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ВСТУП 

 

Цей практично-методичний посібник підготовлено в рамках Проекту «Спра-

ведливе правосуддя» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).  

У даному посібнику представлені матеріали навчальної програми із зв’язків  

з громадськістю в судах. Програми з цієї тематики сприятимуть забезпеченню 

справедливого та неупередженого судочинства. За допомогою ефективної комунікативної 

діяльності суди зможуть не лише вирішувати свої поточні завдання, але й підвищувати 

довіру громадян до судової системи, сприяти покращенню якості правосуддя в Україні. 

Відповідні органи, зокрема Державна судова адміністрація України, її територіальні 

управління, Рада суддів України та Національна школа суддів України зможуть 

використати цей посібник для розробки та впровадження власних програм із зв’язків з 

громадськістю в судах. 

Посібник складається із семи частин: 

 Частина 1. «Розробка навчальної програми для суддів» стосується процесу пла-

нування програми, зокрема принципів навчання дорослих, мети навчальної 

програми, необхідності колективного планування та обговорення програми, 

визначення цілей програми та викладачів, а також використання цього посібника.  

 Частина 2. «Програма навчання» пропонує шістнадцятигодинний та 

восьмигодинний розклади навчання. 

 Частина 3. «Конспект заняття» включає виклад змістовної частини навчання та 

інструкції щодо методики представлення матеріалу учасникам. 

 Частина 4. «Матеріали» включає навчальні матеріали для учасників. 

 Частина 5. «Слайди» пропонує зміст наочних матеріалів. 

 Частина 6. «Оцінка навчання» містить форму оцінки якості навчальної 

програми, матеріалів та викладачів. 

 Частина 7. «Комунікації в судовій діяльності» містить матеріали дистанційного 

навчального курсу для прес-секретарів судів  

Посібник підготовлений під керівництвом Девіда Вона, керівника Проекту USAID 

«Справедливе правосуддя», Наталії Петрової, заступника керівника Проекту USAID 

«Справедливе правосуддя», за участі радника з правових питань та громадянського 

суспільства Проекту USAID «Справедливе правосуддя» Дмитра Філіпенка, експерта з 

правових питань та комунікацій Проекту USAID «Справедливе правосуддя» Юрія Мухіна, 

доцента кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського 

національного університету імені В.Н.Каразіна Ірини Солдатенко та головного наукового 

співробітника Національної школи суддів України, судді Верховного Суду України у 

відставці, заслуженого юриста України Василя Земляного;за результатами семінарів для 

суддів, працівників апарату суду та журналістів «Суди та ЗМІ», а також семінарів 

«Підвищення ефективності судової системи і довіри до неї громадян через управління 

зв’язками з громадськістю» за участі експертів Лії Гуровіц, Девіда Рамондіні, Анджеліти 

Племмер, судді Евелін Ланс, Розалін МакІннес. Частина 7 підготовлена Іриною 

Зарецькою, радником з правових питань Проекту USAID «Справедливе правосуддя», за 

матеріалами дистанційного навчального курсу «Комунікація в судовій діяльності (для 

прес-секретарів судів)‖, який був апробований Національною школою суддів України у 

період з 23 травня по 1 липня 2016 року в режимі он-лайн. 

Структура цього посібника та зміст розділів базуються на матеріалах оновленого  

і доповненого другого видання посібника «Зв’язки із громадськістю в судах». 
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ЧАСТИНА 1 

РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ СУДДІВ 
 

1. Принципи навчання дорослих 

2. Процес планування 

3. Використання практично-методичного посібника 

 

Ця частина практично-методичного посібника представлена у трьох аспектах, які 

доцільно брати до уваги при розробці навчальної програми із зв’язків з громадськістю в 

судах для представників суддівського корпусу та працівників апарату суду. Оскільки 

навчання суддів і працівників апарату суду є різновидом навчання дорослих осіб, тут 

розміщено стислий огляд принципів навчання дорослих, які варто враховувати при 

плануванні програми. Далі представлено процес планування моделі курсу. Розділ 

закінчується рекомендаціями щодо використання практично-методичного посібника при 

розробці програми зі стратегічної комунікації судів. 
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1. ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ 

Чотири групи принципів навчання дорослих є доречними для планування 

навчальних програм для суддів і працівників апарату суду. По-перше, дорослим властиві 

характеристики, які впливають на те, як вони вчаться. По-друге, цілі навчання та 

навчальні роботи можуть стосуватися шести різних рівнів мислення дорослих. По-третє, з 

метою досягнення цілей навчальної програми всіма учасниками, потрібні різнопланові 

навчальні методи. І по-четверте, важливими компонентами ефективного навчання 

дорослих є друковані та наочні матеріали. 

1.1. Характеристики «дорослих учнів». Навчання суддів буде максимально 

ефективним, якщо при його підготовці брати до уваги такі характеристики 

«дорослих  

учнів». 

 Дорослі особи зазвичай прагнуть здобути нову інформацію і навички, якими 

можна негайно скористатися. Менш ймовірно, що вони бажатимуть нових 

знань як таких. 

 Дорослі володіють значним обсягом знань та досвіду ще до того, як починають 

опановувати навчальну програму. Здобуті у милому знання та досвід учасни- 

ків – важливий ресурс для викладачів навчальних програм для суддів. 

 Дорослі вчаться найуспішніше, коли вони відчувають, що їх цінують і 

поважають. Вони побоюються відкритої конкуренції та провалу в очах 

публіки,  

і це певною мірою шкодить навчанню. 

 Дорослі краще засвоюють навчальний матеріал, коли беруть активну й творчу 

участь у самому процесі навчання. 

1.2. Рівні мислення дорослих. Бенджамін Блум (Bendzhamin Bloom) у своїй таксономії 

навчання стверджує, що у дорослих навички мислення можна розділити на шість 

категорій складності. Навчання суддів можна вибудувати таким чином, щоб 

допомогти учасникам досягти встановлених цілей на всіх вказаних нижче рівнях.  

 Знання. На цьому, найфундаментальнішому, рівні розуміння учасники можуть 

повторювати, згадувати і відтворювати представлену інформацію. 

 Розуміння. Цей рівень вивчення передбачає викладення учасниками 

інформації власними словами. Вони можуть пояснювати, наводити приклади 

та підсумовувати. 

 Застосування. Учасники здатні застосовувати інформацію або навички в новій 

ситуації. Вони можуть тлумачити, модифікувати та використовувати поняття  

й навички. 

 Аналіз. На цьому рівні мислення учасники здатні роз’єднати ціле на складові 

частини. Вони можуть виокремлювати, окреслювати й підрозділяти ідеї та 

навички. 

 Синтез. Цей рівень розуміння дає учасникам змогу використовувати 

інформацію для створення нових ідей. Вони можуть розробляти плани й 

вирішувати проблеми. 

 Оцінка. На цьому, найвищому, рівні мислення учасники можуть складати судження 

на основі набору критеріїв. Вони здатні до критичного осмислення речей. 

1.3. Набір різнопланових навчальних методів. Жоден окремий навчальний метод не 

може бути ефективним для всіх учасників. Так само жоден окремий навчальний 
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метод не підходить для досягнення всіх цілей навчання. Використання набору  

різнопланових навчальних методів дасть змогу всім учням зберегти зацікавленість 
і досягти цілей програми. Нижче дається опис різних видів навчальних робіт.  

 Лекція. Цей метод дозволяє інструкторові контролювати надання інформації. 

Лекція може бути ефективним способом передачі інформації, коли цілі 

програми обмежені здобуттям знань та досягненням розуміння. Однак 

більшість учасників не здатні зберігати увагу до лекції впродовж більш ніж 20 

хвилин підряд. Лекції ефективніші, коли їх доповнює показ наочних матеріалів 

та коли їх поєднано з іншими навчальними методами. 

 Дискусія. Дискусія є двостороннім спілкуванням між ведучим та учасниками 

або безпосередньо між учасниками. Дискусія залучає учасників до активного 

навчання. Вона може бути ефективним методом поліпшення запам’ятовування 

учасниками понять і здатна допомогти їм здобути навички вирішення проблем 

та критичного мислення. Дискусія дає змогу учасникам пропонувати нові ідеї і 

часто стимулює їх продовжувати навчання. Дискусія може відбуватися у 

великій або малій групі, а також між двома учасниками. 

 Ситуативний аналіз. У ситуативному аналізі фігурує реальна чи уявна 

ситуація, що ілюструє поняття або навички. Цей метод може посприяти 

досягненню прикладних цілей, а також тих, що пов’язані з аналізом, синтезом 

та оцінкою. Ситуативний аналіз можна застосовувати при роботі у великій або 

малій групі, а також індивідуально. Його можна проводити усно, проте 

зазвичай викладачеві простіше, коли його подано в письмовій формі. 

Ситуативні аналізи найефективніші, коли в їх основі лежать реальні проблеми, 

з якими учасники мають справу в своїй професійній діяльності.  

 Моделювання. Цей метод передбачає, що кожен учасник гратиме певну роль. 

Моделювання має відображати реальні ситуації, що мають стосунок до 

учасників. Переваги моделювання полягають у тому, що воно залучає 

учасників до активного навчання і заохочує їх до критичного мислення та 

оцінок. Моделювання має ретельно готуватися ведучим, з тим щоб учасники 

чітко розуміли свої ролі та цілі моделювання. Види: Рольова гра, симуляція, 

ділова гра. 

 Письмова робота. Короткі письмові вправи можуть підсилювати ефект інших 

навчальних методів. Наприклад, під час лекції викладач може зробити перерву 

на дві хвилини, впродовж яких учасники мають підсумувати в письмовій 

формі головні принципи лекційного матеріалу. Або ж, запропонувавши 

питання чи проблему для дискусії, ведучий може попросити учасників коротко 

викласти на папері їхні думки; скоріш за все, в подальшій дискусії візьмуть 

активну участь більше учасників і прозвучить більше вдумливих відповідей. 

Перевагою письмових вправ є те, що вони залучають до активної роботи 

кожного учасника. 

 Вікторини. Вікторина передбачає, що учасники дадуть відповіді (мовчки, 

„самі собі‖, або в письмовій формі) на низку питань. Вікторини – ефективний 

спосіб розпочати заняття, з’ясувавши настрої та визначивши знання учасників, 

а також завершити заняття, закріпивши основні поняття, що їх було 

розглянуто на ньому. Вікторини залучають учасників до активної роботи і 

можуть використовуватись як метод започаткування дискусії. 

 Енерджайзери, криголами. Вправи, які припускають фізичну і творчу 

активність учасників, застосовують в ситуаціях, коли необхідно вивести 

слухачів із станів, які заважають концентруватися. Ці вправи також сприяють 
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доланню напруженості у відносинах між учасниками, які щойно 

познайомилися, встановленню соціальних зв’язків. 

1.4. Матеріали та наочні засоби. Більшість дорослих осіб краще засвоюють 

інформацію, коли сприймають її візуально, а не на слух. Ефективність навчання 

зростає, коли інформація подається й усно, і візуально. Отже, друковані матеріали 

та наочні засоби є важливими компонентами продуктивного навчання суддів.  

Друковані матеріали повинні фігурувати на кожному занятті програми навчання 

суддів. Ці матеріали можуть мати різні форми. Нижче дано опис типових видів 

друкованих матеріалів, використовуваних у навчанні суддів. 

 Виклад. Цей вид матеріалу представляє інформацію в текстовій формі. Він 

містить усю інформацію, яку викладач має намір представити усно, а іноді й 

додаткові відомості. Учасники можуть підготуватися до заняття, прочитавши 

викладений матеріал; його можна також використовувати як довідковий, коли 

програму буде завершено. 

 Конспект. Цей вид матеріалу систематизує та підсумовує, в форматі 

конспекту, інформацію, що представлена викладачем на занятті. Учасники 

можуть користуватися конспектом під час заняття, щоб було легше слідкувати 

за лекцією і засвоювати матеріал. Конспекти також можуть містити відповідні 

графи, які можуть бути заповнені учасниками під час заняття, що має 

посприяти ще кращому розумінню змісту. 

 Перевірні листи. Перевірний лист містить низку питань для учасників або 

вказівок, якими вони можуть користатися, щоб вирішувати проблеми, 

аналізувати питання чи реалізовувати навички. Викладачі можуть 

використовувати перевірні листи для структуризації своїх лекцій. Учасники 

можуть використовувати перевірні листи під час заняття для того, щоби 

засвоювати зміст і оволодівати навичками, а також після заняття з тим, щоби 

застосовувати здобуті знання й навички у своїй професійній діяльності. 

 Форми. Цей вид матеріалу є корисним і під час програми, і після її закінчення. 

Під час заняття форми ефективно підходять для ілюстрації понять. Після 

завершення заняття учасники можуть пристосувати форми до використання у 

своїй повсякденній праці. 

 Бібліографія. Анотована бібліографія часто додається до вказаних вище видів 

друкованих матеріалів. Анотації містять стислий опис джерел друкованої 

інформації, а також вказівки учасникам щодо того, де вони зможуть дістати 

цю літературу, якщо захочуть дізнатися більше про ту чи ту тему, коли 

програму буде закінчено. 

Наочні засоби мають використовуватися під час занять. Вони допомагають 

учасникам зрозуміти поняття, а викладачам дозволяють розширити арсенал 

активних навчальних методів. Існує чотири види наочних засобів: мультимедійні 

презентації, магнітно-маркерні дошки, дошки для крейди, фліп-чарти та 

роздаткові мате-ріали. 

Мультимедійні презентації – є найбільш поширеним видом електронних наочних 

засобів. Вони дають змогу всім учасникам бачити один і той же матеріал 

одночасно. Викладачі можуть підготувати слайди, які складають презентацію, 

перед заняттям. На відміну від матеріалу, який представлено на дошках, такі 

слайди є багаторазовими засобами, тож викладачі можуть використовувати їх, 

постійно оновлюючи. Щоб максимізувати ефективність слайдів як візуальних 

інструментів, на кожному з них слід давати незначний обсяг тексту, а шрифт має 
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бути досить великим для того, щоб усі учасники могли прочитати текст. Крім 

тексту, слайди можуть містити малюнки, світлини, графіки, діаграми, 

мультимедійні матеріали (кліпи, навчальні фільми). 

 Магнітно-маркерні дошки та дошки для крейди – є вдалими наочними 

засобами для навчання й опанування матеріалу, якщо використовувати їх 

ефективно. На дошці можна написати перелік цілей заняття, ключових 

моментів лекції, ідеї, які висловлені учасниками в ході дискусії, і багато чого 

іншого. Дошки є найефективнішими, коли викладач використовує їх 

вибірково, подаючи на них лише найважливіші аспекти з метою закріплення 

головних ідей заняття. 

 Фліп-чарти – це дошки для великих листів паперу. Викладачі в більшості 

ситуацій можуть використовувати фліп-чарти замість слайдів та дошок. З 

огляду на свій обмежений розмір, фліп-чарти не можуть бути настільки ж 

ефективними при роботі з великими групами, як слайди та дошки. З іншого 

боку, фліп-чарти є ефективними засобами для занять з малими групами, коли 

потрібно зафіксувати ідеї, які висловлені учасниками. Крім того фліп-чарти є 

мобільним засобом, тож їх неважко мати під рукою, коли відсутні інші наочні 

засоби. 

 Роздаткові матеріали – різноманітні візуальні засоби. До їх числа належать 

конспекти, перевірні листи, графіки, діаграми, задачі, приклади та інструкції. 

Роздаткові матеріали дають змогу економніше розпоряджатися часом, 

відведеним на заняття, оскільки учасникам не потрібно переписувати 

інформацію з дошки чи слайда. Крім того це – багаторазові матеріали, тож 

викладачі можуть використовувати їх у подальших заняттях, а учасники – 

після закінчення програми. 

2. ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ 

У цій частині навчально-методичного посібника представлено модель процесу 

планування програми зі стратегічних комунікацій суду. Модель покликана служити 

орієнтиром. У більшості ситуацій організаторам програми буде доцільно дотримуватися 

цієї моделі. Проте в окремих випадках організатори пристосовують модель процесу 

планування до своїх специфічних потреб. 

Модель процесу планування складається з п’яти елементів: (1) оцінка потреб; (2) 

визначення цілей навчання; (3) створення комітету з планування; (4) визначення 

викладацького складу; і (5) оцінка програми. 

2.1. Оцінка потреб. Першим кроком при плануванні програми зі стратегічних 

комунікацій має стати оцінка потреб. Один із способів проведення такої оцінки – 
це дати відповіді на певний перелік запитань. Наприклад: 

 Для чого потрібна або бажана програма зі стратегічних комунікацій суду? 

 На яку аудиторію має бути спрямовано програму? 

 Яким є нинішній рівень обізнаності працівників суду із основними 

принципами ефективної комунікації? 

Що вони вже знають про комунікацію? 

Який досвід вони мають у сфері комунікаційної взаємодії? 

Яке їхнє ставлення до комунікацій суду? 
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 Які суттєві знання й навички потрібно здобути потенційним учасникам 

програми? 
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Можливо, організатори знають відповіді на ці питання завдяки своєму 

попередньому досвіду участі в програмах з цієї теми. В інших випадках 

організаторам доведеться проконсультуватися з експертами з комунікацій з тим, 

щоб одержати відповіді на деякі із запитань. Було б також доцільно організаторам 

провести опитування потенційних учасників та з’ясувати, які знання та досвід 

вони мають  

і яким є їхнє ставлення до комунікацій суду. Так чи інакше, слід мати відповіді на 

наведені запитання для того, щоби підготувати таку програму зі стратегічних 

комунікацій, яка відповідатиме потребам її учасників. 

2.2. Цілі навчання. Другий крок організаторів у ході планування програми з 

стратегічних комунікацій – намітити загальні навчальні цілі програми. Цілі 

навчання є відповіддю на питання: ―Що зможуть робити учасники в результаті 

опанування програми?‖ При визначенні кожної навчальної цілі організаторам 

варто дотримуватись трьох етапів процесу. По-перше, почніть виклад навчальної 

цілі такими словами: „В результаті опанування цієї програми учасники 

зможуть...‖ По-друге, виберіть дієслово, що позначає активну дію, щоб описати, 

що саме зможуть робити учасники після закінчення програми, як-от „визначити‖, 

„вказати‖, „розробити‖, „створити‖, „проаналізувати‖, „дослідити‖. Уникайте 

таких дієслів як „знати‖ та „розуміти‖, оскільки вони не відображають 

спостережувану поведінку. По-третє, закінчіть виклад навчальної цілі 

відповідною конкретикою. Наприклад, всі або деякі з наведених нижче 

навчальних цілей будуть доречними для програм різної тривалості зі стратегічних 
комунікацій суду. 

У результаті опанування цією програмою учасники зможуть: 

1. Пояснити важливість ефективної комунікаційної взаємодії суду із своїми 
цільовими аудиторіями. 

