.websu.info/ 

Сумська 

обласна рада, 

обласна 

державна 

адміністрація

, трудовий 

колектив 

редакції.  

100 000 Бюджетні 

організації 

В.о. обов‘язки 

головного 

редактора  

Микола Петленко 

40000, м. Суми, вул. 

Кірова,27   60-15-05 

прийм 

info@sumschina.com.ua 

 

Ірина Вертікова  

 

https://www.facebook.c

om/irina.vertikova.9?fr

ef=ts 

Не активні 

3.5. Суспільство, право, 

бізнес 

Приватна 

власність 

1 000  Юристи Рижов Сергій 

Євгенович 

Вул. Перекопська, 9, м. 

Суми, 40000, 

22-23-76, 

mail@universus.ua 

Рижов Сергій 

Євгенович, 

22-23-76 

Олена Бойко 

Boyko.ukr-92@mail.ru 

 

Готові до 

співпраці 

3.6. Закон і бізнес 

 

http://zib.com.ua/#all 

ТОВ 

«Редакція 

газети «Закон 

і Бізнес» 

8760 Юристи Бобов Роман 

Васильович 

01021, м. Київ, 

Кловський узвіз, 9/2 

(044) 537-34-33 

info@zib.com.ua 

 Готові до 

співпраці 

3.7. Юридична газета 

 

http://yur-gazeta.com/ 

  Юристи Христина 

Венгриняк 

 

https://www.faceb

ook.com/vasilisia?

pnref=friends.sear

ch 

04050, м. Київ, вул. 

Герцена,  

17-25, оф. 91, 

(044) 230-01-73, 230-01-

74 

(067) 549-35-06 

info@yur-gazeta.com 

Єгор Желтухін 

 

https://www.facebook.c

om/yegor.zheltukhin?fr

ef=pb&hc_location=fri

ends_tab&pnref=friend

s.all 

Не активні 

4. Інтернет        

4.1. Регіональний центр 
комунікації 

громадськості з судами 

За підтримки 
американсько

го народу, 

http://sumynews
.com/special-

projects/pro-sud 

  prosudsumy@gmail.com 

https://www.facebook.co

m/prosudsumy/timeline 

Наталія Лебедь 

0664244768 

https://www.facebook.c

Дуже добре 
співпрацюють 

mailto:pologiy@ukr.net
mailto:vsisumy@gmail.com
mailto:info@sumschina.com.ua
mailto:Boyko.ukr-92@mail.ru
mailto:info@zib.com.ua
mailto:info@yur-gazeta.com
http://sumynews.com/special-projects/pro-sud
http://sumynews.com/special-projects/pro-sud
http://sumynews.com/special-projects/pro-sud
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наданої через 

Агентство 

США з 

міжнародног

о розвитку 

USAID в 

рамках 

Проекту 

Справедливе 

правосуддя 

om/radiobaby.nova/frie

nds 

4.2. 0542.ua -  

Сайт города Сум 

 

 info@0542.ua +380 (542) 70-

07-50, 

 (066) 055-54-

48 

 ул. Воскресенская, 9, 

офис 304 

http://www.0542.ua/ 

Олександр Мартинюк 

https://www.facebook.c

om/profile.php?id=123
8566937&pnref=friend

s.search 

 

Цікавить лише 

та інформація, 

яка викликає 

широкий 

резонанс у 

місті 

4.3. Сайт «RegioNews-

Суми» 

Представниц

тво 

всеукраїнсько

го 

інформагентс

тва 

«RegioNews» 

Покриває всю 

область 

Представники 

органів влади, 

бізнесмени, 

підприємці, 

співробітники 

державних і 

комерційних 

підприємств і 

організацій 

 

Артем Чернічко вул. Супруна, 11, м. 

Суми, 

78-22-00, 

editor@regionews.sum

y.ua 

Марина,  

095-603-20-22 

Цікавить лише 

та інформація, 

яка викликає 

широкий 

резонанс у 

місті 

 

 

mailto:info@0542.ua
https://www.facebook.com/profile.php?id=1238566937&pnref=friends.search
https://www.facebook.com/profile.php?id=1238566937&pnref=friends.search
https://www.facebook.com/profile.php?id=1238566937&pnref=friends.search
https://www.facebook.com/profile.php?id=1238566937&pnref=friends.search
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2.7.10. Додаток 2 до міні-лекції 2. Пам’ятка Зарічного районного суду м. 

Суми для представників засобів масової інформації під час 

висвітлення судового процесу. 

 

 

ПАМ’ЯТКА 

ЗАРІЧНОГО РАЙОННОГО СУДУ М. СУМИ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ 

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВИСВІТЛЕННЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ! 

 

     Контактні особи для представників ЗМІ:  Ковтун Алла – 60-04-53 

                                                                           Шаповал Ольга – 60-04-53,  

 

Відвідування судових засідань представниками ЗМІ здійснюється без попередньої 

акредитації за пред‘явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ − 

за акредитаційною карткою, виданою прес-службою Міністерства закордонних справ 

України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до приписів 

чинного процесуального законодавства України. 

Норми законодавства України, які закріплюють права та обов‘язки ЗМІ під час 

висвітлення судового процесу: 

- ч. 3 ст. 11 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» закріплено, що розгляд справ у судах 

відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. У відкритому судовому 

засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. У разі вчинення особою дій, що 

свідчать про неповагу до суду або учасників судового процесу, така особа за 

вмотивованим рішенням суду може бути видалена із зали судового засідання. 

Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники 

засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, 

відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без 

отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. 

Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового 

засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні 

здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками 

судового процесу їхніх процесуальних прав; 

- ч.6 ст. 27 КПК України передбачає, що кожен, хто присутній в залі судового засідання, 

може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі 

пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання 

судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із 

застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що 

приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди 

для судового розгляду; 

- ч. 8 ст. 6 ЦПК України передбачає, що учасники цивільного процесу та інші особи, 

присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також 

використовувати портативні аудіотехнічні пристрої. Проведення в залі судового засідання 

фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також 

ЗРАЗОК 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=907
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=907
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=907
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транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали 

суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі; 

- ч. 8 ст. 12 КАС України передбачає, що особи, присутні в залі судового засідання, 

можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового 

засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної 

апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню 

допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у 

справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень. 

Для ефективного вирішення питання розміщення у приміщенні суду представників ЗМІ 

для здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної 

апаратури пропонуємо заздалегідь повідомляти головуючого у справі про бажання бути 

присутніми під час розгляду справи у зв‘язку з недостатньою кількістю місць у залі 

судового засідання. 

Звертаємо увагу на особливості фото- і відеозйомки у приміщенні суду, де знаходяться 

відвідувачі в очікуванні інших судових засідань! Відповідно до ст. 307 Цивільного 

кодексу України, фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку 

лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку 

припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, 

мітингах та інших заходах публічного характеру. Фізична особа, яка погодилася на 

знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного 

показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. 

При висвітленні кримінального та цивільного процесів слід пам‘ятати: 

 - особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і 

встановлено обвинувальним вироком суду (ст. 62 Конституції України); 

 - ім'я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні 

кримінального правопорушення, або особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, може бути використане (обнародуване) лише в разі набрання законної 

сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про 

адміністративне правопорушення та в інших випадках, передбачених законом (ч. 4 ст. 296 

ЦК України); 

- ім'я учасника цивільного спору, який стосується особистого життя сторін, може бути 

використане іншими особами лише за його згодою (ч. 6 ст. 296 ЦК України); 

- використання початкової літери прізвища фізичної особи у засобах масової інформації, 

літературних творах не є порушенням її права (ч. 7 ст. 296 ЦК України). 

При висвітленні інформації по судовим справам (провадженням) також слід враховувати 

норми міжнародного права:  

- Мадридські принципи взаємодії ЗМІ та суддівської незалежності,  

- висновки Консультативної ради європейських суддів,  

- Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод: кожен, кого обвинувачено 

у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину 

не буде доведено в законному порядку ( ч. 2 ст. 6 ) 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T375900.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T052747.html#24
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- практику Європейського суду з прав людини, зокрема рішення у справі «Санді таймс» 

проти Сполученого Королівства, в якому визначено, що ЗМІ не мають переступати межі, 

встановлені в інтересах належного відправлення правосуддя, хоч на них також лежить 

обов‘язок поширювати інформацію та ідеї, що стосуються діяльності судів, так само як і 

інших сфер, які становлять безсумнівний суспільний інтерес. Якщо інформація про 

судовий процес поширюється в такій формі, що призводить до формування у 

громадськості власної думки про винуватість чи невинуватість підсудного ще перед 

оголошенням судового рішення, то це може спричинити неповагу та недовіру до суду. 