2. Визначити основні принципи та поняття у сфері комунікацій. 

3. Спланувати і провести комунікаційні дослідження, визначити комунікаційні 

пріоритети суду. 

4. Проаналізувати цільові аудиторії суду, їх потреби і вподобання, цінності та 
інтереси. 

5. Визначити ефективні канали комунікації з цільовими аудиторіями. 

6. Сформулювати ключові повідомлення суду до кожної з цільових аудиторій. 

7. Визначити основні комунікаційні інструменти і скласти комунікаційний план 

суду. 

8. Сформувати комунікаційну стратегію суду. 

9. Проаналізувати ефективність комунікаційної взаємодії суду з цільовими 
аудиторіями. 

10. Управляти комунікаціями під час кризових ситуацій. 

2.3. Створення комітету з планування. Закінчивши оцінку потреб і намітивши 

навчальні цілі програми, організатори мають утворити комітет з планування. Хоча 

спланувати програму може й одна особа, проте саме колективне планування 

підвищує шанси на створення логічно вивіреного, збалансованого й 

репрезентативного курсу. Комітет з планування має складатися з п’яти – восьми 

членів, обізнаних з навчанням суддів та працівників апарату суду, а також 
стратегічними комунікаціями. 

Комітет повинен запропонувати свої поради щодо основних елементів 

планування програми. Комітет має розглянути оцінку потреб та навчальні цілі і 
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висловити свою думку щодо них. Потім комітет повинен представити висновки 

щодо конкретних тем, потрібних для досягнення цілей навчання. Далі комітет має 

визначити, скільки часу слід відвести в рамках програми на кожну окрему тему. 

Комітет повинен вирішити, які навчальні роботи потрібні для досягнення цілей 

програми. Нарешті, комітет повинен дати потенційним викладачам рекомендації 

щодо програми. 

2.4. Викладацький склад. Ефективний склад викладачів є конче необхідним для 

досягнення успіху курсу. В ідеалі викладачі повинні знати теми, що їх вони 

висвітлюватимуть, мати чудові викладацькі навики і бути різного віку, статі та 

етнічного походження. Якщо це можливо, викладачам слід зустрітися до початку 

програми, щоб узгодити зміст своїх занять і тим самим уникнути повторів та 

пропусків. Інструктивний семінар з акцентом на ефективних методиках навчання 

дорослих осіб, що передбачають активну участь аудиторії в заняттях, якнайкраще 

допоміг би викладачам зробити програму ефективною. 

Стосовно будь-якого із занять за програмою викладач, який має його проводити, 

відповідає за розробку навчальних цілей, робіт, матеріалів та наочних засобів.  

У частинах 3, 4 та 5 цього навчально-методичного посібника наведено 

рекомендації щодо навчальних цілей, робіт, матеріалів та наочних засобів для 

кожного заняття за програмою зі стратегічних комунікацій суду. Викладачі 

можуть використати ці елементи без змін або модифікувати їх згідно з потребами 

свого заняття. 

2.5. Загальні оцінки. Організатори повинні розробити форму для письмової оцінки 

якості та успішності програми зі стратегічних комунікацій. Результати письмових 

оцінок міститимуть важливу, з точки зору зворотного зв’язку, інформацію для 

організаторів та викладачів, яка знадобиться їм при плануванні наступної 

реалізації програми. Частина 6 навчально-методичного посібника містить шаблон 

оціночної форми для визначення ефективності змісту й матеріалів програми, а 
також роботи викладацького складу. 

3. ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИЧНО-МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА 

Загальна мета цього навчально-методичного посібника – дати змогу фахівцям з 

навчання суддів або організаторам програм реалізувати курс із стратегічних комунікацій 

суду. З цією метою посібник містить вказівки щодо розкладу та цілей навчання, 

навчальних робіт, змістовної частини, пов’язані з програмою матеріали, наочні засоби та 

оціночну форму. Для того, щоби цей посібник можна було використовувати за інших 

умов, до нього включені пропозиції щодо розробки програм різної тривалості. 

Хоча посібник має на меті полегшити реалізацію програми, проте в більшості 

випадків організатори та викладачі можуть пристосувати її з урахуванням знань, настроїв 

і досвіду учасників. Тож після проведення оцінки потреб організатори можуть 

видозмінити навчальні цілі програми, надавши більшої ваги певним темам і 

перерозподіливши час, відведений кожній з тем у межах програми. Так само викладачі 

можуть ревізувати навчальні цілі будь-якого із занять, модифікувати матеріали, обрати 

інші учбові роботи та видозмінити наочні засоби з урахуванням свого викладацького 

стилю. 

Таким чином, за певних обставин цей навчально-методичний посібник 

слугуватиме моделлю, яку можна використати, продублювавши курс. Однак 

найвірогідніше, фахівці з навчання суддів витратять чимало часу й енергії, пристосовуючи 
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посібник до потреб учасників. У таких випадках цей навчально-методичний посібник 

може стати цінним джерелом інформації для організаторів програми та викладачів.  
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ЧАСТИНА 2 

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ 
 

1.  Програма на 16 годин 

2.  Програма на 8 години  

 

Для реалізації навчальної програми можуть бути відведені різні обсяги часу. 

Тривалість програми залежатиме від того, який часовий проміжок запропоновано для 

проведення одного заходу, обсягу практичних знань та досвіду учасників, конкретних 

цілей, що їх організатори сподіваються досягти, а також від змісту та обсягу розкриття 

тем. Зв’язки з громадськістю в судах можуть бути одно- або двогодинним розділом більш 

широкої навчальної програми. Водночас ця тема може викладатися в рамках окремої 

програми тривалістю від одного робочого дня до кількох днів. 

Цей навчально-методичний посібник містить два розклади програми: 

шістнадцятигодинний та восьмигодинний. Кожен із розкладів можна застосувати при 

реалізації самостійної програми зі зв’язків з громадськістю в судах або ж при викладанні 

цієї теми як розділу більш ширшої програми. Восьмигодинний розклад можна ще 

скоротити, відмовившись від висвітлення деяких частин змісту та окремих компонентів. З 

іншої сторони, шістнадцятигодинний розклад можна перетворити на більш тривалий 

завдяки розширенню та поглибленню пояснення матеріалу, для чого передбачені 

додаткові навчальні компоненти з активним залученням аудиторії.  
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1. ПРОГРАМА НА 16 ГОДИН 

 

«ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СУДАХ» 

 

РОЗКЛАД НАВЧАННЯ 

ТРИВАЛІСТЮ 16 ГОДИН 

 

День перший 

 

8:00-8:40 Привітання та загальний огляд програми  

 

8:40-9:00 Мета навчальної програми «Зв’язки з громадськістю в судах» 

 

9:00-9:30 Комунікаційна стратегія суду 

 

9:30-10:00 Перерва 

 

10:00-10:45 Комунікація з зовнішніми аудиторіями суду: організаційна перспектива 

 

10:45-11:30 Цінності цільових аудиторій – фундамент стратегічних комунікацій суду. 

Потреби та інтереси цільових аудиторій 

 

11:30-12:30 Аналіз цільових аудиторій суду і status quo комунікацій з ними. Методи 

збору інформації: спостереження, аналіз документів та медіа аналітика 

 

12:30-13:30 Перерва на обід 

 

13:30-14:15 Методи збору інформації: фокус група, анкетне опитування, експертне 

опитування, опитування відвідувачів суду з використанням карток 

громадянського звітування 

 

14:15-15:15 Комунікаційні цілі. Ключові повідомлення до кожної цільової аудиторії  

 

15:15-15:30 Перерва 

 

15:30-16:15 Канали комунікації: власні, оплачені та зароблені медіа 

 

16:15-16:40 Атмосфера в суді як канал комунікації  

 

16:40-17:00 Підведення підсумків 
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День другий 

 

8:00-8:30 ЗМІ як посередник між судом і його цільовими аудиторіями. Медіа карта 

 

8:30-9:15 Свобода преси та справедливий суд: баланс прав у світлі практики 

Європейського суду з прав людини 

 

9:15-9:30 Перерва 

 

9:30-10:00 Взаємодія судів та ЗМІ або як упорядкувати взаємовідносини 

 

10:00-10:30 Прес-реліз, прес-конференція, прес-тур і відповіді на запити журналістів – 

основні формати взаємодії зі ЗМІ 

 

10:30-11:15 Інтерв’ю для ЗМІ 

 

11:15-12:30 Інформаційні кампанії для цільових аудиторій 

 

12:30-13:30 Перерва на обід 

 

13:30-14:30 Розробка комунікаційного плану суду 

 

14:30-15:00 Перерва 

 

15:00-15:45 Оцінка ефективності комунікацій 

 

15:45-16:40 Антикризові комунікації 

 

16:40-17:00 Обговорення і підведення підсумків 
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2. ПРОГРАМА НА 8 ГОДИНИ 

 

«ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СУДАХ» 

 

РОЗКЛАД НАВЧАННЯ 

ТРИВАЛІСТЮ 8 ГОДИНИ 

 

 

 

8:00-8:20 Привітання та загальний огляд програми  

 

8:20-8:40 Мета навчальної програми «Зв’язки із громадськістю в судах» 

 

8:40-9:30 Розробка і впровадження комунікаційної стратегії суду: організаційна 

перспектива 

 

9:30-10:00 Перерва 

 

10:00-10:30 Цінності цільових аудиторій – фундамент стратегічних комунікацій суду. 

Потреби та інтереси цільових аудиторій 

 

10:30-11:30 Аналіз цільових аудиторій суду і status quo комунікацій з ними. Методи 

збору інформації 

 

11:30-12:30 Комунікаційні канали: власні, оплачені та зароблені медіа 

 

12:30-13:30 Перерва на обід 

 

13:30-14:15 Прес-реліз, прес-конференція, прес-тур і відповіді на запити журналістів – 

основні формати взаємодії зі ЗМІ 

 

14:15-15:00 Інформаційні кампанії для цільових аудиторій 

 

15:00-15:30 Розробка комунікаційного плану суду 

 

15:30-15:45 Перерва 

 

15:45-16:40 Антикризові комунікації 

 

16:40-17:00 Обговорення і підведення підсумків. Оцінка програми учасниками. 
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ЧАСТИНА 3 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ 
 

1. Привітання та загальний огляд програми 

2. Мета навчальної програми «Зв’язки із громадськістю в судах» 

3. Комунікації з зовнішніми аудиторіями суду: організаційна перспектива 

4. Цінності цільових аудиторій – фундамент стратегічних комунікацій суду. Потреби та 

інтереси цільових аудиторій 

5. Аналіз цільових аудиторій суду і status quo комунікацій з ними. Методи збору та 

аналізу інформації 

6. Комунікаційні цілі. Ключові повідомлення 

7. Канали комунікації: власні, оплачені та зароблені медіа 

8. ЗМІ як посередник між судом і кінцевим споживачем інформації. Медіа карта 

9. Свобода преси та справедливий суд: баланс прав у світлі практики Європейського 

суду з прав людини 

10. Положення про взаємодію судів та ЗМІ або як упорядкувати взаємовідносини 

11. Ефективна взаємодія з журналістами 

12. Інформаційні кампанії для цільових аудиторій 

13. Розробка комунікаційного плану суду 

14. Оцінка ефективності комунікацій 

15. Антикризові комунікації 

16. Висновки 

 

У частині «Конспект заняття» навчально-методичного посібника розкривається 

зміст і наводяться інструкції щодо методики подання матеріалу у кожній темі 

шістнадцятигодинної програми із зв’язків з громадськістю в судах. Теми розміщено в 

такому ж порядку, в якому їх подано у «Програмі навчання» в Частині 2. 

Конспекти занять розділено на два стовпчики. Стосовно кожної теми в правому 

стовпчику наведено змістовну частину матеріалу, що має бути представлений викладачем. 

Лівий стовпчик складається з інструкцій викладачеві та учасникам щодо методики роботи 

з матеріалом. Інструкції стосуються пов’язаних з відповідними темами матеріалів, які 

надані у Частині 4, та слайдами, що представлені у Частині 5. 

Щоб допомогти фахівцям у навчанні суддів та працівників апарату суду 

пристосувати цей посібник до програм різної тривалості, в методичних інструкціях 

запропоновано способи як звуження, так і розширення шістнадцятигодинного розкладу. У 

разі потреби скоротити програму до восьмигодинного формату в інструкціях зазначені 

цілі, теми та види навчальної діяльності, які слід модифікувати або оминути. Якщо ж 

тривалість програми має бути розширено до більш ніж шістнадцяти годин, в інструкціях 

наведено рекомендації щодо змісту додаткових занять. 

Звичайно ж, «Конспект заняття» не має на меті обмежити викладачів. 

Подаючи будь-яку з тем, викладач може додати щось до змістовної частини, залишити 

поза увагою чи змінити той або інший компонент, виходячи з досвіду і знань – як власних, 

так і тих, що ними володіють учасники занять. Крім того, кожен викладач може 

пристосувати зазначені в інструкціях види навчальної діяльності як до власного стилю 

викладання, так і до потреб учасників. 
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1. ПРИВІТАННЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПРОГРАМИ  

Вказівки Зміст навчання 

Показати Слайд I-1 

„Загальний огляд програми‖. 

 

Звернути увагу учасників на 

титульну сторінку Розділу I 

Частини 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звернути увагу учасників на 

Розклад в папці учасника. 

Привітання учасників заходу за програмою ―Зв’язки  

з громадськістю в судах‖.  

 

Ознайомлення учасників із змістом програми  

 

A. Огляд цілей програми 

 

У результаті опанування цієї програми учасники 

зможуть: 

 

1. Пояснити важливість ефективної комунікаційної 

взаємодії суду із своїми цільовими аудиторіями. 

2. Визначити основні принципи та поняття у сфері 

комунікацій. 

3. Спланувати і провести комунікаційні дослідження, 

визначити комунікаційні пріоритети суду. 

4. Проаналізувати цільові аудиторії суду, їх потреби  

і вподобання, цінності та інтереси. 

5. Визначити ефективні канали комунікації з 

цільовими аудиторіями. 

6. Сформулювати ключові повідомлення суду до  

кожної з цільових аудиторій. 

7. Визначити основні комунікаційні інструменти  

і скласти комунікаційний план суду. 

8. Сформувати комунікаційну стратегію суду. 

9. Проаналізувати ефективність комунікаційної 

взаємодії суду з цільовими аудиторіями. 

10. Управляти комунікаціями під час кризових ситуацій. 

 

Б. Огляд методів викладання/навчання, які будуть 

використані в програмі: лекції, дискусії, ситуативний 

аналіз, моделювання, робота в команді, письмові  

роботи. 

В. Надання учасникам детальної інформації з питань 

матеріально-технічного забезпечення: організація 

харчування, розташування інших приміщень для 

занять тощо. 

Г. Стисла характеристика основних пунктів розкладу. 

Д. Представлення викладачів. 
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Запропонувати учасникам 

заповнити Форму інтерв’ю в 

Розділі I Частини 4. 

 

Записати очікування 

учасників на фліп-чарті або на 

дошці, що 

використовуватимуться 

впродовж усієї програми. 

 

При восьмигодинному 

розкладі скоротити роботу над 

інтерв’ю. 

Залучення учасників до спільної роботи над інтерв’ю 

для того, щоби вони познайомилися один з одним, а 

також з метою задати тон їхній активності в процесі 

опанування програми. Розділені на пари, учасники 

інтерв’юють один одного впродовж п’яти хвилин, 

якщо група не надто велика (до 20 осіб) і якщо для 

цього досить часу. Або ж кожен учасник відповідає на 

питання особисто. Під час знайомства викладачі 

можуть провести оцінку потреб, записавши досвід 

кожного з учасників у сфері комунікацій, а також одну 

пов’язану з програмою ціль, що її має вказати кожен з 

учасників. 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступна презентація 

В Україні вкрай низька довіра громадян до суду, як 

інституції, що покликана захищати права і свободи 

громадян. За результатми Національного опитування 

громадської думки щодо демократичних та 

економічних реформ, судової реформи та щодо 

впровадження Закону України «Про очищення влади», 

проведеного компанією GfK Ukraine у 2015 році 

(опитано 2.359 респондентів віком від 18 років у всіх 

регіонах України, за винятком окупованих територій і 

зон антитерористичної операції. Теоретична похибка 

вибірки не більше 2%.) - рівень довіри до судової 

влади є найнижчим серед гілок влади в усіх регіонах та 

складає 5%.  ( у 2014 році рівень довіри складав 72%, а 

у 2013 –52%). При цьому респонденти, які брали 

участь у судових засіданнях щонайменше раз за 

останні 3 роки, довіряють судовій владі більше, ніж 

респонденти, які не брали участі в судових засіданнях 

(відповідно 16% і 4%) 

Джерело - http://www.fair.org.ua/content/library_doc/ 

2015_FAIR_July_Public_Survey_Lustration_UKR.pdf  

Слід визнати, що український суд далекий від 

досконалого. Його розвитку заважає як брак 

матеріальних ресурсів, так і брак громадської довіри . 

Між українськими судами та суспільством історично 

склався комунікаційний вакуум. Вакуум успішно 

заповнюється вмілими «технологами», які 

переслідують певні інтереси, але не інтереси 

суспільства у справедливому суді. В результаті 

створюється замкнуте коло. 

Ця програма покликана розірвати замкнуте коло, 

навчити суддів та працівників апарату суду як за 

допомогою ефективної стратегічної комунікації 

досягти довіри і порозуміння між судом та його 

цільовими аудиторіями. 

http://www.fair.org.ua/content/library_doc/2015_FAIR_July_Public_Survey_Lustration_UKR.pdf
http://www.fair.org.ua/content/library_doc/2015_FAIR_July_Public_Survey_Lustration_UKR.pdf
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2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

«ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СУДАХ» 

Вказівки Зміст навчання 

Перша сесія за методом 

мозкового штурму. 

 

Звернути увагу учасників на 

конспект Розділу II  

Частини 4.  

 

Запропонувати учасникам 1-2 

хвилини подумати над питанням 

– Що таке ефективна 

комунікація і чому вона важлива 

для українських судів. 

 

Потім провести 

загальногрупову дискусію, 

попросивши учасників 

поділитися своїми ідеями. 

Записати ідеї учасників на 

Слайді II-1. 

Проведення першої сесії методом мозкового 

штурму. 

Під час загальногрупової дискусії прослідкувати за 

тим, щоб перелічені нижче ідеї, серед інших, були 

висловлені або учасниками, або ведучими: 

Слово комунікація прийшло в нашу лексику з 

англійської, а в англійську – з латині (лат. 

communicare, англ. communication). Дослівно воно 

означає «спілкування, перебування у зв’язку, 

взаємодія, поєднання». 