 

2.7.11. Міні-лекція 3. Форми ефективної взаємодії суду з журналістами. 

ЗМІ є найважливішим інструментом установлення необхідних зв‘язків із 

громадськістю і, відповідно, формування суспільної думки. Тому робота зі ЗМІ та 

журналістами має стати повсякденною практикою прес-секретарів суду та осіб, 

відповідальних за зв‘язки суду зі ЗМІ. 

Формуючи відносини зі ЗМІ і журналістами зокрема, потрібно визначити чітку 

політику взаємодії з ними. Ця політика передбачає дотримання таких правил: 

 бути завжди доступним для контактів; 

 надавати матеріали для ЗМІ, на основі яких журналісти готують матеріал для 

публікацій; 

 передавати завчасно інформацію для ЗМІ, щоб дати їм можливість вивчити і 

вчасно опублікувати її; 

 повідомлення для ЗМІ повинні бути точними, зрозумілими, відповідати 

прийнятим нормам; 

 повідомлення повинні бути об'єктивними, без перебільшень і спотворень; 

 негайно реагувати на помилкові факти і спростовувати їх. 

Нагадаю, що аксіома зв‘язків з громадськістю говорить: діяльність без 

висвітлення в пресі практично дорівнює нулю. 

Також нагадаю, що зв'язки з громадськістю (англ. public relations, PR) – це 

діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння та згоди між людьми, соціальними 

групами, класами, націями, державами на основі цілеспрямованого формування 

громадської думки та управління нею. 

Існують різні форми взаємодії зі ЗМІ і науковці, які вивчають цей інститут, по-

різному їх класифікують і визначають. 

Найбільшу кількість форм взаємодії зі ЗМІ застосовують PR-агентства (агентства 

по зв‘язках з громадськістю). Наприклад, такі як: 

1) визначення цільових ЗМІ; 

2) організація та проведення прес-конференцій, брифінгів та інших 

журналістських заходів; 

3) формування пулу лояльних журналістів; 

4) організація інтерв'ю з керівником установи чи відповідальною особою; 

5) написання статей і підготовка текстових матеріалів; 

6) написання та розсилка прес-анонсів, прес-релізів; 

7) моніторинг та аналіз ЗМІ; 

8) розміщення інформаційних матеріалів у ЗМІ. 

Разом з тим, не всі вони можуть застосовуватися у роботі суду. Зупинимося на 

формах взаємодії суду з журналістами, які є найбільш ефективними. Вибираючи форму 

взаємодії з журналістами потрібно пам‘ятати, що ця комунікація має сприяти: 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=889
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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1) позитивному висвітленню діяльності суду в мас-медіа; 

2) формуванню позитивного іміджу судової влади і суду зокрема. 

Отже, до форм ефективної взаємодії суду з журналістами можна віднести: 

1) прес-реліз – (англ. press-release – випуск для преси) – це стисле 

повідомлення для преси, в якому подається інформація про певну подію або захід. Прес-

реліз повинен бути лаконічним, ємним, логічним, обсягом не більше 2-3 абзаців. 

 

2) брифінг – коротка, обмежена в часі, інструктивна зустріч офіційних осіб 

(голови суду, заступника голови суду, судді-спікера, прес-секретаря) з журналістами з 

важливого питання для озвучення позиції суду. 

 
3) презентація – зустріч з громадськістю, журналістами для ознайомлення, 

наприклад, з новими елементами в роботі суду

 
4) інтерв’ю (англ. іnterview – зустріч, бесіда) – бесіда кореспондента з однією 

чи кількома особами. Є жанром, що представляє суспільно вагому новину у вигляді 

відповідей особи на запитання журналіста, призначені для публікації у пресі, показу на 

телебаченні, трансляції по радіо, використання в Інтернеті тощо. Один із найпоширеніших 

Умовний поділ прес-релізів 

прес-реліз-анонс – містить інформацію про подію, яка відбудеться в 

найближчому майбутньому. Розісланий вчасно він забезпечить присутність на 

події представників преси. Мистецтво написання прес-анонсу полягає в тому, щоб 

«заінтригувати» журналіста. Укладаючи прес-анонс, варто зазначити найцікавіші 

моменти майбутнього заходу, але не розкривати їх. 

пост-реліз – інформаційний матеріал, який підлягає опублікуванню у ЗМІ за 

наслідками проведених заходів. Надсилати пост-реліз необхідно відразу після 

завершення заходів із метою своєчасного оприлюднення у ЗМІ. 

аналітичний прес-реліз – матеріал, підготовлений до публікації, що 

містить не тільки інформацію, але й аргументацію до неї. 

news-реліз – інформаційний матеріал, що пропонує журналістам новину. 

Особливості проведення брифінгу 

Стислість викладу теми передбачає наявність продуманого тексту і вміння 

швидко та чітко реагувати і відповідати на будь-які запитання. Брифінг триває не 

більше 30 хвилин, з яких перші 10 хвилин відводяться на представлення присутніх 

офіційних осіб та ознайомлення зі своєю позицією. Решта часу присвячується 

відповідям на бліц-питання, які задають журналісти.  

Брифінг – це короткі запитання і такі ж короткі, але повні інформаційні 

відповіді. Тому, зазвичай, брифінг проводять стоячи 
 

Елементи в роботі суду, які можуть бути презентовані: 

 обмін електронними документами між судом і учасниками судового процесу 

в частині надсилання процесуальних документів в електронному вигляді 

 надсилання судами учасникам судового процесу та кримінального 

провадження текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень 

 сплата судового збору через Інтернет чи платіжні термінали 

 можливість проведення судових засідань у режимі відеоконференцзвязку 

 можливість трансляції судових засідань в он-лайн режимі з використанням 

Інтернету 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE


Навчальна програма дистанційного курсу (в режимі он-лайн) «СУДОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

272 

серед великоформатних інформаційних жанрів як у пресі, так і в аудіовізуальних ЗМІ та 

Інтернеті.  

Надання інтерв'ю. Поради про те, як поводитися зі ЗМІ: 

1. Готуйтеся. Поглиблено вивчіть проблему, передбачте найбільш складні 

запитання і підготуйте відповіді на них. 

2. Визначайте позицію заяви, що буде проголошена. Позиція заяви має 

концентруватись на думці, що бажано донести до слухачів за допомогою інтерв‘ю, 

спираючись на факти для того щоб викликати довіру. 

3. Відповідно вдягніться. Необхідно уникати занадто яскравих кольорів. 

Потрібно щоб телеглядачі зосередилися на тому про що говорить доповідач, а не на тому 

у що він вдягнений. 

4. Будьте природним. Розмовляти з інтерв‘юером як із товаришем. Говорити 

необхідно просто, не стримувати міміку і жести, але не жестикулювати багато, не 

торкатися руками волосся і обличчя. 

5. Будьте впевненим. Потрібно спокійно і впевнено відповідати на кожне 
запитання, користуючись стверджувальною, щирою мовою. 

6. Будьте щирим, ніколи не давайте журналісту неправдиву чи хибну 

інформацію. Досвідчений журналіст, так само як і ви, вміє розпізнавати людей. 

Журналісти, як правило, відчувають, коли їх намагаються використати чи відволікти від 

правди. Навіть якщо у певний момент Вам це вдасться, журналіст обов‘язково запам‘ятає, 
якщо він опублікує неправдивий матеріал. 

7. Відповідайте стисло. Відповіді завжди повинні бути прямими і по темі. 

Будьте переконливим та лаконічним – відповідь на питання із 5-6 речень. 

8. Поважайте часові обмеження журналіста. Для журналістів немає поняття 

відстрочки. Редактори не бажають чути пояснення, чому журналісту не вдалося взяти 

інтерв‘ю чи підготувати матеріал. Журналіст буде вдячний юристу, який погодиться на 
зустріч при першій можливості. 

9. Якщо ви хочете, щоб вас цитували, висловлюйтеся яскраво. Окрім 

точної подачі інформації журналіст прагне зробити матеріал цікавим. При цьому стиль 

написання може відходити на другий план, поступаючись основною роллю цитатам. 

Аналогії та кмітливі зауваження додають розповіді яскравості. І навпаки, якщо ви не 

хочете, щоб вас цитували, проте прагнете продемонструвати готовність до співпраці, 

намагайтеся давати максимально сухі, ввічливі та чесні коментарі. 

10. Уникайте юридичних термінів, пояснюючи складні питання. Якщо ви 

самі не «технар», вам добре відомо, як дратує, коли хтось намагається говорити з вами про 

комп‘ютер, і кожна друга фраза містить незрозумілий для вас технічний термін. Так само з 

юридичною термінологією. Намагайтеся говорити простими словами, щоб вас зрозуміли.  

11. Встановіть свої власні умови інтерв’ю. Відразу скажіть журналісту, у 

чому на вас можна посилатися, а у чому ні. Якщо вас просять дати «неофіційні коментарі» 

або коментарі «з анонімного джерела», переконайтеся, що журналіст чітко розуміє 

значення цих термінів і може пояснити вам, як саме використовуватиметься інформація. 

Загалом ви, як джерело інформації, можете встановлювати власні правила. Ви можете 

звернутися з проханням продивитися матеріал до його публікації, проте у більшості 

випадків журналіст не погодиться на це. З власного досвіду йому/їй відомо, що прохання 
перевірити «лише точність фактів» здебільшого завершується прискіпуванням до стилю. 

12. Аудіозапис інтерв’ю. Коли для вас особливо важлива точність, зробіть 

власний аудіозапис інтерв‘ю. Багато журналістів користуються диктофонами, отже, 

скоріше за все, аудіозапис не викличе супротив з його/її боку. Якщо журналіст не 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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погоджується на аудіозапис, напевно, і вам не слід погоджуватися на інтерв‘ю. Якщо ви 
користуєтеся диктофоном, не забудьте повідомити про це журналіста. 

13. По можливості надайте письмові матеріали. Якщо у вас є інформаційні 

матеріали, ви можете передати їх журналісту. Він/вона будуть вдячні за серйозне 
ставлення до його/її роботи і вашу допомогу. 

14. Не дозволяйте журналісту вкладати власні слова у ваші вуста. Іноді 

журналісти вдаються до одного тактичного прийому, який, хоча і засуджується, проте 

часто застосовується. Журналіст питає: «ви сказали, що …» або «чи справедливо сказати, 

що…», а потім, готуючи матеріал до друку, приписує вам свої власні слова. Іноді 

журналіст висловлюється витіювато, перекручуючи ситуацію та залишаючи відчуття того, 

що ніби певний вислів вам особисто не належать, проте достатньо близький до того, що 
ви мали на увазі і що схвалюєте. 

15. Пам’ятайте, репортери дуже рідко пишуть заголовки. Найчастіше 

джерела інформації скаржаться не на матеріал, а на заголовок до нього. Журналісти, як 

правило, не пишуть заголовки, особливо, до великих статей. Насправді, журналіст та 

редакторський відділ можуть обмінятися кількома влучними аргументами стосовно того, 

що заголовок неточно відображає поданий до друку матеріал. Якщо заголовок не вірний, 

спитайте журналіста, до кого можна звернутися зі скаргою. Не слід виливати гнів на 
журналіста, який, можливо, погоджується з вами, проте не може виправити ситуацію.  

16. Дайте журналісту кредит довіри. Якщо журналіст відчує, що ви дійсно 

поважаєте його/її обов‘язки, ваше спілкування стане продуктивним. Якщо вас питають 

про щось, що ви не можете прокоментувати, не кидайте різку фразу: «Без коментарів». 

Натомість будьте щирими і, по можливості, поясніть, чому ви не можете дати інформацію, 
наприклад, через «таємницю спілкування клієнта та адвоката». 

Завершуйте інтерв’ю подякою журналістам.  

 
 

 

НАЙПОШИРЕНІШІ ВИДИ ІНТЕРВ’Ю 

інтерв'ю-монолог виглядає як відповідь-повідомлення чи заява у вигляді 

суцільної розповіді інтерв'юйованого у відповідь на питання, запропоноване 

журналістом, яке було сформульоване на початку матеріалу, у вступі, разом з 

представленням співрозмовника і теми для обговорення. Текст являє собою 

потік мовлення однієї особи, яка коментує щось, розгорнуто викладає свою 
позицію, міркує вголос тощо. Журналіст не втручається в цей потік мови. 

інтерв'ю-діалог – бесіда за схемою «питання + відповідь». Журналіст 

одночасно з основними питаннями ставить співрозмовнику уточнюючі, 

додаткові питання, за їх допомогою направляє бесіду в потрібне русло, з‘ясовує 

деякі нюанси, цікаві деталі, факти, що надає процесу розмови відповідної 

драматургії, інтонаційного багатства і робить матеріал розмови сюжетним, 

інтригуючим. 

інтерв'ю-полілог відтворює бесіду кількох співрозмовників, обмін 

думками трьох і більше людей на одну тему. Вони або доповнюють один 

одного, або полемізують, спростовують сказане попередником. Подібний 

матеріал багатовимірний, об'ємний, фабульний, дає можливість побачити 

панораму позицій, оцінок, їх розбіжність чи співпадання 
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5) прес-конференція (від англ. press-conference) – спеціальний захід для ЗМІ, 

що проводиться у випадках, коли є суспільно значуща новина, і, наприклад, суд, бажає 

одночасно через багато ЗМІ дати свої коментарі щодо цієї новини, які були б цікаві й 

важливі для широкої громадськості. Захід сприятливий для розширення та поліпшення 

контактів з пресою. Уважно спостерігаючи під час прес-конференції за реакціями 

журналістів, спрямованістю їхніх запитань і ставленням до представників суду, можна 

визначити позицію преси у певній ситуації і зробити належні висновки щодо подальшої 

лінії поведінки. 

 

.

 

МЕНШ ПОШИРЕНІ ВИДИ ІНТЕРВ’Ю 

інтерв'ю-повідомлення – лаконічний виклад бесіди кореспондента з тією чи 

іншою особою 

інтерв'ю-замальовка – крім змісту бесіди, передбачається розкриття обставин, за 

яких відбулася розмова. Під час бесіди журналіст може не лише ставити питання, 

але й висловлювати свою думку, коментувати факти, про які йде мова, щось 

згадувати, проводити паралелі, давати короткі характеристики свого 

співрозмовника, кількома штрихами створювати його портрет 

інтерв'ю-роздум – розгорнутий коментар компетентної особи до факту, події, 
проблеми 

інтерв'ю-анкетування – масовий вид інтерв'ю, своєрідна заочна бесіда 

контрінтерв'ю – дебати, сперечання, гостра дискусія двох або кількох 
співрозмовників, своєрідна словесна дуель 

Підготовчий етап  

- вибір дати, часу та місця проведення 

- надсилання запрошень на прес-конференцію за тиждень до її проведення 

- акредитація ЗМІ та реєстрація інших учасників 

- підготовка і роздача прес-пакета (інформаційної добірки матеріалів, яка 

містить: прес-реліз; факт-лист (одна сторінка відомостей про суд, його адресу та 

номери телефонів); ілюстративні та додаткові матеріали) 

Основний етап  

- відкриття прес-конференції модератором – прес-секретарем, який налагоджує і 

підтримує дискусію, координує обговорення: лаконічно окреслює проблему, 

ознайомлює учасників із регламентом, представляє доповідача, надає слово, 

озвучує найбільш важливі питання 

- промова доповідача (3–4 хв.), присвячена основним аспектам. Додатково він 

матиме 30–35 хв. на спілкування із журналістами 

- обговорення доповіді – запитання журналістів і відповіді на них 

- підбиття підсумків модератором 

Аналіз результатів  

збір інформації про публікації у пресі за результатами прес-конференції 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%9C%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Прес-конференція є не тільки способом інформування, а ще й засобом 

декларування позиції, знаряддям у стратегічній комунікації. Під час прес-конференції 

значення мають не лише відповіді на запитання, а й ухилення від відповідей тощо. 

Кожна прес-конференція має свій план, свою структуру, що включає 

послідовність подій. Сценарій прес-конференції повинен містити перерахування всіх 

подій майбутньої зустрічі із зазначенням виконавців і часу (до хвилин), що відводиться на 

кожну із частин заходу: відкриття, виступи організаторів; вступне слово модератора; 

виступи (інформаційні повідомлення); питання й відповіді; закриття; неофіційна частина. 

Загальна тривалість прес-конференції має становити 30-50 хв. 

На підготовчому етапі прес-конференції важливо перевірити готовність всіх 

підрозділів, провести репетицію із залученими працівниками суду. Репетиція особливо 

необхідна у випадку, якщо учасники прес-конференції новачки, які вперше виходять на 

зустріч із журналістами. Однак і для фахівців потрібна репетиція, якщо намічається 

телевізійна трансляція.  