Комунікація – це процес обміну інформацією між 

двома і більше людьми. 

Найпростіша модель комунікації – «джерело 

(відправник) відправляє повідомлення отримувачу, а 

взамін отримує реакцію – так званий зворотній 

зв'язок». 

Характеристики ефективної комунікації: 

 результативний процес обміну інформацією; 

 він завжди завершується взаєморозумінням, 

згодою між сторонами і (що важливо для джерела 

інформації) зміною у свідомості та/або поведінці 

отримувача інформації; 

 результатом ефективної комунікації завжди є 

бажані зміни у свідомості чи поведінці 
співрозмовника, які допомагають досягати 

поставлених перед організацією цілей; 

 це може виявлятися у підвищенні обізнаності 

щодо певної теми, підвищенні довіри до явища, 

формуванні певного іміджу (образу) в очах 

аудиторії, діях або утриманні від дій зі сторони 

отримувача інформації. 

Історично так склалося, що в Україні суди 

комунікаційно віддалені від суспільства. Цьому 

сприяє й функціональна особливість діяльності суду, 

де судовий процес відбувається, як правило, гласно за 

певною процедурою і не передбачає зайвого 

інформаційного галасу навколо себе. 

Комунікаційний вакуум викликає кризу взаємної 

довіри суспільства і суддів. Кризу, в умовах якої суди 

надзвичайно легко піддаються впливу зі сторони 

можновладців, які часто використовують 

технологічно набагато краще налаштований механізм 
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комунікації з громадянами з метою дискредитації 

суду або окремих 

працівників судової системи. Цей інформаційний 

вакуум робить суди надзвичайно вразливими. 

Мотивація суду в реалізації комунікацій – належна 

реалізація професійної і соціальної функції, створення 

і підтримка довіри до судової влади і конкретного 

суду зі сторони суспільства. 

Коротка презентація 

комунікаційної моделі 

викладачем 

Оскільки задача комунікації – досягти 

взаєморозуміння із «співрозмовником», домогтися 

бажаного для себе результату, відправник кодує 

інформацію (повідомлення) за допомогою символів, 

знаків, які переводять ідею «на мову» отримувача 

відповідно до цілей комунікації, поставлених 

відправником. У якості кодів можуть 

використовуватися слова письмової і усної мови, 

візуальні образи, звуки, колір, жести, інтонації тощо. 

Закодована ідея – те, що джерело хоче повідомити 

отримувачу, - називається повідомленням. 

Окрім змісту повідомлення важливо хто, коли і як 

передає його отримувачу – особисто чи через засоби 

масової комункації, публічний виступ тощо. Засоби 

передачі повідомлення називаються каналами 

комунікації. 

Отримувач повідомлення вочевидь є важливим для 

відправника, оскільки від того, що він подумає, 

зробить чи не зробить, залежить досягнення цілей 

організації відправника. Група отримувачів (осіб), 

об’єднана спільними ознаками і характеристиками, які 

здійснюють вплив на організацію, чи на яких 

необхідно вплинути називається цільовою 

аудиторію.  

Цільових аудиторій може бути багато. Одночасна 

комунікація з усіма цільовими аудиторіями не є 

ефективним використанням ресурсів організації, які 

завжди є обмеженими. Тому з усього спектру 

цільових аудиторій виділяють пріоритетні (ключові), 

на яких концентрують увагу під час комунікації 

протягом певного періоду. Пріоритетність аудиторій 

визначається управлінськими пріоритетами – 

основними задачами, які необхідно вирішити 

протягом певного часу. 

Процес визначення цільових аудиторій та 

пріоритетних цільових аудиторій є надзвичайно 

важливим для стратегічної комунікації. 
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Відправник (джерело), отримувач, повідомлення, 

кодування інформації, комунікаційні цілі і задачі, 

цільова і пріоритетна цільова аудиторія – це базові 

елементи стратегічної комунікації. 

Стратегічна комунікація – це системна комунікація, 

орієнтована на встановлення довгострокових 

взаємозв’язків між організацією, її зовнішніми і 

внутрішніми аудиторіями, які допомагають досягати 

організаційних цілей. Стратегічна комунікація 

орієнтована не стільки на короткочасні 

потреби/бажання цільових аудиторій скільки на їх 

цінності. Стратегічна комунікація нерозривно 

пов’язана з управлінськими процесами: планування, 

регулювання, контролю. Очевидно, що її успіх 

залежить не лише від ефективності комунікації, але й 

від ефективності основної діяльності організації. 

Друга сесія роботи за методом 

мозкового штурму. 

Звернути увагу учасників на 

конспект Розділу II Частини 4.  

Запропонувати учасникам 

кілька хвилин подумати щодо 

того, якою має бути 

комунікаційна стратегія суду 

(структура).  

 

Потім провести 

загальногрупову дискусію, 
попросивши учасників 

поділитися своїми ідеями. 

Записати ідеї учасників на 

Слайді II-1. 

Проведення другої сесії методом мозкового штурму. 

 

Під час загальногрупової дискусії прослідкувати за 

тим, щоб перелічені нижче характеристики, серед 

інших, були названі або учасниками, або лектором : 

 

1. заснована на організаційних цілях/пріоритетах 
суду; 

2. заснована на цінностях цільових аудиторій, а не 

короткочасних потребах; 

3. розроблена тими, хто приймає політичні 

рішення, і виконавцями у команді; 

4. амбітна, але реалістична; 
5. певним чином формалізована. 
 

Слід зрозуміти, що комунікаційна стратегія – це не 

документ. Це, насамперед, бачення руху у сфері 

комунікацій на найближчі півроку-рік-два. Однією з 

найвідоміших і водночас найпростіших систем 

планування і реалізації комунікаційних проектів є 

система RACE. 

Абревіатура з перших літер слів англійською: R – 

Research (дослідження: аналіз аудиторій, каналів 

комунікації, постановка цілей і задач), A – Action (дія: 

розробка конкретних комунікаційних програм і 

повідомлень), C – Communication (спілкування: 

безпосередньо комунікаційна діяльність), E – 

Evaluation (оцінка: оцінка ефективності і внесення 

коректив). 
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3. КОМУНІКАЦІЇ З ЗОВНІШНІМИ АУДИТОРІЯМИ СУДУ:  

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПЕРСПЕКТИВА 

Вказівки Зміст навчання 

Звернути увагу учасників на 

титульну сторінку Розділу III 

Частини 4. 

Стислий огляд цілей цього блоку навчальної програми. 

Почати сесію з 5-хвилинного 

мозкового штурму. 

 

Попросити учасників 

запропонувати які, на їх 

думку, функції мають 

виконувати особи, долучені 

до стратегічної комунікації 

суду. 

 

Записувати представлені 

учасниками ідеї на фліпчарті і 

обговорювати кожну з них. 

Проведення сесії  методом мозкового штурму. 

Під час загальногрупової дискусії прослідкувати за 

тим, щоб перелічені нижче функції, серед інших, були 

висловлені або учасниками, або ведучими: 

1) Політичні функції (прийняття рішень, виділення 

ресурсів, сприяння у реалізації програм, мотивація 

персоналу) 

2) Управлінські функції 

3) Функції передачі комунікаційних повідомлень 

4) Виконавчі функції. 

Запропонувати обговорити хто з працівників суду та 

суддів міг би виконувати кожну з названих і записаних 

на фліп-чарті функцій. 

Лекція 

 

Демонструвати Слайд III-1 

впродовж усього заняття. 

Звернути увагу учасників на 

конспект Розділу III  

Частини 4. 

Обговорити:  

 Типову посадову інструкцію спеціаліста із 

збезпечення зв’язків з засобами масової інформації, 

затверджену наказом Державної судової 

адміністрації України 6 листопада 2013 року №145 

(Україна) та  

 перелік його компетенцій прес-секретаря суду 

(США). 

Групове обговорення 

Запропонувати до обговорення 

проблемні питання щодо 

організаційної структури 

команди із стратегічних 

комунікацій суду 

 

Запитати, чи мають учасники 

інші питання щодо 

стратегічних комунікацій суду, 

які викликають 

дискомфорт/скепсис. 

Запропонувати до обговорення наступні теми: 

 Кому має бути підпорядкований спеціаліст суду із 

зв’язків з громадськістю? 

Після обміну думками звернути увагу на важливість 

взаємодії першого керівника (голови суду) та 

спеціаліста з комунікацій. Саме голові суду і має бути 

підпорядкований цей спеціаліст, а не керівнику 

апарату, не начальнику відділу. Оскільки спеціаліст з 

комунікацій виконує стратегічно важливі функції, які 

вимагають іноді надзвичайно оперативного реагування 

(вночі, у святкові дні тощо), саме тому у нього має 

бути постійний доступ і взаєморозуміння з головою 

суду. 

 Чи варто перейматися стратегічними комунікаціями, 

якщо керівництво суду не розуміє їх важливості? 

Зауважити, що це надзвичайно складне питання і у 

тому випадку, якщо перспектив такого розуміння 
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керівництвом немає, то і можливостей для розвитку 

цього напрямку немає. 

Якщо ж керівництво суду недостатньо (чи 

неправильно) розуміє важливість комунікацій, 

використати ті ж самі принципи ефективних 

комунікацій у відносинах з керівництвом суду. Іншими 

словами, розробити міні-комунікаційний план 

переконання керівництва суду у важливості 

стратегічних комунікацій. В цьому і допоможе ця 

навчальна програма. 

4. ЦІННОСТІ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ –  

ФУНДАМЕНТ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ СУДУ.  

ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ 

Вказівки Зміст навчання 

Звернути увагу учасників на 

титульну сторінку  

Розділу IV Частини 4. 

Стислий огляд цього розділу навчальної програми 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цінності проти Інтересів, 

Інтереси проти  Потреб 

 

 

 

 

 

 

Приклад 

Стратегічна комунікація завжди орієнтована на 

життєві цінності цільової аудиторії: безпеку, свободу, 

незалежність, прагнення до успіху, гордість, кохання, 

віру тощо. На відміну від зосередження лише на 

тактичних інтересах, потребах і бажаннях, орієнтація 

на цінності допомагає встановити довгострокове 

взаєморозуміння і ефективну комунікацію з 

цільовими аудиторіями. 

Іншими словами, для взаємної довіри недостатньо 

просто дати технічну можливість цільовій аудиторії 

щось зробити (для комерційних структур – купити 

товар, для державних установ – звернутися з заявою). 

Важливо встановити емоційний контакт з аудиторією 

через щире поділяння її цінностей. Тоді навіть 

тимчасові складнощі і проблеми не похитнуть 

загальної довіри до інституції. 

Навести приклад успішних комерційних компаній. 

Компаніям важливо визначити ієрархію цінностей їх 

цільових аудиторій і передати їм повідомлення про те, 

що той чи інший продукт/послуга відповідає цим 

життєвим цінностям, розвиває їх. Так, наприклад, 

деякі виробники паперу підкреслюють, що їх товар 

вироблений із вторинної сировини, тим самим беручи 

до уваги інтереси прихильників руху за збереження 

навколишнього середовища. Маркетологи жувальних 

гумок продають не просто гумку, а приємне 

спілкування з коханими. Продавці дорогих 
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автомобілів та годинників – не стільки красивий 

дизайн, скільки статус, відчуття успішної 

самореалізації. 
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Лекція Команді суду, відповідальній за розробку 

комунікаційної стратегії, доведеться дослідити і 

сформулювати основні цінності кожної з цільових 

аудиторій суду. Вони можуть різнитися. Наприклад, 

цінності працівників правоохоронних органів будуть 

відрізнятися від цінностей місцевої влади чи 

цінностей адвокатів. Від того, наскільки комунікація 

суду відповідатиме цінностям його цільових 

аудиторій, залежить ефективність комунікаційної 

взаємодії. 

Лекція Відомий психолог Абрахам Маслоу відзначав, що 

потреба в безпеці є однією з основних людських 

потреб. Безпека посідала другу сходинку у відомій 

«Піраміді Маслоу» - в ієрархії людських потреб після 

фізіологічних. На його думку, потреба жити в 

безпечному світі і відчувати себе в безпеці є 

первинною стосовно потреби належати до певної 

верстви суспільства, кохання, поваги, пізнання, 

гармонії, самореалізації тощо.  

Маслоу перший пов’язав з безпекою справедливість і 

відзначив, що несправедливість робить світ 

непередбачуваним і небезпечним. За його словами, 

справедливість, так само як і свобода слова, порядок, 

чесність є передумовою для задоволення основних 

людських потреб. Іншими словами, без відчуття 

справедливості виникає велика загроза можливості 

задоволення основних людських потреб, а значить і 

існування людини. 

Суд покликаний забезпечувати захист прав і свобод 

громадян. А громадяни шукають у суді відчуття 

безпеки (в розумінні сталості, передбачуваності)  

і справедливості. 

Мозковий штурм 

 

Запропонувати учасникам 

визначити – що таке спра-

ведливість і безпека, які 

мають приницпове значення 

для громадян у відносинах із 

судом. 

 

Записати запропоновані 

критерії на слайді IV-1 

Оскільки основною цінністю громадян у їх ставленні 

до суду є справедливість та безпека, запропонувати 

учасникам визначити в чому ж конкретно полягають 

ці цінності – на що мають право громадяни. 

Прослідкувати, щоб були висловлені всі компоненти 

права  на справедливий судовий розгляд справи у 

світлі статті 6 Європейської конвенції та практики 

Європейського Суду з Прав Людини (ЄСПЛ): 

 Доступність правосуддя 

 Незалежність і безсторонність суду 

 Право на захист і презумпція невинуватості  

 Розумні строки розгляду справ 

 Публічність судового розгляду 
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 Виконання судових рішень 

Зауважити, що хоч в Україні виконання судових  

рішень не входить до сфери повноважень судової  

системи, це питання, яким має перейматися суд, 

оскільки, зокрема, від справедливості судових рішень 

залежить їх добровільне виконання.  

Записати критерії безпеки та справедливості на слайді 

IV-1 

Розділити учасників на п’ять 

груп. 

Запропонувати кожній групі 

підготувати за 7 хвилин виклад 

кожного з складників поняття 

справедливого суду. 

Співставити розуміння 

справедливого суду 

учасниками і ЄСПЛ 

Обговорити кожну презентацію і представити 

підхід ЄСПЛ до розуміння того чи іншого критерію 

справедливого суду. 

За наявності додаткового часу зупинитися на 

практиці ЄСПЛ щодо справедливого суду (див. 

конспект, розділ ІV) для ілюстрації конкретних 

ситуацій, коли комунікації суду були далекими від 

цінностей його цільової аудиторії. 

5. АНАЛІЗ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ СУДУ І STATUS QUO  

КОМУНІКАЦІЙ З НИМИ.  

МЕТОДИ ЗБОРУ І АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ 

Вказівки Зміст навчання 

Мозковий штурм 

Запропонувати учасникам 

протягом 10 хвилин по одному 

визначити ВСІ цільові 

аудиторії, з якими комунікує 

(або повинен комунікувати) 

суд. 

Варіанти відповідей учасників 

слід записати на окремому 

фліп-чарті. 

Прослідкувати, щоб під час мозкового штурму 

учасники визначили наступні аудиторії: 

 відвідувачі суду (різні сегменти); 

 потенційні відвідувачі суду (різні сегменти); 

 громадяни певної громади (регіону); 

 професійні юристи та адвокати; 

 правоохоронні органи; 

 Верховна Рада України; 

 Кабінет міністрів України; 

 Міністерство юстиції України; 

 Міністерство внутрішніх справ; 

 Верховний суд України; 

 інші суди; 

 студенти-юристи; 

 школярі; 

 засоби масової інформації. 

Лекція 

 

Що потрібно знати про цільову 

аудиторію? 

Кінцевою метою комунікаційної взаємодії є зміна у 

свідомості чи поведінці отримувача інформації – 

цільової аудиторії. Саме тому цільова аудиторія 

(група осіб, об’єднана спільними ознаками та яка тим 
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Які дані нам потрібно отримати 

в результаті досліджень? 

чи іншим чином впливає на організацію) є 

надзвичайно важливим елементом планування 

комунікаційної взаємодії. 

Що потрібно знати про цільову аудиторію: 

1) її базові соціально-демографічні характеристики 

(стать, вік, регіон проживання, рівень доходів 

тощо); 

2) цінності цільової аудиторії (що для неї первинно – 

дійсно важливо); 

3) професійне становище – посаду, особливості 

професійної діяльності; 

4) інтереси, важливі для комунікаційної взаємодії; 

5) джерела впливу на цільову аудиторію і канали, 

яким вона довіряє (хто має вплив на аудиторію, до 

кого прислухається, яким каналам вона довіряє); 

6) відношення цільової аудиторії до об’єкта 

комунікації; 

7) інші ознаки і характеристики, важливі для 

комунікаційної взаємодії; 

8) що інституція очікує від цільової аудиторії – дію, 

утримання від дії, зміну розуміння тощо. 

Не заглиблюючись у деталі дослідницьких 

методологій, тут і далі ми надамо огляд найбільш 

поширених методів збору інформації, аналізу 

отриманих даних та інформаційних продуктів, які 

можна розробити з їх допомогою. Ці методи можуть 

використовуватися  

і для аналізу цільової аудиторії суду. 

Лекція 

 

Показати Слайди в розділі V 

Методи збору і аналізу інформації 

Спостереження 

Спостереження передбачає реєстрацію подій 

очевидцем. Спостереження бувають безконтрольними 

і такими, що контролюється (структуровані, 

формалізовані). Вони можуть проводитись у 

природних і лабораторних умовах, за участі 

спеціаліста та без його активної участі – зі сторони.  

Одним з реальних прикладів використання методу 

спостереження з метою визначення і аналізу цільових 

аудиторій суду є проведене у 2010-2011 рр. 

дослідження телефонних звернень до суду
1
. 

Дослідження проводилося в рамках планування 

комунікаційних стратегій декількох судів і було 

ініційоване для більш глибокого розуміння цільових 

                                                
1 Дослідження проведене у 10 судах за підтримки Проекту USAID «Україна: верховенство права» 
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аудиторій суду, їх потреб та інтересів, особливостей 

поведінки, а також особливостей телефонного зв’язку 

як каналу комунікації з ними.  

Ще одним прикладом використання спостережень для 

планування комунікаційної діяльності є проекти  

з громадського моніторингу діяльності судів
1
. 

Аналіз документів 

Збір і аналіз документальних джерел є також 

надзвичайно важливим способом збору інформації. 

Найбільш корисні дані можна отримати за допомогою 

методу контент-аналізу – переводу текстової 

інформації у кількісні показники за заздалегідь 

заданими критеріями. 