Під час репетиції перевіряється готовність засобів зв‘язку, обираються режим 

освітлення майданчика та його інтер‘єр, ракурси зйомок, встановлюються мікрофони в 

залі та ін. Рекомендовано здійснювати аудіо запис прес-конференції, для забезпечення 

фіксації сказаного. 

Дуже важливо також провести репетицію питань і відповідей. Іноді перелік 

питань, які будуть задаватися можна узгодити, а також (при необхідності) повідомити 

журналістам список тем, які не повинні обговорюватися. Не слід виключати і того, що 

вони можуть ці вимоги проігнорувати. Тому потрібно бути готовим до питань на інші 

теми. 

Прес-конференції є необхідним інструментом у спілкуванні зі ЗМІ, тому що 

подібна взаємодія прискорює надходження інформації в редакції, відрізняється 

авторитетністю джерел новин, вірогідністю відомостей. 

 

6) прес-тур – це спеціальний захід для журналістів, який поєднує прес-

конференцію з відвідуванням певних об'єктів. Скорочений варіант прес-туру – День 

відкритих дверей. Таку акцію для ЗМІ проводять тоді, коли хочуть ширше ознайомити 

пресу із завданнями організації, глибше розкрити напрями її діяльності, показати її 

структуру, щоденну роботу. Прес-тур планується заздалегідь і потребує серйозної 

організаційної підготовки і координації дій всіх працівників суду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумовуючи, рекомендуємо в співпраці з пресою враховувати  

такі сім особливостей: 

1. Прагніть поліпшити взаєморозуміння із пресою; 

2. Ставтеся до всіх журналістів однаково; 

3. Знайте особливості журналістської професії; 

4. Ніколи не ховайтесь від преси. Якщо журналісти не можуть знайти 

людину, то інформацію вони все одно знайдуть; 

5. Надавайте журналістам якомога більше інформації; 

6. У стосунках із журналістами (навіть дружніх) не може бути інформації 

для друку і не для друку; 

7. Ніколи не воюйте із пресою. Останнє слово завжди залишається за нею. 
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2.7.12. Презентація до міні-лекції 3. Форми взаємодії суду з 

журналістами.  

Слайд 1 

 
 

Слайд 2 

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=890
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=890
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Слайд 3 

 
 

Слайд 4 
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Слайд 5 

 
 

Слайд 6 
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Слайд 7 

 
 

Слайд 8 
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Слайд 9 

 
 

Слайд 10 
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Слайд 11 

 
 

Слайд 12 
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Слайд 13 

 
 

Слайд 14 
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Слайд 15 

 
 

Слайд 16 
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Слайд 17 

 
 

Слайд 18 
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Слайд 19 

 
 

 

 

2.7.13. Завдання 6.3 

Завдання приховано. 

 

2.7.14. Завдання 6.4 

Завдання приховано. 

 

2.7.15. Завдання 6.5 - тест 
 

Завдання приховано. 

 

 

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=891
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=892
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/quiz/view.php?id=893
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2.7.16. Перелік додаткових джерел.  

1. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII 

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12   

2. Закон України «Про доступ до публічної інформації» 13 січня 2011 року  

№ 2939-VI [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-

17   

3. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» 

від 16 листопада 1992 року № 2782-XII [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2782-12   

4. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 23 

вересня 1997 № 539/97-ВР [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/539/97-вр   

5. Мадридські принципи взаємодії засобів масової інформації та суддівської 

незалежності, поширені відповідно до Резолюції 1296 (XLIV) Економічної та соціальної 

Ради ООН від 11 лютого 1994 року [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/ba4aa28729b3df7180256775004ec1c4?Opendo

cument  

6. Рекомендація № R (2002) 2 Комітету міністрів Ради Європи державам-

членам про доступ до офіційних документів, ухвалена на 784-ому засіданні заступників 

міністрів 21 лютого 2002 року [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/translations/ukrainian/Rec(2002)002_ua.pdf  

7. Рекомендація Rec (2003) 13 Комітету Міністрів Ради Європи державам-

членам щодо надання інформації через засоби масової інформації стосовно кримінального 

судочинства, прийнята на 848-му засіданні заступників Міністрів 10 липня 2003 року 

[Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/translations/ukrainian/Rec(2003)013_ua.pdf  

8. Рекомендація № R (81) 19 Кабінету Міністрів Ради Європи про доступ до 

інформації, яка знаходиться в розпорядженні органів державної влади, ухвалена 25 

листопада 1981 року. [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_international/116/  

9. Рекомендація № R (91) 10 Кабінету Міністрів Ради Європи про 

повідомлення третім сторонам даних персонального характеру, які зберігаються в 

державних органах, [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_international/104/. 

 

 

2.8. МОДУЛЬ 7. УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ ТА СТРАТЕГІЧНЕ 

ПЛАНУВАННЯ. 

 

2.8.1. Міні-лекція 1. Управління часом в діяльності керівника апарату.  

Утримаєш в руках сьогоднішній день - 

менше будеш залежати від завтрашнього. 

В нас усе чуже, лише час є наш... 

Луцій Сенека 

Чи завжди Ви встигаєте все, що запланували? Або ж Вам інколи здається, що часу 

категорично не вистачає... ? Час йде, витікає, витрачається на дурниці, а важливі справи 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=908
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2782-12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/539/97-вр
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/ba4aa28729b3df7180256775004ec1c4?Opendocument
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/ba4aa28729b3df7180256775004ec1c4?Opendocument
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/translations/ukrainian/Rec(2002)002_ua.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/translations/ukrainian/Rec(2003)013_ua.pdf
http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_international/116/
http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_international/104/
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=894
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так і залишаються незробленими? Якщо справа йде саме так, діагноз зрозумілий - Ви 

неефективно організовуєте свій особистий час. 

САМОСТІЙНА РОБОТА  

Наскільки ефективно ви використовуєте свій час? Дайте відповіді на запитання.  

№ Питання Завжди Іноді Рідко 

1.  Чи готуєте ви кожного дня план «Що треба 

зробити?» 

   

2.  Чи виділяєте ви у ваших планах справи важливі 

та термінові? 

   

3.  Чи виконуєте ви запланованеповністю? 
   

4.  Чи оновлюєте ви регулярноваші особисті та 

робочі плани? 

   

5.  Чи ваше робоче місце завжди прибране та добре 

організоване? 

   

6.  Чи кладете ви кожну річ на своємісце? 
   

7.  Чи можете ви ефективно працювати, коли вас 

постійно переривають? 

   

8.  Чи можете ви без зусиль знайти потрібні 

папери? 

   

9.  Чи справляєте ви враження людини надійної та 

впевненої в собі? 

   

10.  Чи виділяєте ви протягом дня час, коли можете 

працювати без перешкод? 

   

11.  Чи вмієте ви швидко закінчувати довгі 

телефонні розмови? 

   

12.  Чи можете ви запобігти виникненню проблеми 

раніше, ніж вам доводиться її вирішувати? 

   

13.  Чи використовуєте ви час найефективніше? 
   

14.  Чи встановлюєте ви термін із запасом на 

випадок непередбачуваних обставин? 

   

15.  Чи запізнюєтеся ви на роботу, наради, інші 

заходи? 

   

16.  Чи можете ви передавати (делегувати) частину 

своїх обов‘язків іншим? 
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17.  Чи працюють ваші підлеглі над завданнями, які 

ви їм поставили? 

   

18.  Чи можете ви з легкістю повернутися до 

виконання завдання після того, як вас перервали? 

   

19.  Чи робите ви щось кожного дня, що наближає 

вас до мети? 

   

20.  Чи можете ви у вільний час розслабитися й не 

думати про роботу? 

   

21.  Чи знає ваше оточення, де й коли вас можна 

знайти? 

   

22.  Чи виконуєте ви найважливіші завдання, коли 

перебуваєте на піку працездатності? 

   

23.  Чи можуть інші замінити вас на робочому місці 

за вашої відсутності? 

   

24.  Чи ви починаєте й закінчуєте завдання в чітко 

встановлені терміни? 

   

25.  
Чи працюєте ви з паперами та  документами 

один раз, чи вам доводиться щось постійно 
доробляти або переробляти? 

   

 
Усього 

   

Ключ до тесту 

Кількість відповідей «Завжди» помножте на 4, «Інколи» – помножте на 2. Додайте 

отримані результати і отримаєте суму балів. 

81–100. Ви прекрасно управляєте своїм часом і тримаєте ситуацію під  контролем. 

Рекомендація: вітаємо! Зазирніть у курс, щоб упевнитися, чи грамотно ви 

управляєте своїм часом. 