Для визначення цільових груп серед парламентарів, 

наприклад, можна провести контент-аналіз раніше 

поданих ними законопроектів. Це допоможе 

визначити коло осіб, яким є сенс комунікувати свої 

законотворчі ініціативи. Для визначення прогалин у 

знаннях позивачів можна вдатися до аналізу позовних 

заяв. Отримана інформація допоможе точно 

сформулювати зміст подальшої комунікації. 

Цікавим для аналізу документом є судова статистика, 

дані з якої можуть бути використані для визначення, 

аналізу, сегментації цільової аудиторії (хто 

звертається до суду, з якими проблемами, чи 

користуються послугами професійних представників, 

які результати розгляду справ тощо), постановки 

вимірюваних цілей, заснованих на кількісних 

показниках (зменшення кількості звернень по певним 

категоріям справ до «ххх», зменшення кількості 

неякісних позовних заяв до «ххх» тощо). 

Медіа-аналітика 

Кількісний і якісний аналіз медіа (друковані та 

електронні засоби масової інформації, соціальні 

мережі, блоги тощо) є важливим методом 

комунікаційних досліджень. Суть його полягає у 

визначенні медіа, які є джерелом інформації для 

цільової аудиторії, кількісному та якісному аналізі 

матеріалів, які виходять у цих медіа. Базовим 

кількісним показником є кількість опублікованих 

матеріалів, типовим якісним показником – їх 

тональність. 

Фокус-група 

Фокусована групова дискусія полягає у проведенні 

                                                
1 Моніторинг здійснювався громадськими організаціями за підтримки Проекту USAID «Справедливе 

правосуддя» 
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колективного інтерв’ю у формі групової дискусії, 

протягом якої збирається інформації щодо чітко 

окресленого кола питань. Особливістю фокус групи є 

той факт, що всі її учасники знаходяться у взаємодії 

під час надання інформації, а не у інформаційному  

вакуумі як при індивідуальному інтерв’ю. Це дає 

можливість оцінити думку не окремих індивідів, а 

групи осіб, які об’єднані спільними інтересами та 

ідеями. 

Фокус-група – це якісне дослідження. На відміну від 

кількісних (наприклад, соціологічне опитування) 

досліджень, які дають відповідь на питання «хто» і 

«скільки», фокус-група відповідає на питання «як 

саме» і «чому». 

Зазвичай в рамках фокус групи намагаються 

розглядати не більше 10 питань. Число учасників 

фокус-групи коливається від 6 до 12 осіб. Як правило, 

фокус група проводиться у формі дискусії, яка 

передбачає набагато більш складний формат 

спілкування, ніж питання-відповідь. Після кожного 

питання модератора в групі відбувається обговорення, 

висловлюються різні точки зору, формується і 

змінюється ставлення учасників до проблеми. 

Фокус-група, як і інші групові дискусії, не дозволяє 

обґрунтувати результати за допомогою статистичних 

методів, тому поняття «репрезентативність» як 

властивість вибірки відображати характеристики 

генеральної сукупності до фокус-групи застосовувати 

не можна. Однак результати фокус-групи можуть 

підтверджуватися іншими дослідженнями. 

Прикладом використання фокус-груп українськими 

судами є проведення групових дискусій під час 

реалізації проектів з дослідження судів з 

використанням карток громадянського звітування. За 

допомогою фокус-груп, зокрема, були визначені 

питання для включення у форму опитування 

відвідувачів суду. 

Анкетне опитування 

Опитування – це найбільш поширений і 

універсальний метод збору інформації. Опитування 

використовуються для отримання інформації про 

соціально-демографічні характеристики, цінності, 

інтереси, настрої у кількісному вигляді. Опитування 

за анкетою передбачає жорстко фіксований порядок, 

зміст і форму питань, чітке зазначення способів 

відповіді. 

Зазвичай використовується наступна послідовність 
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смислових розділів анкети: 

1. Вступ, в якому зазначається хто і для яких цілей 

проводить дослідження, як будуть використані 
отримані дані. 

2. Вступні питання для того, щоб зацікавити 

респондента. 

3. Основний блок питань. 

4. Заключні питання. 

5. Відомості про демографічні характеристики (може 

йти спочатку). 

6. Подяка за заповнення анкети. 

Важливою для анкетного опитування є вибірка – 

сукупність опитуваних осіб, побудована таким чином, 

що кожна з важливих для задач дослідження 

соціальних груп представлена пропорційно структури 

суспільства. 

Яскраво пояснив суть вибірки соціолог Геллап 

(засновник Інституту вивчення суспільної думки), 

який сказав, що «Для того, щоб відчути смак супу, 

зовсім не обов’язково з’їсти всю тарілку». Однак 

задача обґрунтування вибіркової сукупності не з 

простих і варто залишити її фаховим соціологам. При 

цьому обов’язково розуміти основні принципи 

побудови вибірки і можливості щодо аналізу 

результатів опитування. 

Розповсюдженим видом опитувань є експертні 

опитування. Для підвищення їх надійності і 

ефективності експертні опитування зазвичай 

проводиться разом з іншими формами досліджень. У 

експертному опитуванні у якості респондентів 

виступають фахівці у предметі дослідження. Основна 

перевага експертного опитування – оперативність 

отримання фахових відповідей. 

Загальнонаціональне опитування громадян щодо 

демократичних та економічних реформ, судової 

реформи та щодо впровадження Закону України «Про 

очищення влади», наприклад, проводилося у 2015 

році  компанією GfK Ukraine  на замовлення Проекту 

USAID «Справедливе правосуддя».
1 
 

Оцінка роботи суду відвідувачами з 

використанням карток громадянського звітування 

Ця методологія базується на використанні 

традиційного для соціологічних досліджень методу 

                                                
1 Джерело - http://www.fair.org.ua/content/library_doc/2015_FAIR_July_Public_Survey_Lustration_UKR.pdf 

 

http://www.fair.org.ua/content/library_doc/2015_FAIR_July_Public_Survey_Lustration_UKR.pdf


      

37 

опитування. Вона полягає у опитуванні відвідувачів 

суду спеціально підготовленими інтерв’юерами з 

використанням карток громадянського звітування за 

заздалегідь визначеними критеріями і показниками 

ефективності діяльності суду. 
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Розбити учасників на чотири-

п’ять груп, визначити для 

кожної групи по дві-три 

цільових аудиторії і 

запропонувати визначити 

методи, які б учасники 

використовували для 

дослідження кожної з 

аудиторій. 

 

 

Презентувати і обговорити у 

форматі групового 

обговорення результати 

роботи 

Звернути увагу учасників на те, що для однієї 

аудиторії можливе використання декількох методів. 

 

Під час обговорення акцентувати увагу учасників на 

доречності використання того чи іншого методу, 

достовірності отриманих даних, вартості дослідження, 

можливості залучити партнерів до його проведення чи 

здійснити інші дії, спрямовані на зменшення вартості 

дослідження. 

 

6. КОМУНІКАЦІЙНІ ЦІЛІ. КЛЮЧОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Стисла лекція про 

постановку комунікаційних 

цілей 

 

Показати Слайд VI-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навести приклади невірно 

сформульованих 

Відзначити, що комунікаційні цілі базуються 

виключно на загальних цілях інституції (бізнес-цілях). 

Без чіткого усвідомлення загальних пріоритетів 

(цілей) організації немає сенсу переходити до 

визначення комунікаційних цілей. 

Комунікаційна стратегія повинна бути націлена на 

істотні зміни у свідомості чи поведінці цільової 

аудиторії і бути вимірюваною. Іншими словами, на 

підставі проведених досліджень ми повинні 

відповісти на головне питання – «Що ми хочемо, щоб 

думала, знала, відчувала та/або зробила цільова 

аудиторія, щоб досягти певної цілі суду». Щодо 

кожної цільової аудиторії – свої комунікаційні цілі. 

Надати учасникам розуміння критеріїв правильних 

цілей за моделлю SMART. 

Комунікаційні, як і будь які інші цілі, повинні 

визначатися за формулою SMART (перші літери слів з 

англійської: S (specific) – специфічна; М (measurable) 

– яку можна оцінити (виміряти); А (attainable) – яку 

можна досягти; R (relevant) – актуальна; T (time-

bound) заснована на часі. Окремо слід звернути увагу 

на важливість визначення критеріїв оцінки досягнення 

поставлених комунікаційних цілей. Вони обов’язково 

повинні бути виражені у кількісних та/або якісних 

показниках. 

Не можуть вважатися коректними комунікаційними 

цілями, наприклад, наступні: «проведення прес-туру 

журналістів регіону в суд» (це інструмент) чи «2 
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комунікаційних цілей 

 

 

 

Навести приклади правильно 

сформульованих 

комунікаційних цілей 

інтерв’ю з головою суду на місяць у регіональних 

ЗМІ, в яких висвітлюється проблема фінансування 

судів» (це комунікаційна задача). 

Уявімо, що одним з основних пріоритетів суду на 

наступний рік є зменшення кількості відвідувачів 

певної категорії, які особисто подають позовні заяви 

до суду (через канцелярію, чим блокують роботу 

суду) до 50% від тієї кількості відвідувачів, що є 

сьогодні. Припустимо, що іншими способами ніж 

через комунікацію з цією категорією громадян 

проблему не вирішити. Комунікаційна ціль в такому 

разі може звучати як: переконання щонайменш 50% 

представників цільової аудиторії у перевагах подачі 

позовних заяв до суду іншим правомірним способом –

поштою протягом 3 місяців. В цьому разі ціль є 

достатньо специфічною, її можна оцінити (за 

каналами подачі позовних заяв до суду), її можна 

досягти і вона обмежена часом. 

Важливо, щоб для кожної цільової аудиторії 

(вірніше – для кожної реакції цільової аудиторії) 

була визначена окрема комунікаційна ціль. 

Стисла лекція про розробку 

ключових повідомлень 

 

Слайд VI-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відзначити, що кількість ключових повідомлень 

повинна відповідати кількості цільових аудиторій. 

Найпоширенішим підходом до формулювання 

ключового повідомлення є модель AIDA (з 

англійської A – attention (привернути увагу); I – 

interest (втримати інтерес); D – desire (викликати 

бажання); A – action (спонукати до дії). Ця модель не є 

догматичною, особливо для державних інституцій, але 

в загальних рисах дає уявлення про ознаки, якими має 

володіти ключове повідомлення. 

Зміст повідомлення передбачає вибір мотиву або 

теми, яка викличе бажану зворотну реакцію. Філіп 

Котлер виділяє три типи мотивів – раціональні, 

емоційні, моральні.  

Перші (раціональні) пов’язані з особистою вигодою 

аудиторії. Для суду це може бути звернення до 

вимірів якості функціонування суду – дотримання 

термінів судового розгляду, повнота і доступність 

інформації тощо.  

Другі (емоційні) викликають негативне чи позитивне 

почуття, яке буде передумовою для здійснення певної 

дії чи утримання від неї. Часто використовуються 

мотиви страху, вини, сорому для того, щоб 

переконати аудиторію щось робити (наприклад, 

проходити профілактичні огляди) або не робити 

(палити, зловживати алкоголем і ліками тощо), а 
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також позитивні емоційні мотиви – кохання, гордість, 

радість. Для суду використання емоційних мотивів у 

своїх ключових повідомленнях є досить сміливим, 

але, за умови правильного використання, надзвичайно 

ефективним кроком. Тільки спробуйте уявити 

кількість емоційних мотивів, пов’язаних з розглядом 

судом судових справ. 

Треті (моральні) мотиви звертаються до відчуття 

справедливості, порядності аудиторії. Як раз ці 

мотиви використовуються у суспільних рухах (за 

безпечну екологію, за права дітей тощо). Вони ж 

можуть з легкістю використовуватися судом, 

зважаючи на його важливу суспільну роль. 

Передавачі повідомлень  

Окрім каналів комунікації (медіа), вирізняють 

безпосереднє джерело, яке доносить повідомлення до 

цільової аудиторії – передавача. Вплив повідомлення 

на аудиторію багато в чому залежить від сприйняття 

аудиторією безпосереднього передавача. Іншими 

словами, канал (медіа) відповідає на питання «яким 

чином (через що) донести повідомлення», а передавач 

на питання «хто безпосередньо має його повідомити». 

Наприклад, особи, які відбувають покарання в місцях 

позбавлення волі радше довірятимуть колишнім 

ув’язненим, ніж представникам правоохоронних 

органів; високо посадовці краще сприйматимуть 

голову суду, ніж секретаря, а представникам IT-

компаній краще спілкуватися з технічним 

спеціалістом, ніж з керівником апарату. 

На думку фахівців, основними факторами, які 

впливають на довіру до передавача, є професійність, 

добросовісність та привабливість. Під 

професійністю розуміється необхідний рівень 

компетентності передавача у тій сфері, щодо якої він 

передає повідомлення. Добросовісність – це 

сприйняття об’єктивності і чесності передавача 

аудиторією. Знайомим, наприклад, довіряють більше, 

ніж незнайомим. Під привабливістю розуміють 

загальне враження, яке передавач справляє на 

аудиторію. Це не обов’язково має бути фізіологічна 

привабливість, але й відвертість, почуття гумору, 

вміння створити комфортну атмосферу для аудиторії. 

Робота у групах 

 

Розділити учасників на 5 груп і 

дати кожній по одній цільовій 

аудиторії 

Надати кожній групі по одній аудиторії: 

 «Діти війни» 

 Неповнолітні підсудні 

 Молодь 12-16 років 
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Запропонувати протягом 10 

хвилин визначити 

комунікаційну ціль (цілі) щодо 

цієї аудиторії (на кожну 

реакцію аудиторії: зміну 

свідомості чи поведінки) та 

ключове (і) повідомлення 

 

Закликати учасників до 

уваги після завершення роботи 

у невеликих групах.  

 

Представити результати 

роботи в групах і провести 

групове обговорення 

 Депутати Верховної Ради України 

 Мешканці громади міста/району/області, на яку 

поширюється юрисдикція суду. 

 

Переконатися в тому, що комунікаційні цілі визначені 

правильно і ключові повідомлення сформульовані 

доречно. У разі необхідності, скорегувати їх під час 

групового обговорення. 

 

 

7. КОМУНІКАЦІЙНІ КАНАЛИ:  

ВЛАСНІ, ОПЛАЧЕНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ 

Мозковий штурм 

 

Запропонувати учасникам 

назвати канали комунікації 

(медіа), які вони знають, таким 

чином визначивши основні. 

 

Потім згрупувати канали у 

власні, оплачені та 

неформальні 

 

Слайд VIІ-1 

 

 

 

Звернути увагу учасників  

на сторінки в Розділі VI  

Частини 4 

 

Приклад каналів, через які 

громадяни отримують 

інформацію про діяльність 

судової системи 

 

 

 

 

 

 

 

Слід дати учасникам зрозуміти значення терміну 

«медіа» і наголосити, що це поняття не обов’язково є 

тотожнім «ЗМІ». Медіа – це канали комунікації. 

 

Переконатися в тому, що названі основні релевантні 

канали комунікації для суду: веб-сайт, інформаційний 

стенд, телефонна комунікація, інформаційний кіоск, 

комунікаційні заходи. 

 

 

 

Так, наприклад, за результатами 

загальнонаціональних опитувань, які проводилися 

Фондом «Демократичні ініціативи» та Київським 

міжнародним інститутом соціології у 2007 та 2009 рр. 

стало відомо, що більшість українців отримують 

інформацію про суди з телевізійних програм, на 

другому місці – преса, на третьому – родичі, сусіди, 

друзі як передавачі інформації і лише на 

передостанньому самі суди у якості джерел 

інформації. 

 

Відзначити, що для цільової аудиторії головне – 

довіра до того чи іншого каналу комунікації. Не 

секрет, що дехто більше довіряє сусідам у дворі, ніж 

інформації, яка подається по телебаченню, а хтось 

довіряє газетам, онлайн ресурсам тощо. Розуміння 

того, звідки цільова аудиторія отримує інформацію 
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 тієї чи іншої тематики, як вона ставиться до тих чи 

інших медіа, дасть в подальшому можливість 

визначити найбільш ефективні канали для донесення 

до неї ключового повідомлення суду. 
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Інтерактивна лекція з 

елементами групової дискусії 

 

Розповісти в інтерактивному 

форматі про кожен з каналів 

комунікації, актуальний для 

суду. Залучити аудиторію до 

обговорення: чи 

використовується цей канал 

судом? Якщо ні, то ким з 

державних 

органів/комерційних компаній 

він використовується?  

Під час підготовки до лекції використовувати 

навчальний посібник  «Зв’язки із громадськістю  

в судах» 

 

Власні канали комунікації та медіа 

Під час обговорення доцільності створення веб-сайту 

суду, розповісти про можливість використання 

існуючого порталу сourt.gov.ua або розробки окремої 

платформи. Навести приклади існуючих веб-сайтів 

українських судів. 

 

Визначити основні переваги і недоліки власних медіа. 

Основна перевага цих каналів – повний контроль над 

ними і як наслідок оперативне розповсюдження 

інформації, можливість редагування, внесення змін 

тощо. Головний недолік власних медіа – як правило 

низький рівень довіри до них цільової аудиторії, яка 

розуміє, що інформація подається інституцією через 

свій канал і може бути упередженою. 

 

Оплачені канали комунікації та медіа 

Під оплаченими каналами комунікації розуміють 

медіа, яким інституція оплатила передачу певного 

повідомлення. 

Яскравим прикладом оплаченого медіа є новинне 

повідомлення певного узгодженого спрямування на 

телебаченні, радіо, стаття в пресі або на Інтернет-

сайті. Перевагами оплачених медіа є миттєвість у 

передачі інформації, масовість, гарантії та контроль. 

Недолі- 

ки – висока вартість і низька довіра аудиторії. Слід 

відрізняти оплачені канали комунікації від наступного 

виду – неформальних. 

 

Неформальні комунікації 

Комунікатина діяльність суду передбачає здебільшого 

використання формальних каналів комункацій. Як то 

названі власні чи оплачені медіа, але ж існують 

обставини, в яких неформальні комунікації можуть 

бути досить ефективними. 

Під неформальними розуміють такі канали 

комунікації, які використовуються цільовими 

аудиторіями для розповсюдження необхідних 

інституції повідомлень.  

Неформальні комунікації є дуже ефективними, 

оскільки викликають найбільше довіри у цільової 

аудиторії. Чутки, власний досвід, досвід колег, 

батьків, друзів – це те, чому люди дійсно довіряють. 
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При чому не так важливо, якими каналами люди 

передають певні повідомлення один одному – на лавці 

біля будинку, на роботі, на форумі чи у соціальній 

мережі. Для певних аудиторій, наприклад, осіб 

похилого віку, зароблені медіа є чи не головним 

комунікаційним каналом. 

Крім того, доречною може стати практика створення 

подій, передачі власного позитивного досвіду, 

використання лідерів думок для формування 

позитивного іміджу суду через ЗМІ. 

 

Робота в групах 

 

Продовження роботи в 

групах з цільовими 

аудиторіями, визначеними під 

час попередніх сесій 

 

Закликати учасників до 

уваги після завершення роботи 

у невеликих групах.  

 

Презентація та групове 

обговорення 

Запропонувати кожній групі учасників визначити для 

своєї аудиторії і свого повідомлення канал 

комунікації. 

 

Обговорити доречність використання того чи іншого 

каналу, його вартість, можливі ризики. 

 

8. ЗМІ ЯК ПОСЕРЕДНИК МІЖ СУДОМ  

І КІНЦЕВИМ СПОЖИВАЧЕМ ІНФОРМАЦІЇ. МЕДІА КАРТА 

Вступ 

 

Запропонувати учасникам 

висловити власний досвід 

спілкування з журналістами 

Підтвердити досвідом учасників три тези, які слід 

донести до учасників: ЗМІ – є цільовою аудиторією 

суду, оскільки саме вони впливають на формування 

громадської думки; важлива аудиторія ЗМІ для 

визначення ефективності публікації того чи іншого 

матеріалу; ЗМІ більше не має виключного 

монопольного впливу на аудиторію. 

Слід розуміти, що журналісти є цільовою аудиторією 

суду, як і будь якої іншої організації, так як формують 

громадську думку. Вони є передавачем інформації 

цільовій аудиторії, а конкретне ЗМІ – каналом 

комунікації. Величезну помилку роблять ті керівники, 

які прагнуть отримати позитивні публікації у ЗМІ без 

огляду на те, яка аудиторія його читає. Наприклад, 

інтерв’ю в спеціалізованому (юридичному) виданні 

стане доступним лише для юридичної спільноти, а 

прості відвідувачі суду чи інші громадяни 

повідомлення не отримають – комунікація буде 

неефективною. Саме тому, формування карти ЗМІ має 
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відбуватися насамперед відповідно до уподобань 

кінцевого споживача інформації, до якого потрібно 

донести ключове повідомлення. 

Останнім часом ЗМІ позбулися монополії на 

аудиторію, журналістів в редакціях стало менше, один 

журналіст охоплює багато тем – немає ресурсів для 

спеціалізації. При цьому дійсно впливових ЗМІ не так 

багато, а конкуренція з іншими інформаційними 

приводами величезна. Це світова тенденція, яка 

актуальна і для України. Це не означає, що про 

журналістів варто забути, але це однозначно спонукає 

до вдосконалення комунікаційних стратегій, які 

передбачають виключно комунікацію з 

представниками ЗМІ. 

Лекція 

 

Звернути увагу учасників на 

сторінки в Розділі VII  

Частини 4  
 

 

 

Розглянути приклади 

популярних ЗМІ та описи їх 

аудиторій 

 

 

Представити учасникам інформацію щодо того які 

бувають ЗМІ.  

Структурувати джерела можна за видом (друковані, 

ТВ, радіо, Інтернет-ЗМІ, соціальні медіа), тематикою 

(соціально-політичні, ділові, спеціалізовані 

(юридичні, економічні), розважальні тощо), тиражем 

(масовість аудиторії), регіоном тощо. 

Представити учасникам приклади популярних ЗМІ 

Структурований перелік медіа зазвичай називають 

медіа-картою. 

Звернути увагу учасників на те як може виглядати 

медіа-карта. 

Назва 

ЗМІ 

Вид Тираж Тематика Регіон Контакти  

редакції 

      

9. СВОБОДА ПРЕСИ ТА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД:  

БАЛАНС ПРАВ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Звернути увагу учасників на 

сторінки в Розділі ІX 

Частини 4 

 

Лекція з елементами групової 

дискусії 

 

 

 

 

Під час лекції використати слайди у Розділі ІX  

Частини 5 

 

Стаття 10 ЄКПЛ «Свобода вираження поглядів» 

 Кожен має право на свободу вираження поглядiв. 

Це право включає свободу дотримуватися своїх 

поглядiв, одержувати i передавати iнформацiю та 

iдеї без втручання держави i незалежно вiд 

кордонiв. Ця стаття не перешкоджає державам 

вимагати лiцензування діяльності радiомовних, 
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Запропонувати учасникам 

висловитися щодо визначених 

міфів 

 

 

 

 

Запропонувати учасникам 

визначити «інтереси 

правосуддя» 

 

телевізійних або кiнематографічних пiдприємств.  

 Здiйснення цих свобод, оскiльки воно пов'язане з 

обов'язками і відповідальністю, може бути 

предметом таких формальностей, умов, обмежень 

або  

санкцій, що встановленi законом i є необхiдними в 

демократичному суспiльствi в iнтересах 

нацiональної безпеки, територiальної цiлiсностi 

або громадського спокою, для охорони порядку 

або запобiгання злочинам, для охорони здоров'я 

або моралi, для захисту репутацiї або прав iнших 

осіб, для запобiгання розголошенню 

конфіденційної інформації або для пiдтримання 

авторитету i безсторонності суду.  

 

Стаття 6 ЄКПЛ «Право на справедливий суд» 

 Кожен має право на справедливий і публічний 

розгляд його справи упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом, встановленим 

законом, який вирішить спір щодо його 

прав/обов’язків цивільного характеру або 

встановить обгрунтованість будь-якого висунутого 

проти нього кримінального обвинувачення. 

 Судове рішення проголошується публічно, але 

преса і публіка можуть бути не допущеними 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 

суворо необхідною,- коли за особливих обставин 

публічність розгляду може зашкодити інтересам 

правосуддя.  

Під час презентації звернути увагу на: 

 Роль преси у демократичному суспільстві 

 Що таке свобода інформації та резонансні судові 

справи 

 Міфи щодо необхідності обмеження інформації з 

зали суду 

 Принцип гласності судового процесу у розумінні 

ЄСПЛ та в українському законодавстві 

 Що таке «інтереси правосуддя» 

 Співвідношення прав за статтями 6 та 10 ЄКПЛ 

 Рішення ЄСПЛ по ст.10 ЄКПЛ, зокрема, щодо 

України:  

 «Українська Прес–Група» проти України 
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Обговорити почуті стандарти.  Ляшко проти України 

 Салов проти України  
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10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ СУДІВ ТА ЗМІ  

АБО ЯК УПОРЯДКУВАТИ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 

Звернути увагу учасників на 

матеріали в Розділі X Частини 

4, а саме на Положення про 

взаємодію судів із засобами 

масової інформації та 

журналістами 

 

Лекція з елементами 

групового обговорення 

 

Вступ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорити додатки до 

Положення – форми запитів 

У вступі стисло представити необхідність у окремому 

документі, який би регулював деякі аспекти 

взаємовідносин судів та ЗМІ, історію появи проекту 

Положення і фахівців, які брали участь у його 

розробці. 

 

Розглянути і обговорити кожен розділ Положення 

1. Організація взаємодії суду із ЗМІ та журналістами 

2. Обов’язки журналістів  

3. Доступ журналістів до приміщення суду  

4. Доступ журналістів на судові засідання 

5. Порядок під час судового засідання 

6. Інформаційні запити ЗМІ і журналістів 

7. Доступ журналістів до судових рішень, матеріалів 
судового процесу і архівів суду 

8. Проведення в залі судового засідання фото- і 

кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису 

9. Організаційні питання проведення інтерв’ю із 
суддями 

 

11. ЕФЕКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ З ЖУРНАЛІСТАМИ 

Мозковий штурм 

Запропонувати учасникам 

визначити форми взаємодії, які 

вони використовували/знають у 

взаємовідносинах з 

журналістами 

 

Записати отримані варіанти на 

фліп-чарті 

 

 

 

 

Зупинитися на структурі та 

стилістиці прес-релізу (див. 

Посібник «Зв’язки із 

громадськістю в судах»), що 

варто і чого не варто робити з 

прес-релізом 

 

 

Переконатися, що учасниками або тренерами будуть 

висловлені всі основні форми взаємодії з 

журналістами: 

 Прес-анонс, прес-реліз 

 Прес-конференція 

 Прес-брифінг 

 Прес-тур 

 Відповіді на запити ЗМІ 

 Неформальне спілкування 

 

Обговорити детально кожен з них, зупиняючись на 

особливостях. 

 

Прес-реліз 

Прес-реліз є однією з найпростіших форм комунікації 

інституції з журналістами. Це повідомлення, в якому 

міститься інформаційний привід – новина. Поради 

щодо написання прес-релізів надані у наступному 

розділі «Комунікація». Поки що ж потрібно зрозуміти, 

що підготовку прес-релізів (та їх різновидів - прес-
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10 правил підготовки до прес-

конференції (див. Посібник 

«Зв’язки із громадськістю в 

судах») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мозковий штурм – які прес-

тури міг би організувати суд. 

 

Запропонувати учасникам 

висловитися і обговорити 

можливості. 

анонсів, пост-релізів) потрібно планувати перед усіма 

подіями, про які ви хочете попередити журналістів 

(найчастіше – запросити їх) та після усіх 

запланованих подій, про результати яких ви хочете 

повідомити журналістів. 

З бурхливим розвитком Інтернет-комунікацій, прес-

релізи перестали бути виключним джерелом 

інформації для журналістів. Сьогодні кожен 

користувач Інтернету може прочитати новину суду на 

його веб-сайті чи сторонньому ресурсі. Тому навіть 

якщо журналістів турбувати з якогось приводу 

недоречно, але він може бути цікавим простим 

громадянам, слід спланувати написання та 

розміщення новини на власному веб-сайті суду чи 

ресурсі партнерської організації. 

Прес-конференція 

Планувати проведення прес-конференцій слід в тому 

випадку, якщо є дійсно важлива новина і особа, яка є 

її учасником (спікер), готова розповісти про неї і 

відповісти на питання журналістів. Прес-конференція 

потребує значно більшої підготовки, ніж 

розповсюдження прес-релізу. Важливо не тільки як 

вона буде організована, але й наскільки 

підготовленим до спілкування з журналістами є 

спікер. В деяких випадках замість того, щоб донести 

ключове повідомлення, спікери через свою 

непідготовленість дають журналістам підстави для 

негативних публікацій. 

Різновидом прес-конференції є прес-брифінг – 

коротка зустріч з журналістами для того, щоб 

висловити свою позицію з певного питання. 

Загалом прес-конференції і прес-брифінги судам 

обов’язково потрібно закладати в свої комунікаційні 

плани. Потрібно використовувати можливість 

протягом певного часу звернути увагу журналістів 

лише на ключову тему. При цьому передувати їх 

проведенню має фахова підготовка основних спікерів 

суду до спілкування з журналістами. 

Прес-тур 

Під прес-туром розуміється спланована екскурсія 

журналістів до суду. При цьому для ефективної 

комунікації недостатньо просто розповісти як працює 

суд. Прес-тури мають викликати інтерес журналістів 

до повідомлень (об’єктів, предметів, осіб, процесів), які 

можна побачити під час прес-туру, «доторкнутися» до 

них. 

Наприклад, запровадження автоматизованої системи 
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діловодства є чудовим інформаційним приводом для 

організації прес-туру (якщо вона дійсно працює). Під 

час заходу журналісти зможуть на своєму власному 

досвіді переконатися у економії часу на обробку 

документів працівниками суду (наприклад, 

потренуватися працювати з документами у ролі 

секретаря, помічника судді тощо). 

Прес-тури необхідно обов’язково планувати 

заздалегідь, оскільки вони вимагають серйозної 

підготовки  

і координації дій всіх працівників суду. 

12. ІНФОРМАЦІЙНІ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ 

У вступі слід наголосити на 

необхідності планування 

комунікаційних кампаній для 

кожної цільової аудиторії суду 

(для пріоритетних аудиторій) 

 

 

 

 

Робота у групах 

Запропонувати учасникам 

розробити для цільових 

аудиторій, визначених раніше 

(під час розробки ключових 

повідомлень, визначення 

каналів комунікації) 1-2 

комунікаційних кампанії. 

 

Відвести на розробку кампанії 

20-25 хвилин, перед цим 

навівши декілька прикладів 

таких кампаній. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зазначити, що для кожної цільової аудиторії – матері, 

діти війни, сторони у справах про розлучення, 

неповнолітні тощо повинні бути сплановані окремі 

комунікаційні кампанії, враховуючи дані отримані під 

час етапу досліджень. Нижче наведений підхід до 

планування комунікаційних кампаній з деякими 

групами відвідувачів суду, які цілком ймовірно 

стануть вашими цільовими аудиторіями. 

Особи похилого віку. Під час планування комунікації 

з цією аудиторією слід зважати на її типові 

характеристики, серед яких: 

 довіра до окремих комунікаційних каналів 

(наприклад, радіо, регіональне телебачення, 

повідомлення від знайомих тощо); 

 недовіра чи неможливість використовувати інші 

медіа (Інтернет-канали, друковані дрібним 

шрифтом інформаційні матеріали тощо); 

 наявність вільного часу і тому зазвичай висока 

активність, схильність до швидкого 

розповсюдження чуток; 

 обмеженість ресурсів; 

 часто вищі моральні цінності, ніж у інших аудиторій; 

 для деяких регіонів – важливість релігії та інші 

особливості. 

Відповідно до цих особливостей і цілей організації, 

пов’язаних з цією аудиторією, і мають плануватися 

комунікаційні кампанії. Наприклад, один з 

українських судів з метою скоротити потік 

відвідувачів суду, які особисто подавали позовні 

заяви, що блокувало роботу суду, запропонував своїм 

потенційним відвідувачам певної категорії розглянути 

можливість подачі позовів поштою. Інформація була 
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Дати можливість групам 

презентувати розроблені 

комунікаційні кампанії. 

 

Обговорити кожну з 

представлених кампаній у 

форматі групового 

обговорення. 

передана через радіо, яке населення поважного віку 

того регіону постійно слухають. В результаті 

інформація серед аудиторії поширилася дуже швидко, 

значно скоротилася кількість позовів, які «діти війни» 

приносили до суду особисто, простоюючи днями в 

чергах, зменшилось кількість негативу, невдоволення, 

пов’язаного з чергами і зникла напруга, яку відчували 

всі судді і працівники суду. 

Свідки 

Принцип захисту – основний принцип щодо свідків  

у кримінальному процесі. Натомість реалізувати його 

на практиці в українських судах вкрай важко.  

У Івано-Франківському міському суді Івано-

Франківської області, наприклад, реалізували проект 

за підтримки Американської асоціації юристів щодо 

захисту свідків. Для цього обладнали спеціальну 

кімнату, в якій знаходиться свідок і з якої 

підтримується відеозв’язок з залою суду. При цьому 

всі, окрім судді, бачать його спеціально розмиту 

потилицю і чують суттєво змінений голос. Таким 

чином людину впізнати неможливо. 

Неповнолітні 

Комунікаційні кампанії для неповнолітніх, які 

потрапляють у біду, є вкрай актуальними для України. 

Очевидно в рамках їх планування і реалізації потрібна 

тісна співпраця з органами соціального захисту, 

навчальними закладами, батьками, громадою, в якій 

росте молода людина. 

13. РОЗРОБКА КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЛАНУ СУДУ 

У вступі варто нагадати 

учасникам всі теми, які вже 

були розглянуті протягом 

навчальної програми, оскільки 

комунікаційний план суду 

включатиме інформацію з 

кожної з тем. 

Комунікаційний план зручно представити у вигляді 

двох таблиць. В першій зазначити цільові аудиторії, 

вибрані судом для комунікації, комунікаційні цілі, 

назву кампанії(й) щодо цієї аудиторії, ключове 

повідомлення, канали комунікації і ключових 

передавачів. 

Комунікаційні пріоритети 
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Цільова 

аудиторія 

Комунік

аційна 

ціль 

Комунікацій

на кампанія 

Ключове 

повідомле

ння 

Канали 

комунікаці

ї 

Особа 

переда

вача 

      

Друга таблиця – звичайна форма планування будь-

якого проекту. В даному випадку – конкретної 

комунікаційної кампанії. 

Комунікаційні кампанії 

Комунікаці

йна 

кампанія 

Задачі Заходи Строки Відповіда

льні особи 

Партнер

и 

Матеріаль

ні ресурси 

       

Варто включити у такі форми всі цільові аудиторії і 

всі заплановані комунікаційні кампанії. Тоді ви 

отримаєте мапу своєї комунікаційної активності на 

найближчі півроку/рік і матимете всі підстави зі 

спонтанної перейти до планованої, системної роботи. 

Робота у групах 

Розділити учасників на 5 груп 

Запропонувати учасникам 

розробити комунікаційний 

план за запропонованою 

формою щодо однієї цільової 

аудиторії. 

Закликати учасників до уваги 

після групової вправи. 

Презентувати результати 

проведеної роботи і 

обговорити їх. 

Варто роздати учасникам форми і запропонувати 

заповнити їх протягом 15-20 хвилин у групах. Після 

чого представити свої комунікаційні плани.  

Відзначити позитивні сторони та ризики розроблених 

комунікаційних планів. 

Відзначити необхідність у формуванні чітких 

бюджетів відповідно до комунікаційних планів і 

планування партнерств – за рахунок яких ресурсів 

можна зекономити і реалізувати комунікаційний план 

більш ефективно. 

14. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ 

Звернути увагу учасників на 

важливість оцінки 

ефективності комунікацій, 

наголосити на тому, що хоча 

оцінка ефективності 

відбувається після чи в процесі 

комунікації, основи для оцінки 

закладаються на етапі розробки 

комунікаційної стратегії 

Привести приклад та 

обговорити його у групі 

 

 

 

Оцінка ефективності комунікації суду нерозривно 

пов’язана з процесом розробки комунікаційної 

стратегії. Незважаючи на те, що оцінка ефективності 

проводиться під час комунікації та після її закінчення, 

для вірної оцінки ефективності потрібно, щоб на етапі 

планування (комунікаційного і загального 

планування) були поставлені реалістичні стратегічні 

цілі і на їх основні тактичні завдання, які можна 

виміряти. 

Наприклад, «підвищити обізнаність громадян про 

судову систему» не можна оцінити, оскільки не 

зрозуміло, на скільки підвищити обізнаність, якої 

кількості громадян, обізнаності щодо чого конкретно 

в судовій системі тощо. На всі ці питання потрібно 
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Підвищення обізнаності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники ефективності 

відповісти на етапі планування. При цьому краще 

спланувати діяльність на основі існуючих даних 

(навіть якщо їх недостатньо), ніж не планувати її 

взагалі чи планувати без конкретних показників 

ефективності. 

Показники бувають кількісними та якісними. Також 

слід відрізняти показники ефективності реалізації 

задач і показники ефективності досягнення цілей. І 

перші, і другі мають оцінюватися. При цьому «яблука 

можна порівнювати лише з яблуками», тобто  

порівнюються лише одні й ті самі показники, 

отримані за допомогою однакової методології. 