61–80. Ви непогано вмієте управляти своїм часом. Проте у вашій практиці 

трапляються прориви. 

Рекомендація: вам треба бути  послідовнішим і ширше використовувати методи 

організації роботи, що зберігають час. 

41–60. Та ви ж спите на ходу! 

Рекомендація: не дозволяйте обставинам управляти вами! Використовуйте 

техніку заощадження часу! Не давайте процесові розвинутися до необоротного стану. 

21–40. Ситуація вийшла з-під вашого контролю! 

Рекомендація: почніть негайно вивчати курс! Визначите, що вам заважає 

дбайливо використовувати свій час. Упорядкуйте своє життя! Наведіть лад у думках і 

почуттях. Засвойте техніку ефективного використання свого часу. 

0–20. Хіба так можна жити? Ви пригнічені, ваші інтереси такі розсіяні, що їх 

нібито й немає, ваші плани зазнають краху. Судячи з усього, ви перебуваєте у великому 

стресі. 

Рекомендація: почніть негайно вивчати курс! Визначте та спробуйте усунути 

причини стресу. Упорядкуйте ваше життя. Наведіть лад у думках і почуттях. Засвойте 

техніку ефективного використання свого часу! Управління часом (тайм-менеджмент, 
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організація часу) –  технологія організації часу та підвищення ефективності його 

використання. Це не стільки набір  технік,  скільки стиль життя й філософія  цінності часу 

в швидкому потоці інформації і постійно змінному світі. 

Вашій увазі пропонуються основні методи і техніки тайм-менеджменту: 

1. Матриця Ейзенхауера  

2. Хронометраж 

3. Список завдань (або to do list) 

4. Піраміда Франкліна 

1. Матриця Ейзенхауера (із нею ви вже ознайомились у попередніх матеріалах курсу). 

 

2. Хронометраж – метод вивчення витрат часу за допомогою фіксації і вимірів 

тривалості виконуваних дій. Хронометраж дає змогу провести «аудит» та 

«інвентаризацію» часу, виявити «поглиначів часу». 

 Форма проведення хронометражу проста, але не кожен може його вести в силу 

індивідуальних особливостей. 

 Рекомендується записувати всі свої дії з точністю до 5–10 хвилин протягом хоча б 

двох тижнів. Записи можуть мати приблизно такий вигляд: 

- 09.05 – сів працювати, відкрив e-mail; 

- 09.15 – попив кави; 

- 09.25 – почав робити звіт; 

- 09.35 – зайшов Петров, обговорили міжнародне становище; 

- 11.15 – повернувся до звіту. 

 Такий чесний і педантичний спосіб контролю часу дає змогу  з‘ясувати, на що 

дійсно йде час, виявити «поглиначів часу» і прийняти точкові заходи щодо їх 

усунення. 

Хронофаги (або «поглиначі часу», «пожирачі часу») – один із термінів тайм-

менеджменту, що позначає будь-які об'єкти, що заважають і відволікають від основної 

діяльності (роботи та інших запланованих справ). Хронофаги можуть бути живими 

(наприклад, колеги з пустопорожніми балачками, друзі з порожніми дзвінками, люблячі 

поговорити і т.д.) або неживими (комп'ютерні ігри, телевізор та ін.) 

Найбільш поширені хронофаги: 

 Нечітка постановка мети. 

 Відсутність пріоритетів у справах. 

 Спроба занадто багато зробити за один раз. 
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 Відсутність достатнього уявлення про майбутні завдання і шляхи їх вирішення (неясні 

очікування керівника). 

 Погане планування робочого дня. 

 Особиста неорганізованість, «завалений» письмовий стіл. 

 Неефективне зберігання документів та іншої інформації. 

 Недостатній розподіл праці, виконання чужої роботи, нездатність сказати «ні».  

 Відривають від справ телефонні дзвінки, листи і розмови. 

 Поспіх, нетерпіння. 

 Неповна і/або несвоєчасна інформація, яка веде до необхідності «гасити пожежу». 

 Відсутність самодисципліни. 

 Невміння довести справу до кінця. 

 Неефективні наради. 

 Обговорення складних питань без належної підготовки. 

 Синдром «відкладання». 

 Бажання знати всі деталі, перш ніж діяти. 

 Невміння делегувати (або його відсутність). 

 Недостатній контроль за виконанням того, що делеговане. 

 Занадто часті поїздки. 

 Справи, які можна вирішити по телефону, переносяться на особисту зустріч.  

 Список можна продовжити ... 

 

3. Список завдань, або to do list – це перелік запланованих дій 

 Списки завдань зручні тим, що дають змогу не тримати необхідні до виконання дії в 

голові. 

 Завдання являє собою коротку фразу, яка відображатиме, що потрібно виконати. 

 Після завершення дії поруч із завданням, як правило, ставиться галочка, чи рядок з 

нею викреслюється. 

 Багато завдань можна деталізувати, утворюючи ієрархію. Велике завдання може 

розбиватися на більш дрібні й конкретні, що допомагає краще зрозуміти, які кроки 

необхідно зробити. 

 

4. Піраміда Франкліна. А хочете дізнатися, як керував своїм часом знаменитий вчений, 

винахідник, письменник, філософ і політичний діяч Бенджамін Франклін? Як же він 

примудрився поєднувати всі ці заняття? Кажуть, що йому гостро не вистачало часу, і тоді 

він придумав особливу систему організації особистого часу, яка дозволила йому встигати 

більше. Якщо Ви приймете на озброєння цю систему і будете застосовувати її щоденно, 

Ви зможете не втрачати час даремно, будете встигати більше, зможете структурувати своє 

життя і досягти, нарешті, тих цілей, про які довго мріяли.  

Сьогодні існує багато різних підходів та методів управління часом. Наприклад, 

системи хронометражу, в основі яких лежить облік та аналіз вже використаного, 

відпрацьованого часу, це свого роду щоденник того, що зроблено. А от система Франкліна 

має протилежний підхід - вона працює з тим, що повинно бути зроблено. Глобальне 

завдання ділиться на підзадачі, ті - на ще дрібніші підзадачі. Візуально цю систему можна 

відобразити у вигляді ступінчастої піраміди, а процес її застосування - як процес 

будівництва цієї піраміди. Давайте розберемося детальніше з системою, яка ще зветься 

«Піраміда Франкліна»… 
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5. «Піраміда Франкліна»… 

 

Спочатку укладається масивна основа піраміди, що служить опорою для всіх 

інших поверхів. Людина визначає свої життєві цінності (те, чого вона хоче від життя). Для 

одного це матеріальний достаток і впевненість у завтрашньому дні. Для іншого - 

благополучна сім'я, любляча дружина і щасливі діти. Для третього - слава і високий 

соціальний статус. Для четвертого - влада. Для п'ятого - пізнання. Для шостого - служіння 

в ім'я людства ... Оскільки життєві цінності є фундаментом піраміди, до цього етапу слід 

віднестися з особливою увагою – допущена помилка тут, може бути причиною 

розчарування в майбутньому. Тому важливо добре обміркувати список всіх цінностей, а 

потім необхідно переконатися, що обрані цінності не суперечать одна одній. 

Другий поверх піраміди опирається на перший - Ви маєте вирішити, чого хочете 

досягти. Тобто потрібно поставити головну життєву ціль, яка відповідатиме всім 

життєвим цінностям із складеного на попередньому етапі списку. 

Наступним кроком є складання генерального плану по досягненню Вашої 

головної життєвої цілі. 

Четвертим поверхом піраміди є довгостроковий проміжний план на найближчих 

4-5 років. Задайте собі питання: «Що я можу зробити найближчими роками для 

досягнення цілей, визначених в моєму генеральному плані?» У довгостроковому плані 

важливо вказати конкретні цілі і конкретні терміни з точністю до декількох місяців, а 

також вказати, якому пункту генерального плану відповідає досягнення кожної 

конкретної цілі.  

Наступним кроком є розробка короткострокового плану. Подивіться на свій 

довгостроковий план, і задайте собі питання: «Що я можу зробити в найближчі тижні або 

місяці, щоб досягти тієї або цієї цілі?» Кожен пункт довгострокового плану розбивається 

на конкретніші завдання. Ви маєте скласти план на термін від 2-3 тижнів до 2-3 місяців і, 

як і на попередньому етапі, вказати конкретні терміни з точністю до декількох днів.  

Нарешті, шостий поверх піраміди - це план на один день. Зрозуміло, що 

складається він на основі короткострокового плану - малі завдання вирішуються цілком за 

один день, більші розбиваються на під задачі. Зазвичай план на один день не просто 

План  

на 1 день 

Короткостроковий 
план (від 2-3 

тижнів до 2-3 міс.) 