Підвищити кількість конкретно визначених осіб, які 

знають (обізнаність) про той чи інший предмет 

(процес, явище, їх функції, особливості) – базова 

комунікаційна задача. Обізнаність потрібна для 

прийняття рішення, зміни поведінки, обізнані люди 

безкоштовно передають потрібні вам ключові 

повідомлення своїх знайомим, родичам, колегам. 

Загальна обізнаність цільової аудиторії оцінюється за 

допомогою опитувань (оффлайн чи онлайн) цільової 

аудиторії, більш глибоке розуміння обізнаності 

складних явищ можна оцінити за допомогою 

експертних опитувань, фокус груп та аналізу 

поведінки цільової аудиторії. 

Якщо метою комунікації було прийняття чи не 

прийняття певного нормативного акту/рішення, 

оцінити результати комунікаційної діяльності можна 

проаналізувавши відповідні документи. 

Поведінка цільової аудиторії досліджується 

переважно за допомогою методу спостереження. Для 

якісної оцінки ефективності комунікацій слід 

заздалегідь визначити (чи розробити) методологію та 

інструменти (анкети, форми тощо) дослідження. Їх 

потрібно використовувати як на етапі планування 

комунікацій, так і на етапі оцінки їх ефективності. 

На рівні комунікаційних задач ймовірно 

використовуватимуться наступні показники: 

 охоплення аудиторії – кількість осіб, які чули чи 

бачили ключове повідомлення в рамках 

комунікаційної кампанії; 

 кількість унікальних контактів – кількість осіб, які 

отримали ключове повідомлення; 

 кількість згадувань певних ключових 

повідомлень/осіб у медіа (у інформаційному полі – 

в ключових медіа); 

 тональність публікацій; 
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 кількість отриманих відгуків на ті чи інші 

повідомлення та їх тональність; 

 кількість учасників заходів суду; 

 якість заходів (за формою оцінки, яку заповнюють 

учасники); 

 кількість осіб, що комунікує з судом різними 

каналами 

 рівень їх задоволеності роботою суду тощо. 
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15. АНТИКРИЗОВІ КОМУНІКАЦІЇ 

Вказівки Зміст навчання 

У вступній промові запитати 

учасників чи стикалися вони з 

кризами у роботі судів. 

 

Дати можливість відповісти і 

стисло розповісти про суть 

кризи, пов’язати цю кризу з 

кризою у сфері комунікацій 

 

 

Приклади криз 

Запропонувати визначення кризи 

Криза - це надзвичайна ситуація, яка ставить під 

загрозу стабільність роботи суду. Головне правило – 

до криз потрібно ретельно готуватися. Підготовлені 

до кризи інституції екстремальну ситуацію переносять 

набагато краще, ніж ті, хто наївно вважає, що криза 

ніколи на наступить, а статистика свідчить, що 

передбачити можна до 90% криз. 

Кризові ситуації можуть бути різного характеру – 

вбито підсудного на виході з суду, суддю 

обвинувачують в корупції, працівник суду стріляв в 

людину, вищі посадові особи держави називають 

рішення суду незаконним. Об’єднує їх одна риса – 

підвищена увага з боку громадськості і ЗМІ. 

Лекція 

 

 

До кризи потрібно готуватися заздалегідь. 

Для того, щоб уникнути репутаційних втрат, до 

початку кризи слід підготувати: 

1) друковані матеріали, які можна роздати 

журналістам у випадку кризи, принаймні частково 

задовольнивши тим самим їх інтерес. Зміст 

матеріалів до настання самої кризи підготувати 

неможливо, але їх види і структуру – цілком 

реально; 

2) спікери суду – ті, хто зможе першим 

прокоментувати кризову ситуацію від імені 

установи; 

3) шаблони повідомлень – конструкції, які можна буде 

використовувати під час кризи для різних аудиторій 

– громадян, керівництва, журналістів, 

співробітників тощо. Тоді, коли на креатив немає 

часу; 

4) пріоритетні канали комунікацій, які суд 

використовуватиме під час кризи; 

5) команду, яка працюватиме над вирішенням 

кризової ситуації і комунікаціями суду під час 

кризи. 

В ідеалі – розробити ці модулі щодо кожного з 

можливих типів криз. 

Окрім цих надзвичайно важливих модулів, під час 

кризової ситуації слід пам’ятати наступні правила: 

 забезпечте постійний (з 8.00 до 21.00) контакт з 

відповідальною особою принаймні двома каналами 

зв’язку (наприклад, мобільний та робочий телефон 

і email). Журналісти не чекатимуть ваших 
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коментарів, якщо контактна особа виявиться «поза 

зоною досяжності» і опублікують матеріал без 

вашої позиції; 

 проведіть оперативну нараду, на якій 

проаналізуйте дійсні причини настання кризи і 

загрози, які вона може нести для суспільства; 

 підготуйте короткі, точні відповіді на основні 

запитання. Використовуйте прості і зрозумілі 

слова. Короткі відповіді допомагають зменшити 
нервозність; 

 визначте спікера (ів) саме під час цієї конкретної 

кризи. Існує думка, що іноді найвищим керівникам 

не варто одразу коментувати те, що відбувається, 

оскільки сама його присутність підкреслює 

небезпечність ситуації; 

 здійснюйте моніторинг повідомлень у медіа щодо 

кризи, швидко виправляйте помилки через 
контакти із журналістами; 

 запам’ятайте, що компанія, яка знаходиться у 

кризовому стані, оцінюється громадськістю за 

чотирма факторами, що забезпечують довіру та 

надійність: 

 співчуття та/або захист (як правило, протягом 
перших 30 секунд). 

 компетенція, експертиза та готовність діяти. 

 чесність та відкритість. 

 відданість. 

 не робіть пояснень, доки ви не почуєте аудиторію. 

Послухайте свою аудиторію – які ризики 

непокоять її. Один із способів оцінки потенційної 

реакції людей на ваше повідомлення полягає в 

тому, щоб зателефонувати декільком друзям та 

спитати їхньої думки; 

 будьте відвертими, відкрито визнайте свої 

помилки. Часто чиновники не визнають своїх 

помилок до тих пір, доти журналісти не наведуть 

докази, які очевидно підтверджують це. Врешті-

решт така поведінка може зробити зі спікера 

посміховисько  

в очах цільової аудиторії. Одного разу втрачену 

довіру надзвичайно важко відновити; 

 працюйте у режимі нон-стоп протягом усієї кризи 

до самого її завершення; 

 зробіть організаційні і комунікаційні висновки  

з кризи. 
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16. ВИСНОВКИ 

Вказівки Зміст навчання 

Звернути увагу учасників на цілі 

програми, зазначені на титульній сторінці 

Розділу I Частини 4. 

Звернути увагу учасників на фліп-чарт 

або дошки, на яких ведучі записали цілі, 

заявлені учасниками на першому занятті.  

Запропонувати кожному учасникові 

пригадати заявлену ним ціль. Далі за 

допомогою підняття рук з’ясувати, скільки 

учасників досягли своєї мети, а скільки – 

ні. (Ця робота не проводиться при 

восьмигодинному розкладі.) 

Дати стислий огляд цілей програми. 

 

 

 

Дати стислий огляд цілей учасників. 

Мозковий штурм і загально групова 

дискусія 

Запропонувати учасникам визначити 

основні принципи ефективної стратегічної 

комунікації. 

Прослідкувати, щоб серед них були: 

1) системність при плануванні; 

2) орієнтація на цінності цільових 
аудиторій; 

3) чесність та прозорість; 

4) прагнення досягти взаєморозуміння; 

5) спрямованість на досягнення 

організаційних цілей суду; 

6) професійність; 

7) використання найбільш ефективних 
каналів та інструментів комунікації 

Стисла мотивація учасників 

поширювати позитивний досвід і не 

опускати руки, якщо виникли 

проблеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причини невдач 

 

 

Декілька слів про те, що робити, якщо 

ви не досягли поставлених цілей або 

виникли проблеми під час реалізації 

комунікаційної стратегії. 

Не опускати руки. По-перше, слід 

відверто визнати, що якщо ви перечитали 

цей посібник і почали впроваджувати 

концепцію стратегічних комунікацій у 

діяльність суду – ви вже майже герой. 

Можна лише здогадуватися скільки 

навколо вас демотиваторів, наскільки 

обмежені ресурси і, як складно ініціювати 

будь-які зміни в суді. 

По-друге, проаналізувати, в чому полягає 

причина вашої невдачі. Зазвичай, це одна  
з трьох причин: 

1) Невдале планування. Планування – 
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Обов’язкове поширення історій успіху 

надзвичайно складний процес, якість 

якого покращується лише з досвідом. 

Проаналізуйте також причину 

невдалого планування. Це сталося 

внаслідок неправильної оцінки 

вподобань цільової аудиторії чи каналів 

комунікації тощо. Наступного разу 

вочевидь буде легше і вийде краще. 

2) Проблеми з комунікацією. Спікер не 

справився із завданням? Сказався брак 

досвіду у проведенні прес-

конференцій? Залежно від причини, 

підвищуйте свій багаж знань, 

покращуйте досвід або ж наступного 

разу залучайте експертів до того, з чим 

не можете справитися самі. 

3) Недостатньо ресурсів. Насправді, це 

невдала оцінка і планування. Будь-які 

ресурси, необхідні для ефективної 

комунікації суду, можна знайти. За 

рахунок партнерств, використання 

безкоштовних чи умовно безкоштовних 

рішень, використання внутрішнього 

ресурсу – працівників суду тощо. Якщо 

не знаєте як – запитайте у колег з інших 

судів, які це вже успішно зробили, або 

у експертів. 

При наступному плануванні приділіть 

більше уваги тим етапам, недоліки на яких 

унеможливили досягнення поставлених в 

рамках комунікаційної стратегії цілей. 

І наостанок, спробуйте визначити, що 

пройшло успішно – журналісти 

подякували вам за вчасний коментар, в 

коридорах стало менше черг, відвідувачі 

роздивляються інформаційний стенд або 

ви принаймні відчули, які інструменти 

комунікації не працюють, і знаєте, що 

потрібно зробити інакше – все це свідчить 

про те, що ви витратили ресурси з користю 

для себе і для суду. 

Розкажіть про ці успіхи на зборах суду, 

поділіться з колегами з інших судів, 

підготуйте презентацію про ваш перший 

досвід стратегічних комунікацій і не 

зупиняйтеся на досягнутому. 
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ЧАСТИНА 4 

МАТЕРІАЛИ 
 

1. Привітання та загальний огляд 

2. Мета навчальної програми «Зв’язки з громадськістю в судах» 

3. Комунікації з зовнішніми аудиторіями суду: організаційна перспектива 

4. Цінності цільових аудиторій – фундамент стратегічних комунікацій суду. Потреби та 

інтереси цільових аудиторій 

5. Аналіз цільових аудиторій суду і status quo комунікацій з ними. Методи збору та 

аналізу інформації 

6. Комунікаційні цілі. Ключові повідомлення 

7. Канали комунікації: власні, оплачені та неформальні 

8. ЗМІ як посередник між судом і його цільовими аудиторіями. Медіа карта 

9. Свобода преси та справедливий суд: баланс прав у світлі практики Європейського 

суду з прав людини 

10. Положення про взаємодію судів та ЗМІ або як упорядкувати взаємовідносини 

11. Ефективна взаємодія з журналістами 

12. Комунікаційні кампанії для цільових аудиторій 

13. Розробка комунікаційного плану суду 

13. Оцінка ефективності комунікацій 

15. Антикризові комунікації 

16. Висновки. 

 

Ці матеріали слід роздати учасникам, що надасть останнім змогу повніше 

осягнути зміст теми, підвищить ефективність вивчення програми і забезпечить учасників 

довідковою інформацією, яку вони використовуватимуть згодом, після закінчення 

програми. Матеріали мають бути представлені у папках; кожен учасник одержить одну 

таку папку. Матеріали потрібно розділити й пронумерувати відповідно до номера теми, 

вказаного  

в порядку денному навчання. 

Порядок розміщення матеріалів у цьому навчально-методичному посібнику 

відповідає порядку представлення тем у шістнадцятигодинному розкладі навчання в 

Частині 2 та в конспекті занять у Частині 3. Тут наведено різні види матеріалів, у тому 

числі описи змістовної частини тем, форми, перевірні листи та уривки з інших публікацій. 

Матеріали не мають на меті надання енциклопедичного обсягу знань. Натомість вони 

призначені головним чином для використання під час програми і покликані допомогти 

учасникам досягти цілей навчання. Крім того, деякі з матеріалів стануть учасникам у 

нагоді в якості довідкової інформації вже після закінчення програми. 

Викладачі мають критично оцінити застосовувані при висвітленні тем матеріали 

задовго до початку викладання програми. Адже цілком можливо, що доведеться оновити 

матеріали чи захочеться модифікувати їх з урахуванням власного стилю викладання та 

потреб учасників. 
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1. ПРИВІТАННЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД  

 

Цілі 

У результаті опанування цієї програми учасники зможуть: 

1. Пояснити важливість ефективної комунікаційної взаємодії суду із своїми цільовими 

аудиторіями. 

2. Визначити основні принципи та поняття у сфері комунікацій. 

3. Спланувати і провести комунікаційні дослідження, визначити комунікаційні 

пріоритети суду. 

4. Проаналізувати цільові аудиторії суду, їх потреби і вподобання, цінності та інтереси. 

5. Визначити ефективні канали комунікації з цільовими аудиторіями. 

6. Сформулювати ключові повідомлення суду до кожної з цільових аудиторій. 

7. Визначити основні комунікаційні інструменти і скласти комунікаційний план суду.  

8. Сформувати комунікаційну стратегію суду. 

9. Проаналізувати ефективність комунікаційної взаємодії суду з цільовими аудиторіями. 

10. Побудувати конструктивні відносини з представниками ЗМІ. 

11. Управляти комунікаціями під час кризових ситуацій. 

 

 

 

ФОРМА ІНТЕРВ’Ю 

 

Ім’я 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Нинішня посада 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Досвід у сфері комунікацій в суді 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Цікава історія, пов’язана з комунікаціями в суді 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Одна мета, що її учасник сподівається досягти під час опанування програми 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

«ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СУДАХ»  

 

Цілі 

Після цього заняття учасники зможуть: 

1. Пояснити важливість ефективної комунікаційної взаємодії суду із своїми цільовими 

аудиторіями. 

2. Визначити основні принципи та поняття у сфері комунікацій. 

 

Матеріали: 

1. Мета навчальної програми «Зв’язки з громадськістю в судах» ...................................... 53 

2. Планування: написання комунікаційних планів/стратегій .............................................. 54 

 

 

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

«ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СУДАХ» 

 

1) Що таке ефективна комунікація у Вашому розумінні? 

a. Що таке комунікація і що таке ефективна комунікація? 

b. Чому ефективна комунікація важлива для українських судів?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Якою, на Вашу думку, має бути комунікаційна стратегія суду (як виглядати, з 

чого складатися) 
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ПЛАНУВАННЯ: 

НАПИСАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПЛАНІВ/СТРАТЕГІЙ 

 

«Наступного тижня не може статися кризи. Мій графік повністю заповнений».  

Генрі Кіссінджер 

Ефективний план комунікацій включає в себе ініціативи, які повністю 

відображають цілі вашої організації. В той же час, гарний план комунікацій не лише 

повинен бути націлений на первинну та другорядну цільову аудиторію, а й повинен 

ідентифікувати ключові повідомлення та теми, які ймовірно, будуть відповідати потребам 

цих груп. 

Написання комунікаційних планів, які націлені на певну аудиторію, та, ймовірно, 

будуть сприйняті, вимагає комбінації ретельного планування та чіткого розуміння 

ставлення та думок зацікавлених сторін, на яких розрахований ваш план. Коли ви його 

пишете, вам потрібно сфокусувати його на чітких та добре продуманих ініціативах, що 

спираються на надійне та послідовне обґрунтування, а також зробити ваш стиль 

написання досконалим. Ви не можете писати те, що безпосередньо не стосується 

предмету. 

 

Підказки для написання ефективного комунікаційного плану: 

Використовуйте структуру, яка дозволить вам розбивати інформацію на 

основні частини з ключовими заголовками. 

Комунікаційний план може бути структурований так само, як і інші види 

стратегічних планів. Типовий підхід передбачає наступне: 

1. Аналіз ситуації – поточна ситуація, історія, обставини та чітке формулювання 

проблеми або можливостей. 

2. Цілі та завдання. 

3. Цільова аудиторія – первинна та другорядна; демографічні та психологічні 

діаграми, якщо необхідно. 

4. Стратегія та обґрунтування для досягнення цілей та виконання завдань,  

а також ваші аргументи на користь підходу, який ви використали при складанні 

плану. 

5. Тактика – конкретні практичні заходи та складові – результати та звітні 

матеріали, продукти, щодо яких складався план, а також питання для 

обговорення, бюджет та часові рамки (у разі необхідності). 

6. Оцінка. Як ви будете оцінювати ефективність вашого плану, конкретні результати, 

на основі яких ви зможете визначити, чи ваш план успішний або він провалився. 

Проведіть деякі дослідження, щоб упевнитися, що правильно вибрали 

аудиторію – внутрішні і зовнішні. Проведіть дослідження на фокус-групах та опитування 

думок, поцікавтеся, що робили працівники інших судів, щоб зрозуміти, що думають і 

відчувають їх зацікавлені групи. Може в них є дані опитувань, які вони проводили для 

аудиторії, що є близькою до вашої, або вони знають когось, хто це робив. 

Інтернет є чудовим джерелом, щоб дізнатися, про що думають люди. Намагайтеся 

бути «активним серфером» і ви здивуєтеся, коли побачите, як багато можна дізнатися про 

свої зацікавлені групи. Організуйте зворотній зв’язок у режимі онлайн на Вашому веб-

сайті, якщо це можливо – це інший спосіб, як завжди тримати руку на пульсі та отримати 

дані для підтримки свого плану. 
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Якщо первинна аудиторія є внутрішньою аудиторією, відвідайте зустрічі, 

засідання, поговоріть з людьми, проведіть неформальні сесії. Заохочуйте людей до 

зворотного зв’язку та пропозицій, які потрібно задокументувати та використати як 

частину обґрунтування вашого плану. 

Не покладайтеся на передчуття або ваші власні реакції. Дуже часто може статися, 

що ваша цільова аудиторія дуже відрізняється від вас, і ваші передчуття можуть 

виявитися неправильними. 

Присвятіть час розробці та визначенню ваших цілей та завдань для себе. 
Яких результатів, зв’язків ви очікуєте від реалізації вашого плану? Чи достатньо чітко ви 

сформулювали їх, щоб ваша установа зрозуміла їх важливість?  