Довгостроковий план  

(на 4-5 років) 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ 

ГЛОБАЛЬНА ЦІЛЬ  

(достойна ціль творчої людини) 

ГОЛОВНІ ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ (чого людини хоче від життя) 
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складається за день до того, а складається із списку різних справ, які були призначені на 

цей день протягом декількох попередніх тижнів, частенько до нього також вносяться 

корективи протягом дня. Складаючи план на день, бажано вказати попередній час 

виконання для кожного завдання. 

В рамках одного дня в системі Франкліна використовується наступний прийом 

планування: всі завдання діляться на три категорії: 

— першочергові; 

— другорядні; 

— малозначимі. 

Першочерговими є завдання, що не терплять зволікання, — кров з носа, але 

вирішити!  

Другорядними є завдання, які також бажано вирішити щонайшвидше, але не 

станеться нічого страшного, якщо, в крайньому випадку, вони будуть затримані на день-

два. Втім, якщо зволікати з вирішенням таких завдань дуже довго, вони можуть перейти в 

розряд першочергових.  

Малозначимими вважаються завдання, які треба коли-небудь вирішити (добре б, 

звичайно, сьогодні), але терміни не піджимають і, якщо сьогодні немає часу, то можна 

відкласти їх на завтра, на післязавтра або на початок наступного місяця. 

Протягом дня людина повинна виділяти час в порядку пріоритетів — спершу 

зайнятися першочерговими завданнями, коли вони будуть вирішені — перейти до 

другорядних, і лише якщо залишиться час, можна зайнятися справами малозначимими. 

 

Ефективне використання часу в контексті вміння говорити «ні»» 

Кожному керівникові щодня доводиться розв‘язувати безліч найрізноманітніших 

проблем як виробничого, так і особистого характеру. Поточні справи щоразу затягують 

його, відволікаючи від вирішення дійсно важливих завдань. Тому людина, яка не може 

протистояти цій хвилі, не зможе і планувати свій час – зрештою буде відставати на 

професійному рівні від своїх колег і, як наслідок, марно витрачати свій час. 

Аби цього не сталося, іноді необхідно спинятися і вирішувати для самого себе, що 

саме потрібно робити, а що ні. Саме в такі моменти виникає необхідність сказати «ні», 

наприклад:  

- своєму керівникові, у випадку, коли доручена справа за межами ваших 

функціональних обов‘язків, оскільки для її виконання потрібно витратити власний час;  

- своєму колезі, що ви не зможете підготувати за нього звіт, надрукувати, або 

роздрукувати якусь інформацію, або відповісти на його запитання, які не досить важливі, 

аби марно гаяти свій час; 

- своїм друзям, що ви не зможете позичити їм грошей до наступного тижня або 

поїхати з ними наразі у якихось справах, оскільки у вас є свої справи, які також 

потребують не меншої уваги; 

- своїм підлеглим, що ви не надаватимете третього відгулу протягом поточного 

місяця, оскільки підготовка підлеглими інформації, що стосується розгляду справ 

(роздруківок, списків справ, поштових та телефонних повідомлень сторін) повинна бути 

організована на вищому рівні та робитись саме за їх участю, а не за вашою; 

- відвідувачам суду. 

Тому варто навчитися говорити «ні» самому собі. Вміти говорити «ні» – означає 

уникати мимовільних поривів віддатися улюбленому заняттю й відкласти на потім більш 

важливі справи. Це досить важко, особливо коли завдання більш високих пріоритетів 
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складніші й менш цікаві. Але без цього керівник апарту суду ризикує втратити відчуття 

плину часу, втратити управління власним життям, розгубити цілі й цілком потрапити під 

вплив мимовільних бажань. Уміння говорити «ні» самому собі розвивається в силу того, 

як керівник апарту суду опановує навичку самоуправління, виробляє власну систему й 

починає розуміти різницю між скороминущими захопленнями й перспективними 

цілями. Тільки навчившись говорити «ні» самому собі, можна переходити до наступного 

етапу – вчитися говорити «ні» іншим. І це є неодмінна умова: якщо людина не може 

приборкати саму себе, вона ніколи не зможе протистояти навіть незначному тиску інших 

людей.  

Уміння говорити «ні» іншим – тонка наука, що вимагає обережного, виваженого 

підходу, оскільки навіть у тих стандартних ситуаціях, де сказати «ні» є єдино правильним 

рішенням, це інколи може призвести до вельми несприятливих наслідків.  

Форма, в якій надається відмова, багато в чому залежить від типу контактної 

аудиторії. Тактика відмови принципово відрізняється залежно від того, який рівень у 

соціальній, організаційній чи виробничій ієрархії займає ця посадова особа, ваш керівник 

чи досвідчений юрист, що є стороною у справі,  якій необхідно відмовити.  

У теорії управління часом завжди виділяють певні особливості вміння говорити 

«ні», які мають три основні контактні групи – це люди, рівні за статусом, люди нижчого та 

вищого статусу. 

Першу контактну групу становлять люди умовно нижчого, за ваш, статусу. Це 

насамперед підлеглі та відвідувачі суду. Дуже часто люди цієї групи зловживають часом, 

вимагаючи до себе підвищеної уваги у незначних справах. Безневинна фраза: «Чи не 

знайдеться у вас для мене хвилинки?» – переважно означає: «Чи можна відволікти вас на 

невизначено тривалий час?». Тому необхідно навчитися швидко розпізнавати, наскільки 

важливою є справа, з якою звертається до вас людина, і припиняти на самому початку 

розмови спроби перекласти на вас свої проблеми, але при цьому не слід забувати, що 

бувають випадки, коли люди дійсно потребують вашої допомоги, а іноді це допомагає 

вирішенню загальних, у тому числі й ваших власних завдань. 

Аудиторію з більш високим статусом складають насамперед ваше безпосереднє 

керівництво та люди, від яких ви так чи інакше залежите. Уміння говорити «ні» людям з 

більш високим статусом – істотний крок до знаходження такої незалежності. При 

спілкуванні з людьми цієї групи найскладнішою є ситуація, коли керівник реально не 

уявляє й не хоче уявити, наскільки здійсненним є дане ним завдання. У результаті ви 

отримуєте зовсім нездійсненну в даних обставинах роботу або вам установлюють 

нереальні терміни її виконання.  

До аудиторії рівного статусу належать колеги по роботі, друзі та ін. Ця контактна 

група найбільш складна з погляду вміння говорити «ні». Тут потрібна певна обережність і 

виваженість. Люди цієї групи мають потребу у вас не більшу, ніж ви в них. Тому, 

говорячи «ні», потрібно ретельно підходити до оцінки ситуації, дотримувати почуття 

міри, щоб не перестаратися із власною неприступністю. Потрібно навчитися розпізнавати 

такі прохання й припиняти їх на самому початку. Взаємовідносини із цією контактною 

групою можуть ускладнюватися ще й тим, що люди самі не можуть сказати вам «ні». Але 

при всьому вищенаведеному необхідно пам‘ятати, що в той час, коли виникне бажання 

сказати «ні», необхідно бути послідовними і наполегливими, та не давати втягти себе в 

дискусію, потрібно слідкувати, за тим, щоб розмова йшла по суті й не переходила в 

площину особистих оцінок і вибачень.  

Деякі психологи радять фіксувати в спеціальному блокноті ті моменти, коли вам 

не вдалося відповісти «ні». Потрібно оцінити, в яких ситуаціях і при спілкуванні з якими 

людьми таке відбувалося частіше. Треба описати почуття, які відчуваються вами в такі 

хвилини, а також продумати, як слід було себе повести в тій чи іншій ситуації.  
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«Ні» – це величезний резерв економії часу, свого й чужого. Навчившись говорити 

«ні», буде можливо підвищити свій авторитет, оскільки люди більш прихильно 

сприймають пряму відмову, ніж прикрите марними обіцянками відкладання рішення 

проблеми. Тому, як убачається з практики повсякдення, сказати «так» і не виконати 

обіцянку набагато гірше, ніж твердо сказати «ні». 

Кажучи «ні», необхідно робити це шанобливо стосовно людини, якій ви 

відмовляєте, але водночас рішуче і твердо. Ні відтінком голосу, ні жестом ви не повинні 

показувати навіть тіні збентеження або почуття провини через те, що доводиться 

відмовити колезі. При цьому будьте тактовні та відмовляйте так, щоб людина зрозуміла, 

що ви відкидаєте не її особисто, а завдання. 

Пропонуємо вашій увазі послідовну інструкцію, як сказати «ні»: 

Крок перший – «Внутрішня рішучість». 

Скажіть спочатку «ні» самому собі: «Ні, я цього робити не буду, і зараз скажу про це». 

Без внутрішньої рішучості відмова або не вдасться, або буде неповноцінною.  

Крок другий – «Озвучення відмови». 

Використовуючи особові займенники «я», «мене», «мені», коротко і чітко дайте невеличке 

обґрунтування вашої відмови: «Я цього робити не буду, з огляду на…»; «Мене це не 

влаштовує тому, що…», «Мене це не цікавить, оскільки…»; «Мені це не підходить через 

те, що…», «Мені це не потрібно, бо…». Використання пропонованих займенників замість 

невизначених формулювань – одна з ключових характеристик упевненої поведінки. 

Слідкуйте за цим! 

Крок третій – «Пауза для вислуховування провокацій співрозмовника». 

Ви робите паузу (мовчите), спокійно вислуховуєте співрозмовника аж поки він не 

змовкне. Будьте готові до того, що той хто до вас звертається може використати одну з 

двох стратегій: 

 провокація невпевненістю: «Але я ж сам з цим не справлюся», «Без вас нічого не 

вийде» і т.д.; 

 провокація агресивністю: «Ах так! ... Тоді ми вам...»; «Ви втрачаєте свій шанс...» 

(приховане залякування) і т.д. 

Провокації будуть змінювати одна одну, тому: 

 НЕ заперечуйте! 

 НЕ задавайте запитань! 

 НЕ вступайте в дискусії! 

 НЕ реагуйте на провокації! 

Крок четвертий – «Три повторення». 

В теорії тайм-менеджменту існує думка, що для дійсно ефективної відмови, треба її 

повторити тричі. Утримайтесь також і від пропозиції «трохи подумати», якщо вже зараз 

знаєте, що в подальшому все одно відмовите. Навіщо давати людині помилкову надію? 

Дайте співрозмовнику зрозуміти, що ви його почули: «Я вас уважно вислухав і 

зрозумів, що... »; «Це нова для мене інформація... », а далі повертаємось до кроків два і 

три: «…але Я цього робити не буду, ТОМУ ЩО...». 

У деяких ситуаціях доцільно відповісти відмовою навіть своєму керівництву. 

Зрозуміло, при цьому потрібно проявити більше такту, ніж при відмові підлеглим або 

рівним за посадою колегам. Дуже важливо показати керівникові, що ви готові виконати 

його прохання, однак, при цьому, обов'язково потрібно згадати, що вам потрібен час, щоб 

оцінити, чи зможете ви виконати це доручення без шкоди для основної роботи. Якщо ви 

бачите, що нове завдання є короткостроковим і не створює перешкод для виконання 

звичайних обов'язків, то слід взятися за нього негайно.  
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2.8.2. Завдання 7.1 

Завдання приховано. 

 

2.8.3. Завдання 7.2 

Завдання приховано. 

 

2.8.4. Міні-лекція 2. Стратегічне планування.  

Стратегічне планування та сформоване бачення майбутнього суду є важливою 

передумовою формування політики управління людськими ресурсами та всіх без 

виключення її складових. Бачення стратегічних пріоритетів та планування розвитку суду, 

передбачення динаміки розвитку суспільства та пов‘язаних із цим процесів та потреб у 

змінах, передбачення ризиків, визначення шляхів вирішення завдань, дають суду 

розуміння та можливість побудови стратегії залучення відповідних кадрів, які б 

відповідали швидкоплинним змінам та потребам суду. 

 

 

 

 

Некеровані результати 

Збільшення часу виконання роботи та досягнення мети 

із запізненням щодо термінів 

Велика кількість переробок і браку 

Безліч неврахованих чинників, які поглинають ресурси 

часу 

Незадоволення й стрес та ін. 

Відсутність же в керівника стратегічних планів або поверхове планування 

призводять до таких ситуацій: 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=895
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=896
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=897
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Плануючи свою роботу, керівник має забезпечити: 

• Вчасне виконання планів 

• Скорочення часу виконання роботи 

• Зниження кількості переробок 

• Ефективне використання часу та інших ресурсів 

• Підвищення працездатності колективу 

• Відчуття гордості за успіх і віру в свої сили 

• Меншу завантаженість роботою 

• Досягнення професійних цілей найкоротшим шляхом і в зазначені терміни. 

Отже, планування життєво необхідне керівникові для досягнення високих 

результатів професійної діяльності. Планування починається зі стратегічного бачення. 

Стратегія (давньогреч. στρατηγία – мистецтво полководця) –загальний, недеталізований 

план якоїсь діяльності, що охоплює тривалий період, спосіб досягнення складної мети, яка 

є невизначеною та головною для управлінця на даний момент, надалі коректованої під 

умови існування управлінця-стратега, що змінилися. 

Кожен із нас займається стратегічним плануванням, хоча, можливо, не називає так 

виконувані собою дії, не використовує щоденно цього терміну, який, на думку багатьох, 

використовують лише менеджери великих корпорацій.  

Рішенням стратегічного характеру є, наприклад, вибір школи чи напрямку 

навчання в університеті.  

Як і будь-яких інших сферах, стратегічне планування на рівні суду має свою 

специфіку. З огляду на це, до початку роботи над стратегічним планом Вам необхідно 

з'ясувати для себе що стратегічний план - це поетапний процес, який допомагає 

визначити: 

Хто ми є? 

Де ми є ? 

Куди ми хочемо рухатись? 

Як ми хочемо туди дістатись? 

Коли ми хочемо там бути? 

Хто буде це робити? 

Які кошти потрібні для забезпечення необхідних ресурсів? 

Як ми дізнаємось, що досягнули поставленої мети? 

Отже, першим етапом є складання переліку головних моральних цінностей і 

принципів установи, що у подальшому стане в нагоді при налагодженні ефективної 

роботи суду.  

Склавши перелік головних моральних цінностей і принципів організації, керівник 

апарату суду може переходити до наступного кроку – SWOT-аналізу. 

З 60-х років минулого століття й донині SWOT-аналіз широко застосовується у 

процесі стратегічного планування. Його метою є оцінка поточного стану справ, 

формування цілісного погляду на установу, визначення пріоритетів розвитку, узгоджених 

зі змінами, що відбуваються в зовнішньому оточенні. Суть методи полягає в розподілі 

чинників і явищ на чотири категорії: 

1. Сильні сторони установи. 

2. Слабкі сторони установи. 

3. Можливості, що відкриються у разі успіху. 

4. Загрози, потенційно можливі внаслідок змін. 

У цілому, проведення SWOT-аналізу зводиться до заповнення матриці, так званої 

«матриці SWOT-аналізу». 
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«S» 

= Strengths (переваги, сили). 

«W» 

= Weaknesses (слабкості) 

Матриця SWOT-аналізу 

«O» 

= Opportunities (можливості) 

«T» 

= Threats (загрози, небезпеки) 

У відповідні клітинки матриці необхідно занести сильні і слабкі сторони 

установи, а також перспективні можливості і загрози. Створивши матрицю SWOT-аналізу, 

сильні і слабкі сторони установи співставляють із можливостями і загрозами. Таке 

порівняння дозволить Вам дізнатися: 

- як використати можливості, маючи сильні сторони суду; 

- які слабкі сторони суду можуть цьому завадити; 

- за рахунок яких сильних сторін можна нейтралізувати існуючі загрози; 

- яких загроз, збільшених слабкими сторонами суду, слід побоюватися. 

Третім кроком процесу стратегічного планування є визначення цілей та завдань. 

Стратегічні цілі (іншими словами, шлях, яким рухатиметься установа) визначають на 

основі аналізу отриманих даних SWOT-аналізу і для апарату кожного суду вони будуть 

свої. Вони повинні чітко вказувати напрям розвитку, бути спрямованими на досягнення 

результатів та реалістичними. Інакше кажучи цілі повинні бути «розумними» (у перекладі 

з англійської smart – розумний). 

SMART-критерії до формулювання цілей 

Specific 

(конкретна) 

Конкретна: гранично зрозуміла й чітко описана.Треба 

якомога точніше описати передбачуваний результат (особливо 

важливо для тактичних цілей та завдань). 

Measurable  

(вимірна) 

Вимірна: щоб можна було дізнатися, що їх досягли. Важливо 

для кожної з цілей вибирати по 3–5 критеріїв вимірювання 

результату. 