Цілі та завдання повинні червоною ниткою пройти через увесь ваш план. Для 

того, щоб вони закріпилися у свідомості, дуже добре повторювати їх, коли ви визначаєте 

стратегію та тактику (досягти цілі ...). 

Визначити ключові повідомлення та теми, але не вдаватися в деталі. 

Намагайтеся досягти консенсусу від ключових гравців щодо того, якими повинні бути 

основні засоби комунікації. Формулюйте їх широко і впевніться, що ви їх достатньо 

обґрунтували. 

Використовуйте візуальні засоби, якщо це можливо, щоб продемонструвати 

концептуальні ідеї стосовно комунікацій із залученням ЗМІ. Пам’ятайте, що ілюстрація 

варта тисячі слів. 

Якщо план тягне за собою велику кількість тактичних завдань та/або повідомлень, 

використовуйте графічні схеми, щоб показати як ви будете їх виконувати.  

Вважайте, що презентація вашого плану – це обговорення вашої презентації  

в «PowerPoint» з ключовими особами вашої установи, які приймають рішення.  

Не бійтеся використовувати інноваційні стратегії та тактичні підходи. Як ви 

знаєте, не кожна проблема комунікації може бути розв’язана за допомогою ЗМІ. 

Найефективніші підходи, як правило, передбачають не один шлях або засіб комунікації.  

Використовуйте увесь спектр елементів, і медійні, і немедійні, щоб забезпечити 

оптимальний зворотній зв’язок з вашими цільовими групами. 

Намагайтеся збалансувати охоплення та частоту, а також стратегії 

проникнення та впливу повідомлень. Чи у вашому випадку найкраще охопити більше 

людей чи менше людей, але частіше? Чи ви хочете, щоб ваша аудиторія мала більше 

інформації або щоб інформація, яку ви їй надаєте, мала більший вплив на неї? 

Не забувайте про важливість масових кампаній та волонтерів. Такий підхід може 

носити локальний характер, але це ефективний засіб комунікацій. Забезпечте ваш відділ, 

що працює з громадськістю, матеріалами, які допоможуть їм донести ваші повідомлення 

до громадськості.  

Прив’яжіть ваші плани з оцінювання до ваших цілей та завдань. Якщо ваша 

ціль – збільшити обізнаність громадськості про нову ініціативу або програму, 

використовуйте критерії оцінювання обізнаності, такі як, наприклад, відгуки, контакти та 

враження. Якщо ваша ціль – зміна ставлення/поведінки, можна провести аналіз-

дослідження. Не думайте, що результати будуть надто значними. Це звичайна тенденція (а 

іноді – директива керівництва) – очікувати великих результатів, проте деякі цілі, як от 

зміна ставлення/поведінки, є дуже складними для досягнення та оцінки. 
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Формулюйте план простими реченнями. Як і багато інших документів, 

комунікаційні плани часто пишуться у спеціальному стилі та тоні. Щоб план був 

ефективний, він повинен бути сформульований чіткими реченнями і не містити 

жаргонних слів. Ви повинні бути впевнені, що ваші читачі зможуть слідкувати за вашою 

думкою та зрозуміють обґрунтування без жодних відволікаючих факторів. Академічна 

мова або креативний стиль викладення не є такими ефективними, як звичайна проста та 

зрозуміла мова. 

При написанні: 

 Використовуйте активні, орієнтовані на дію дієслова та речення, що починаються 

з підмета. 

 Уникайте громіздких, складносурядних конструкцій та речень, що починаються  

з підрядного речення та прийменникового звороту.  

 Будьте орієнтованими на ціль. Формулюйте складові плану у термінах переваг та 

результатів. Намагайтеся переконати ваших читачів, щоб вони підтримали ваш 

план, а не просто інформуйте їх про деталі. 

Стратегічне планування – підготовка, щоб зустріти майбутнє 

Ви написали комунікаційний план для фіскального року, в якому планується 

реалізувати велику кількість надзвичайних проектів. Але також важливо підготувати 

стратегічний план розвитку суду. З чого потрібно починати? 

Майже з того самого місця, але в ширшому сенсі. При проведенні аналізу ситуації 

розгляньте фактор, який описує усі зовнішні чинники, що накладають довгострокові 

обмеження, або врахуйте не лише локальні обмеження. Подивіться на ситуацію з 

середини, оскільки вам потрібно знати, перед тим як ви почнете планування, чи ваша 

установа готова до змін. Може персонал потребує перепідготовки або нового обладнання, 

щоб задовольнити технологічним вимогам. 

Наступний крок при написанні – формулювання бачення. Бачення – це те, як ваша 

установа, на думку суддів і персооналу, має працювати в майбутньому.  

Цілі, стратегії та завдання 

Ціль показує, куди ви збираєтеся рухатися. Стратегія – шлях до цього. Завдання – 

це конкретні кроки, які вам потрібно зробити, щоб досягти цілі. Для досягнення цілі може 

потребуватися більше однієї стратегії, а для реалізації стратегії – цілий ряд завдань.  

Одна ціль, що стосується бачення, може бути такою: 

Підсилення ефективності оголошень у формі звернень до громадськості суду Х за 

допомогою використання мультимедійних засобів.  

Завдання повинні бути конкретними (точно описувати, що слід зробити) та 

такими, що їх виконання може бути оціненим: 

До кінця 2016 року 90 відсотків осіб, які отримали публікації суду, вважатимуть 

їх корисними. Визначте конкретну дату. 
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Отже, для вищевказаної цілі завдання буде таким: 

90 відсотків необхідних мультимедійних технологій та повністю підготовлених 

працівників будуть готовими до роботи до середини 2016 року. 

Інше завдання може бути таким: 

Мультимедійне оголошення у формі звернення громадськості за результатами 

дослідження, проведеного судом Х, повинно бути готовим для розповсюдження до 

вересня 2016 року.  

Плани дій 

План дій ставить перед нами завдання відійти від абстрактних мрій, притаманних 

світу планування, та взятися за написання реальних кроків, які будуть фактично 

реалізовуватися. Для кожного завдання план дій повинен визначити Хто, Що, Коли, Де та 

Як. Ця фаза планування, яка безпосередньо стосується реалізації, може виконуватися 

командою, члени якої вирішуватимуть різні деталі. Кожен крок проекту повинен бути 

визначений наперед, навіть якщо потім, в процесі реалізації відбудуться зміни. Без плану 

дій ви не виконаєте багато завдань. Як правило, потрібно визначити часові рамки, а також 

пов’язати план з бюджетом організації. 

Оцінка ефективності 

Важливою частиною процесу планування є визначення того, яким чином ви 

будете оцінювати ефективність його виконання. Для оцінювання ефективності, яка 

стосується суспільного визнання, ви можете використовувати дослідження особистих 

звернень та відвідувань, кількість відвідувань веб-сайту, а також дослідження фокус-груп. 

Ресурси, які ваш відділ комунікацій може виділити для цього завдання, будуть визначати, 

наскільки багато інформації ви отримаєте від цієї діяльності. Гарна ідея – провести зустріч 

з офіційними особами, які здійснюють керівництво загальною діяльністю зі стратегічного 

планування. Вони не лише зможуть точно сказати вам що потрібно, але й поділяться 

досвідом і прикладами, які стосуватимуться вашої місії.  

Однак, стратегічне планування не слід вважати чимось подібним до написання 

звіту, оскільки це є неперервний процес. Це інтерактивний, динамічний процес, який 

враховує все вищесказане. Хороший стратегічний план – це основа для усіх важливих 

речей, якими займаються комунікаційні відділи кожен день для сприяння досягненню 

результатів, пов’язаних з місією компанії. Якщо до цього залучений ваш персонал, а 

також ваші відвідувачі та колеги, розробка стратегічного плану допоможе чіткіше 

визначити ваші пріоритети та спільні цілі. 

Велика справа – отримати допомогу тоді, коли вона вам потрібна. Організації та 

корпорації приватного сектору розробляють стратегічні плани на роки. Спробуйте 

набрати слова ―стратегічне планування‖ в будь-якій пошуковій системі Інтернету – ви 

будете здивовані кількістю посилань. Але найкраще – знайти експертів з управління у 

вашій агенції і поставити їм багато запитань. 
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3. КОМУНІКАЦІЇ З ЗОВНІШНІМИ АУДИТОРІЯМИ СУДУ:  

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПЕРСПЕКТИВА  

 

Цілі 

Після цього заняття учасники зможуть: 

1. Визначити ідеальну та прийнятну штатну структуру команди, яка займається 

комунікаціями суду 

2. Визначити приклади внутрішніх структур, які займаються комунікаціями в іноземних 
судах 

Матеріали: 

1. Переваги цілеспрямованої комунікації судів з громадськістю ....................................... 58 

2. Політика судового відділу зв’язків з громадськістю щодо ЗМІ (Округ Кларк, США) .. 61 

3. Типова посадова інструкція головного спеціаліста із забезпечення зв'язків  

з засобами масової інформації (прес-секретаря) ............................................................. 64 

4. Основні компетенції спеціалістів із зв’язків з громадськістю (США) ........................... 67 

 

ПЕРЕВАГИ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СУДІВ  

З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Майкл Сомермеєр 

Резюме 

Фахівці із зв’язків з громадськістю (ФЗГ) у судах слугують головною з’єдну-

вальною ланкою між громадськістю, засобами масової інформації та судом. Люди, які 

обіймають посаду ФЗГ, повинні мати відповідний професійний рівень, і за загального 

керівництва голови суду відповідають за підготовку та розповсюдження будь-якої 

інформації стосовно діяльності суду до широкої громадськості, приватних та державних 

установ, а також до засобів масової інформації, створюючи судові публікації, готуючи 

звіти та координуючи зусилля програм підтримки.
1
 

Вступ 

Важливість фахівця із зв’язків із громадськістю (ФЗГ) у забезпеченні 

спеціалізованої комунікації з громадськістю від імені суду набуває актуальності з огляду 

на тенденцію, направлену на побудову та розвиток громадянського суспільства в Україні. 

Уміння створювати сильні ключові повідомлення дозволяє суду повідомляти про свої 

потреби та демонструвати вчинки для забезпечення справедливого доступу до 

правосуддя.  

Цей документ описує ключові компетенції та посадові обов’язки фахівців зі 

зв’язків із громадськістю у судах округу Кларк. Детальна інформація про набір навичок та 

вмінь, а також користь від ФЗГ була зібрана підчас дослідження, проведеного 

Національним центром судів та засобів масової інформації ім. Дональда Рейнолдса при 

Національному юридичному коледжі та Конференцією фахівців зі зв’язків із 

громадськістю у судах. 

                                                
1 Ключові компетенції та обов’язки фахівця зі зв’язків із громадськістю у суді, Конференція фахівців зі 

зв’язків із громадськістю у судах, Вільямсбург, Віргінія, 2000. 
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До того ж свій внесок у розробку цього документу зробили: Джоан Кенні, голова 

Конференції фахівців зі зв’язків із громадськістю у судах, Джерріан Гейслетт, фахівець зі 

зв’язків зі ЗМІ та громадськістю (у відставці) Вищого суду Лос-Анджелесу, Девід 

Селлерз, заступник директора зі зв’язків із громадськістю Адміністративного управління 

судів США, та Гері А. Хенгслтер, колишній директор Національного центру судів та 

засобів масової інформації ім. Дональда Рейнолдса. 

Ще двадцять років тому думка про те, щоб мати в штаті фахівця зі зв’язків із 

громадськістю, була для судів чужою. Якщо раніше фахівців із зв’язків з громадськістю 

принизливо вважали «майстрами вивертів та вигинів», наразі ця посада еволюціонувала і 

стала невід’ємною частиною адміністративного керівництва. Таких фахівців не тільки 

приймають у сучасних судах, а й нетерпляче чекають. ФЗГ у судах надають фактичну 

інформацію про судові процеси та події, що поліпшує стосунки судів з громадськістю та 

засобами масової інформації
1
 та підвищує точність і правильність повідомлень у новинах. 

ФЗГ у судах виконують стратегічну важливу функцію з визначення питань, підготовки 

відповідей та оцінювання ефективності комунікаційної програми суду. 

Фахівці із зв’язків з громадськістю не лише розповсюджують публічні документи 

та іншу відкриту інформацію про суди, але також працюють зі ЗМІ, щоб підкреслити 

сильні сторони та ініціативи суду. З роками до обов’язків ФЗГ у судах додалось надання 

підтримки соціально-орієнтованих програм судів, законодавчих та урядових ініціатив, 

внутрішньої комунікації та юридичної освіти. ФЗГ виконують роль комунікаційних 

стратегів, коли судам необхідно повідомити необхідну інформацію або дати відповідь на 

негативні новини та публікації. Відповідаючи на потреби громадськості, а також 

пропагуючи ініціативи та програми суду, ФЗГ у суді став невід’ємною частиною зусиль 

судів з підтримки та зміцнення довіри до судової системи.   

Конференція фахівців із зв’язків з громадськістю у судах, група професіоналів, 

яка складається зі 150 ФЗГ у судах, розробила список ключових компетенцій та обов’язків 

фахівців із зв’язків з громадськістю у судах. Посада фахівця зі зв’язків із громадськістю у 

судах округу Кларк була створена у 2001, а посадові обов’язки були визначені виходячи зі 

списку ключових компетенцій (навичок та вмінь). 

Звідки люди отримують новини судів?  

За результатами загальнонаціональних опитувань, які проводилися Фондом 

«Демократичні ініціативи» та Київським міжнародним інститутом соціології у 2007 та 2009 

рр. стало відомо, що більшість українців отримують інформацію про суди з телевізійних 

програм, на другому місці – преса, на третьому – родичі, сусіди, друзі як передавачі 

інформації і лише на передостанньому самі суди у якості джерел інформації. Отже, 

переважну більшість того, що люди знають про суди, вони дізналися зі ЗМІ. Також 

зростає частка Інтернету та соціальних медіа. Невелика кількість, п’ять відсотків, 

отримують новини від співробітників судів. Робота зі ЗМІ з розповсюдження інформації 

про суд та надання відповідей про незавершені справи підвищує вірогідність того, що 

громадськість зрозуміє місію суду із забезпечення справедливого доступу до правосуддя. 

ЗМІ продовжують займати лідируючі позиції в інформаційному вирі. Більшість 

людей отримують інформацію про судові процеси, ініціативи та програми із загальних 

ЗМІ, ніж з будь-якого іншого джерела. Журналісти звикли покладатися на те, що фахівці 

із зв’язків з громадськістю забезпечать їх повною та достовірною інформацією та 

допоможуть у підготовці новин, статей та сюжетів, які стосуються судових процесів та 

                                                
1 «Спілкування зі ЗМІ при впровадженні особливо важливих справ», Джерріан Гейслетт, Асоціація суддів 

Каліфорнії, The Bench, 2009 
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інших питань, пов’язаних із діяльністю суду. Це дозволяє громадськості чіткіше розуміти 

роль судів та їх діяльність. 

 

Зали суду сповнені усілякими драмами, яких так палко бажає публіка. ЗМІ 

дуже швидко зрозуміли те, що давно знали представники судової системи: суд – це 

динамічне місце, де щодня розгортаються справжні людські пристрасті та життєві 

історії. Люди приходять до судів злими, засмученими, розкаявшись або ж не 

розкаявшись. Вони дізнаються свою долю. Хтось із них приймає її, інші – ні. Це 

місце, де вирують емоції. 

Все більше і більше громадськість стає одержимою судовими новинами. 

Репортери пишуть свої історії як драми. Новини надходять до нас 24 години на добу, сім 

днів на тиждень. Люди прагнуть інформації про судові процеси або обвинувачення і 

вимагають їх негайно. 

Завдяки вмінням та роботі фахівця із зв’язків з громадськістю у суді громада 

дізнається, що реальність міської судової системи дуже мало нагадує судові шоу, які вони 

бачать на телебаченні. Вони дізнаються, що суди забезпечують вирішення спорів, 

полегшення для потерпілих, а також можливість встановлення правосуддя для тих, хто 

був засуджений помилково. 

 

©2001 Колекція The New Yorker з cartoonbank.com. Усі права захищені. 

«Оскільки ви вже засуджені ЗМІ, я гадаю, ми можемо покінчити з цим досить швидко». 
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Зацікавленість ЗМІ призводить до судової практики 

та потреби у фахівцях із зв’язків з громадськістю 

Підвищена зацікавленість ЗМІ до гучних справ та можливості ЗМІ до поширення 

новин та історій спричинили нову хвилю конкуренції у висвітленні судових справ у ЗМІ. 

Суди перетворилися на майданчик, де з новою силою спалахнула битва між правами 

преси та правами відповідачів, оскільки ЗМІ наполегливо шукають нічим необмежений 

доступ до спостерігання за судовими слуханнями, збором нотаток та переглядом судових 

документів.  

З рештою, низка судових рішень Верховного суду США визначила та встановила 

рівновагу між доступом ЗМІ до судової зали зал та правами відповідачів, особливо справа 

«Richmond Newspapers, Inc. проти штату Віргінія», справа «Press-Enterprise проти 

Вищого суду (І та ІІ)» та справа «Star Journal Pub. Co. проти окружного суду». 

Верховний суд США відзначив, що доступ до судів є фундаментальною складовою 

розвиненої демократії. Це призвело до того, що суди встановили правила для ЗМІ. 

Незабаром телевізійні репортери почали вимагати можливість використовувати 

свої камери у суді, аби робити репортажі - візуальне зображення реплік та тонкощів 

судових засідань. З середини 20 сторіччя доступ телевізійних камер до зали судових 

засідань був обмежений, здебільшого у відповідь на значний галас навколо судового 

процесу у справі про вбивство Сема Шеппарда. І поки Верховний суд США прийняв 

рішення у справі «Estes проти Техасу», що Перша поправка до Конституції США не 

гарантує доступ камер до судової зали, з середини 1980-х судді почали дозволяти 

камерами записувати та передавати в ефір судові засідання. 

Значним просуванням у висвітленні судових засідань у судах Невади стало 

рішення Верховного суду Невади у 1998 році, яким він затвердив правила, згідно яких 

дозволяється присутність телевізійних камер у судових залах. Ці правила, визначені у 

Правилах 229-247 «Правила Верховного суду щодо роботи камер та електронних медіа у 

судах», слугують підставою для висвітлення судових засідань пресою у судах Невади. 

Зрештою, ці правила надають кожному судді право прийняти остаточне рішення щодо 

того, коли і як допускати ЗМІ на слухання. Цей принцип забезпечує здатність судді 

захистити гарантію чесного правосуддя, як зазначено у справі «Сполученні штати проти 

Brooklier», та інші відповідні справи. Ці правила розроблені таким чином, аби обмежити 

вплив ЗМІ на судовий процес та забезпечити конституційні права відповідача.  