Achievable 

(досяжна) 

Досяжна: прогноз та оцінка ступеня досяжності цілей. Слід 

чітко усвідомлювати й оцінювати наявність потрібних ресурсів. Чи 

має організація достатні ресурси для реалізації стратегічних цілей? 

Relevant 

(сумісність) 

Сумісність: ціль повинна підтримувати виконання цілей 

вищого рівня. Чи є стратегічні цілі внутрішньо сумісними з 

можливостями організації та іншими цілями? Ціль ніколи не 

ставиться просто так, кожна з цілей обґрунтовується, оцінюється 

значущість кожної цілі для діяльності організації. 

Timebound 

(визначена в 

часі) 

Визначена в часі: обмежена в часі й зафіксована. Для кожної 

цілі мають зазначатися точні терміни її досягнення, а вже в 

детальнішому плані виокремлюються проміжні етапи досягнення 

цілей. Чітко визначити час дуже важливо, адже ціль без терміну – це 

ціль найнижчого пріоритету. Тобто ми розпочинаємо ії досягнення в 

самий останній момент і тоді ризикуємо ії взагалі не досягти або 

досягти набагато пізніше. 

 

Наступний крок є не менш важливим для успіху, ніж три попередніх. Так, процес 

оцінювання та перегляду плану передбачає внесення у стратегічний план доповнень, 

викликаних змінами в зовнішньому оточенні (чи, наприклад, пов'язаних із змінами 

персоналу, фінансовими можливостями). 
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Нарешті, останній крок – реалізація. Не вдаючись у подробиці, слід зауважити, що 

виконання вимагає конкретизації завдань, детального опису кроків, які варто здійснити 

для досягнення цілей 

Стратегічне планування - це спосіб мислення та процес, який відбувається 

постійно. План ніколи не буває досконалим або завершеним, але він має бути простим та 

керованим. 

Стратегічне планування саме по собі це засіб допомогти апарату суду виконати 

місію судової влади України  - «Судова система України створена для захисту прав, 

свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів 

юридичних осіб, інтересів держави шляхом своєчасного, ефективного і справедливого 

вирішення правових спорів на засадах верховенства права». 

Для визначення стратегічних напрямів діяльності та перспектив розвитку судової 

влади 11 грудня 2014 року Рада суддів України затвердила Стратегію розвитку судової 

влади України на 2015 - 2020 роки. 

 

2.8.5. Завдання 7.3 

Завдання приховано. 

 

2.8.6. Перелік додаткових джерел. 

1. Закон України ―Про судоустрій і статус суддів‖ від 7 липня 2010 року(в 

редакції Закону України ―Про забезпечення права на справедливий суд‖ від 12.02.2015  № 

192-VIII) (Електронний ресурс) Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-

17  

2. Закон України ―Про державну службу‖ (Електронний ресурс) Режим 

доступу:   http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1443786323125755 

3. Закон України ―Про запобігання корупції‖ (Електронний ресурс) Режим 

доступу:   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18  

4. Національна стратегія у сфері прав людини, затверджена Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 (Електронний ресурс) 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/501/2015/print1443786323125755  

5. Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 роки (Електронний ресурс) Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276/2015#n12  

6. Стратегія розвитку судової влади України на 2015 - 2020 роки (Електронний 

ресурс) Режим доступу:  http://court.gov.ua/142663 

7. Тобін. Формування судової гілки влади / Tobin, Creating the Judicial Branch; 

Перрі С. Міллер і Карл Баар. Система судового адміністрування в Канаді/ Perry S. Millar 

and Carl Baar, Judicial Administration in Canada (Кінгстон і Монреаль: Видво McGillQueen's 

Press, 1981). 

8. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / 

Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : ВТФ ―Перун‖, 2005. – 1728 с. 

9. Курило О. М. Проблеми організаційної роботи апеляційного суду області : 

дис.канд. юрид. наук : 12.00.10 ―Судоустрій; прокуратура та адвокатура‖ / О. М. Курило. – 

Х., 2011. – 225 с. 

10. Дем‘яненко І. В. Повноваження голови місцевого суду у світлі реформуван- 

ня законодавства про судоустрій та статус суддів / І. В. Дем‘яненко // Вісник Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. – Серія: Право. – 2012. – № 1000. – Вип. 

№ 11. – С. 269–273 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=898
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=909
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/501/2015/print1443786323125755
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276/2015#n12
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11. Місцевий суд: нормативна база, коментарі, методичні рекомендації. – К. : 

Пульсари, 2005. – 432 с. 

12. Офіційний веб-портал Судова влада України. Повноваження місцевого суду. 

(Електронний ресурс) Режим доступу:  http://dm.rv.court.gov.ua/sud1704/6/25219/  

13. Марочкін І.Є. Організація роботи суду// Харків, Право. – 2012. – 256 с. 

14. Пітер Г. Соломон молодший. Судове адміністрування і якість правосуддя // 

Судова апеляція. – № 3 (16), 2009. – С. 73–83. 

15. Кіт Х. Голова суду як суб‘єкт владних повноважень / Х. Кіт // Вісник 

Львівського університету. Серія юрид. Вип. 54. – 2011. – С. 173–179. 

16. Данилова М. Правова природа ―влади‖ голови суду відносно підлеглих / М. 

Данилова // Публічне право. – 2012. – № 3 (7). – С. 281–285. 

17. Сучасне управління в суді.навч.-практ.посіб./відповідальні редактори: 

професор І.П.Голосніченко(Україна), професор Пітер Г.Соломон молодший (Канада). – 

К.:Юрінком Інтер.-2010. – 528 с. 

18. КАДРОВА ПОЛІТИКА В СУДІ:сучасний досвід/В.Сергієнко – К.:ПП 

―Р.К.Майстер-принт‖, 2012.-368 с. 

19. Грабар О.В. УПРАВЛІННЯ В СУДАХ: cтратегічне планування. Посібник 

для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 88 с. 

 

 

2.9. НАВЧАННЯ ЗАКІНЧИЛОСЯ, ЧАС ОЦІНИТИ. 

Ми завершуємо опанування матеріалу за курсом. На цьому тижні ми будемо 

оцінювати результативність нашого курсу і Вас ми просимо оцінити наш курс і нашу 

роботу 

 

2.9.1. Випускна анкета. 

Оцінювання результативності участі в е-навчанні. Просимо КОЖНОГО учасника 

курсу завантажити собі на комп'ютер, заповнити і надіслати випускну анкету:  

Шановний слухачу! 

Національна школа суддів України пропонує Вам заповнити анкету для оцінки якості 

дистанційного навчання. Результати будуть використані для удосконалення навчального 

процесу керівників апаратів судів та їх заступників  

Анкета 

Запитання 
так 

скоріше 

так,  

ніж ні 

50/50 
скорі-ше 

ні,  

ніж так 

ні 

1. Чи задоволені Ви тим, що взяли участь у 

цьому навчанні? 

   
 

 

2. Які з запропонованих матеріалів є для вас найкориснішими?  

2.1. Лекції 
   

 
 

2.2.Перегляд презентацій за темами 
   

 
 

http://dm.rv.court.gov.ua/sud1704/6/25219/
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2.3. Вивчення додаткових матеріалів 
   

 
 

2.4. Виконання практичних завдань 
   

 
 

2.5. Тестування 
   

 
 

3. Які із запропонованих тем модулів 

викликали інтерес (назвати) і чому? 
 

4. Чи достатнім був термін, що 

пропонувався для засвоєння тем?  

 

   
 

 

Ваші пропозиції щодо 

збільшення/зменшення терміну навчання 

(напишіть) 

 

5.Чи отримали ви цінний досвід розв’язання 

проблем, чи поділилися досвідом з 

колегами? 

   
 

 

6. Чи підтримувало керівництво Ваше 

навчання? 
   

 
 

7. Чи будете Ви рекомендувати знайомим / 

колегам брати участь у такому навчанні? 

   
 

 

8. Ваші побажання щодо змістовного 

удосконалення курсу (напишіть) 
 

9. Ваші побажання щодо організаційно-

технічного удосконалення е-навчання 

(напишіть) 

 

10. Кого, на Вашу думку, в подальшому 

потрібно залучати до викладання? 

   
 

 

Дякуємо за участь у дистанційному навчанні! Бажаємо успіхів! 

 

2.9.2. Форум побажань. 

На цьому фінальному форумі Ви можете висловити свої враження від навчання, роботи в 

команді, висловити побажання викладачам, зауваження організаторам, тьюторам і 

експертам, а також розмістити пропозиції щодо удосконалення курсу як за контентом, так 

і організаційно-технічному. Дякуємо за участь у навчанні! 

 