Протягом останніх кількох років ЗМІ Невади все частіше роблять репортажі з 

судових процесів та інших судових засідань. Необхідність у фахівці із зв’язків з 

громадськістю дуже зросла, оскільки гучні справи привернули увагу ЗМІ зі всього світу, 

як-от: «Штат проти Строхмаєра», «Штат проти Мерфі», «Штат проти Рудін» та «Штат 

проти Сімпсона». 

 

 

ПОЛІТИКА СУДОВОГО ВІДДІЛУ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ЩОДО ЗМІ 

(ОКРУГ КЛАРК, США)  

Слава та інтрига навколо судів округу Кларк були скріплені у 2000 році завдяки 

справі «Штат проти Мерфі», відомого для мільйонів людей як судовий процес у справі 

про вбивство Бініон. Ця справа викликала надзвичайну увагу з боку ЗМІ, репортажі на 

телебаченні з’являлися щодня, а учасники процесу від адвокатів до судді стали 

пізнаваними в усьому світі. Оскільки ЗМІ зробили з судового процесу подію, стало 

очевидним, що судова зала засідань перетворилася на центрального гравця у цій історії.  
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Відділ із зв’язків із громадськістю у суді був створений у 2001 році, щоб 

забезпечити суд Восьмого судового округу рекомендаціями зі зв’язків із громадськістю та  

підтримкою у гучних справах. Роль цього відділу поширилася у 2005 році, коли також був 

доданий міський суд Лас-Вегасу. Раніше діяльність із зв’язків з громадськістю була 

розподілена між керуючими справами суду та HR-менеджером за підтримки Управління зі 

зв’язків із громадськістю округу Кларк. 

Роль фахівця із зв’язків з громадськістю 

Фахівець із зв’язків з громадськістю має здатність та можливість розвивати стосунки 

зі ЗМІ та вирішувати медіа-питання, на які в суддів та керуючих справами суду обмаль 

часу чи можливостей. Це дозволяє репортерам отримувати інформацію, коли вона їм 

потрібна. Розвинені стосунки зі ЗМІ також дають ФЗГ суду можливість розповсюдження 

позитивної інформації, коли у судів виникає потреба у спілкуванні з громадськістю. 

Оскільки робота ЗМІ включає в себе дедлайни (крайні строки подачі матеріалів), 

які можуть бути щоденними або навіть щогодинними (це стосується вебсайтів, 

цілодобових каналів та соціальних медіа), дуже важливо створити джерело у суді,  яке 

буде доступним та зможе вчасно надавати інформацію. Керуючі справами суду рідко 

мають таку можливість, а судді занадто зайняті виконанням своїх обов’язків. Позитивні 

стосунки зі ЗМІ
1
 також можуть означати, що ЗМІ писатимуть про ініціативи суду, коли 

буде необхідно пропагувати судову програму чи нову процедуру. Гарні стосунки 

забезпечують те, що репортер більш схильний вислухати сторону суду і висвітлити 

проблему з усіх боків. 

Фахівці із зв’язків з громадськістю у судах розробляють комунікаційні стратегії та 

працюють зі своїми контактами, ЗМІ або зацікавленими групами, щоб розповсюдити 

новини суду. ФЗГ у суді навчений розуміти життєвий цикл новини, процес створення 

новин і вміє відповідати на запити належним чином. 

Щодня фахівці із зв’язків з громадськістю у судах допомагають ЗМІ зі щоденним 

розкладом та оновленнями статусу справ, в яких ЗМІ попросили дозволу на зйомку, 

відеозапис або фотографування. Допомога ЗМІ з їхніми запитами загального характеру 

може принести користь суду, зменшивши кількість дзвінків журналістів працівникам 

суду. 

В особливо важливих справах копії документів надаються ЗМІ в електронному 

вигляді або забезпечується їх наявність у найближчому копіювальному центрі. Таким 

чином зменшується навантаження з боку ЗМІ, які роблять запити документів у секретаря 

суду. 

Фахівець із зв’язків з громадськістю інформує суддів про новини та повідомлення 

у ЗМІ та про судові справи, які привертають увагу ЗМІ. Підчас особливо важливих або 

гучних судових процесів фахівець із зв’язків з громадськістю у суді розробляє медіа-

плани, деталізуючи всі аспекти висвітлення особливо важливої справи у ЗМІ. Це 

планування здійснюється спільно з головою суду, суддею який розглядає справу, 

керуючим справами суду та судовим маршалом, який відповідає за безпеку у будівлі суду. 

Ці плани надаються акредитованим ЗМІ, адвокатам та судді до того, як почнеться розгляд 

особливо важливої справи. 

Після початку судового процесу фахівець із зв’язків з громадськістю у суді 

виконує наступні функції: допомагати та давати поради судді, який розглядаю справу, та 

                                                
1 «Висвітлення діяльності судів: Посібник для журналістів», С.Л. Александер, Університет Лойоли, Нью-

Орлеан, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2003. 

 



      

73 

голові суду щодо питань, пов’язаних зі ЗМІ; працювати над мінімізацією впливу 

присутності ЗМІ та обробкою запитів ЗМІ щодо задіяних у процесі працівників суду, 

щодо інших судових приміщень та судової діяльності; допомагати забезпеченню 

дотримання відповідного етикету у суді, щоб сторони, які беруть участь у процесі, могли 

отримати справедливе правосуддя; а також працювати над забезпеченням найзручнішого 

розташування публіки згідно можливостей, які має суд. 

Типові обов’язки  

І.  Надання ЗМІ первинної інформації та координація контактів для надання поточної та 

надзвичайної формації ЗМІ та громадськості. 

а)  Розвиває та підтримує робочі стосунки зі ЗМІ, громадськістю та зацікавленими 
групами. 

б)  Інформує працівників суду, адвокатів, громадськість, ЗМІ, освітні заклади, урядові 

установи, громадські та професійні організації а також інші відповідні групи про 
функції, діяльність та цілі суду. 

в)  Координує надіслані запити на акредитацію камер у суді. 

г)  Готує та поширює прес-релізи, зведення та заяви до ЗМІ. 

д)  Надає ЗМІ інформацію та письмові матеріали стосовно судових процесів, слухань 

та клопотань. 

е)  Надсилає електронні щоденні зведення новин суддям та адміністрації суду. 

є)  Координує підготовку відповідей на інформаційні запити з боку ЗМІ, громадськості 
та інших організацій. 

ж) Координує роботу ЗМІ у суді. 

ІІ.  Забезпечення координації проекту та аналізу комунікаційної політики.  

а)  Працює над розробкою матеріалів та розробляє найбільш інформаційний підхід 

презентації матеріалів. 

б)  Допомагає з матеріалами для окружного суду. 

в)  Проводить дослідження. 

г)  Готує відповіді судів округу Кларк громадськості та окремим офіційним особам. 

д)  Розглядає та оцінює комунікаційні потреби у незакінчених судових справах та 
справах, які пропонуються до розгляду. 

е)  Забезпечує зв'язок та підтримку персоналу у низці комітетів. 

ІІІ. Розробка інформаційних судових матеріалів та допоміжних документів.  

а) Брошури. 

б) Річні звіти. 

в) Веб-сайти. 

г) Відео. 

ІV. Надання підтримки, навчальних послуг громадськості. 

а) Громадські події, запрошення до виступів та турне. 

б) Візити та турне можновладних осіб. 

в) Проводить екскурсії для освітніх закладів та інших груп. 

г) Події, спрямовані на ознайомлення громади. 

V. Спеціальні проекти. 

а) Пише та редагує звіт про стан судової системи. 
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б) Пише колонку від імені голови суду Восьмого судового округу для юридичного 

журналу графства Кларк. 

в) Створює та розробляє допоміжні матеріали на підтримку законодавчих пропозицій 
та пропозицій з комунікаційної політики. 

г) Координує щорічний день «Приведи свою дитину на роботу». 

д) Допомагає в організації подій з нагородження, відзначення суддів.  

е) Допомагає з підготовкою низки подій, які відбуваються на території суду. 

Висновки 

Фахівець із зв’язків з громадськістю у суді аналізує та розробляє комунікаційні 

інструменти, які дозволяють судам округу Кларк пропагувати їх місію служіння 

громадськості. Суди округу Кларк продовжують привертати увагу до різноманітних 

програм та особливо важливих судових процесів. Комунікаційні поради та стратегічне 

планування, впроваджене ФЗГ у суді, дозволяє суду організувати процес підготовки 

відповідей таким чином, що його можна вимірювати та контролювати. Фахівець із зв’язків 

з громадськістю створює комунікаційні матеріали, які підтримують судові ініціативи, 

особливо допоміжні матеріали для законодавчих, соціально-орієнтованих та судових 

програм. 

Суд вимагає професійного управління зв’язками зі ЗМІ для комунікації необхідних 

меседжів, оскільки він працює над забезпеченням справедливого та рівноправного 

здійснення правосуддя. При цьому громадськість вимагає доступу до програм та 

інформації про суди. Завданням фахівця із зв’язків з громадськістю є забезпечення судів 

округу Кларк спеціалізованими знаннями, які сприяють розповсюдженню інформації про 

програми, створення зв’язку між керівництвом суду та громадськістю та координація 

спеціальних проектів, які підтримують стратегічну місію суду. 

 

Проект  

ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА  

ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ З ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

(ПРЕС-СЕКРЕТАРЯ) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом Державної судової адміністрації України 

06.11.2013 N 145 

 

1. Загальні положення 

Посадова інструкція головного спеціаліста із забезпечення зв'язків з засобами 

масової інформації (прес-секретаря) визначає обсяг посадових обов'язків та основні 

вимоги щодо їх виконання, права та межі відповідальності особи, яка займає посаду 

головного спеціаліста із забезпечення зв'язків з засобами масової інформації (далі - прес-

секретар). 

Прес-секретар є посадовою особою апарату суду, правовий статус якої 

визначається Законом України "Про державну службу", Положенням про апарат суду та 

цією посадовою інструкцією. 
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Прес-секретар призначається на посаду та звільняється з посади наказом 

керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства 

України про державну службу. 

Застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення до прес-секретаря 

здійснюється керівником апарату суду. 
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На посаду прес-секретаря призначається особа, яка має вищу освіту відповідного 

напряму з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи на 

посадах державної служби чи в органах місцевого самоврядування не менше трьох років. 

У своїй роботі прес-секретар керується законодавством України та цією 

посадовою інструкцією. 

 

2. Завдання та обов'язки 

Прес-секретар з метою забезпечення зв'язків з засобами масової інформації: 

 координує процес розробки комунікаційної стратегії суду з метою побудови 

ефективних взаємовідносин із цільовою аудиторією суду, підвищення обізнаності 

про діяльність суду; 

 здійснює аналіз цільової аудиторії суду, вивчення громадської думки з метою 

вирішення комунікативних задач; 

 забезпечує розвиток інформаційних зв'язків між судом та відвідувачами суду, 

органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, 

засобами масової інформації (далі - ЗМІ), сприяє формуванню об'єктивної 

громадської думки про діяльність суду; 

 забезпечує, в межах компетенції, підготовку прес-релізів, буклетів, брошур, 

матеріалів для прес-конференцій, брифінгів, аудіовізуальних презентацій із 

використанням комп'ютерних технологій, періодичних видань щодо діяльності 

суду; 

 забезпечує інформаційне наповнення веб-сайту суду та здійснює аналіз 

ефективності цієї роботи; 

 бере участь у підготовці відповідей на запити ЗМІ, матеріалів, спрямованих на 

спростування публікацій, в яких висвітлено недостовірну інформацію, забезпечує 

оперативне реагування на запити та критичні публікації, повідомлення; 

 бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян та розгляді запитів на 

інформацію, відповідно до компетенції; 

 досліджує матеріали та готує проекти текстів статей для розміщення їх у 

національних, регіональних та місцевих друкованих ЗМІ, а також Інтернет-

ресурсах та проектів доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів 

керівництва суду; 

 координує проведення інтерв'ю з суддями та працівниками апарату суду з питань 

діяльності суду, організаційного забезпечення судочинства; 

 готує та надає керівництву суду добірки інформаційних матеріалів про діяльність 

органів судової влади, експрес-аналізів (дайджестів) матеріалів ЗМІ; 

 направляє в ЗМІ прес-релізи та копії офіційних документів, анонсування подій і 

заходів, програм і планів суду за попереднім погодженням із керівництвом суду;  

 розробляє за погодженням із керівництвом суду плани заходів щодо оперативного 

інформування громадськості та ЗМІ стосовно розгляду резонансних судових 

справ; 

 бере участь у підготовці та проведенні прес-конференцій, брифінгів, організації 

тематичних зустрічей з питань діяльності суду; 

 організовує методичну допомогу працівникам апарату суду з питань застосування 

законодавства в інформаційній сфері; 



      

77 

  



      

78 

 проводить акредитацію представників ЗМІ в суді під час розгляду судових справ; 

 здійснює моніторинг публікацій у ЗМІ щодо питань діяльності судів загальної 

юрисдикції, коментарів стосовно справ, які були розглянуті в судах; 

 координує присутність представників ЗМІ на судових процесах; 

 аналізує та узагальнює досвід взаємодії суду з громадськістю і ЗМІ; 

 постійно підвищує рівень своєї професійної компетентності; 

 виконує інші доручення керівництва суду. 

 

3. Права 

Прес-секретар для виконання покладених на нього обов'язків має право: 

 на соціально-правовий захист відповідно до свого статусу; 

 користуватися правами і свободами, передбаченими законодавством України; 

 брати участь у нарадах та зборах колективу суду; 

 підвищувати свій професійний рівень у системі підготовки та підвищення 

кваліфікації працівників апарату суду; 

 вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи суду у сфері зв'язків з 

громадськістю та ЗМІ; 

 брати участь у плануванні роботи суду у межах своєї компетенції; 

 отримувати в установленому порядку від посадових осіб суду документи, довідки, 

розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов'язків; 

 залучати в установленому порядку керівників структурних підрозділів суду, 

спеціалістів до підготовки документів та заходів у сфері зв'язків з громадськістю 

та ЗМІ; 

 представляти інтереси суду в ЗМІ. 

 

4. Відповідальність 

Прес-секретар відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України 

"Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" несе 

відповідальність за порушення трудової дисципліни, неналежне, несвоєчасне виконання 

покладених на нього обов'язків, перевищення своїх повноважень, бездіяльність або 

недобросовісне використання наданих йому прав, порушення Правил поведінки 

працівників суду та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її 

проходженням. 

Прес-секретар не несе відповідальності за некоректне висвітлення, перекручення 

у ЗМІ інформації щодо діяльності суду або його керівництва, що сталися не з його вини. 

 

5. Взаємовідносини за посадою 

Прес-секретар безпосередньо підпорядковується голові суду та керівникові 

апарату суду. 

Прес-секретар не має у безпосередньому підпорядкуванні працівників апарату суду. 
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ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ  

ІЗ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (США)  

Судові відповідальні за зв’язки з громадськістю, виконують функції контактних 

осіб між судовою владою та громадськістю і працюють на усіх рівнях судової системи, 

включаючи, суди першої інстанції, апеляційні суди та адміністративні відділи судів. Хоча 

їхні обов’язки можуть значно відрізнятися залежно від штату та юрисдикції того чи 

іншого суду, відповідальний за зв’язки з громадськістю загалом забезпечує підтримку 

відносин зі ЗМІ та громадськістю, підтримку роботи з населенням, та публікації. Він 

також може брати участь у законодавчій та урядовій діяльності, внутрішніх комунікаціях, 

правовій освіті та виконанні наглядової управлінської функції, наприклад, керування 

відділом зв’язків з громадськістю. 

Судовий відповідальний за зв’язки з громадськістю, загалом має бездоганно 

володіти навичками і письмової, і усної комунікації, а також повинен мати аналітичні 

здібності, дипломатичність, гнучкість, креативність, швидкість мислення, вміння 

перекладати юридичні жаргонізми мовою пересічної людини, здатність виконувати 

декілька функцій одночасно та вміння зберігати спокій в умовах тиску. Судовий 

відповідальний за зв’язки з громадськістю, працює з суддями, працівниками суду, 

адвокатами, ЗМІ та громадськістю і, отже, повинен мати знання, впевненість, 

комунікативні навички для того, щоб ефективно працювати з кожною з цих сторін.  

Нижченаведений перелік основних компетенцій відображає досвід та широкий 

спектр навичок, які повинні мати судові відповідальні за зв’язки з громадськістю. Цей 

перелік не слід розглядати як посадову інструкцію судових відповідальних за зв’язки з 

громадськістю, а, скоріше, як розширений каталог потенційних функцій. Фінансове та 

кадрове забезпечення відділів зв’язків з громадськістю також безпосередньо впливає на 

можливості його співробітників виконувати функції, зазначені у цьому документі. При 

зменшенні цих ресурсів, зменшуватимуться можливості судових відповідальних за зв’язки 

з громадськістю у виконанні своєї роботи.  

Відносини зі ЗМІ 

Підтримка відносин зі ЗМІ загалом є однією з основних обов’язків судових 

відповідальних за зв’язки з громадськістю. Їхня головна мета – створити позитивний 

імідж та сприяти порозумінню між судами та ЗМІ, застосовуючи різноманітні навички та 

прийоми.  

Як медіа-експерт,  

 розробіть та запровадьте план роботи зі ЗМІ;  

 будуйте та підтримуйте довіру, як у відносинах з пресою, так і зі співробітниками 

суду;  

 консультуйте вище керівництво з медіа-питань;  

 стратегічно використовуйте піар-інструментарій (наприклад, прес-конференції, 

прес-релізи, інформаційні листи, інформаційні повідомлення);  

 оцінюйте результати медіа-кампаній;  

 пишіть публіцистичні статті та листи до редакторів в освітніх цілях або з метою 

відповіді на негативний матеріал;  

 відслідковуйте поточні та прогнозуйте майбутні новини;  

 готуйте співробітників суду до розмов з представниками ЗМІ у формі брифінгу 

про основи проведення інтерв’ю та консультуйте їх про потенційні можливості та 

про підводні камені інтерв’ю; 
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 здійснюйте моніторинг висвітлення у новинах подій, пов’язаних з роботою суду, 

та складайте щоденне резюме на основі статей, присвячених роботі судів;  

 стратегічно розміщуйте матеріали.  

Як речник суду,  

 застосовуйте зрозумілі терміни, уникаючи юридичних жаргонізмів;  

 надавайте журналістам точну інформацію та необхідні цитати;  

 представляйте журналістам «точку зору» суду і надавайте супровідну 

інформацію;  

 аналізуйте та визначайте пріоритет питань, які потребують негайної уваги 

найвищого керівництва;  

 давайте інтерв’ю з актуальних питань;  

 розумійте журналістський жаргон (наприклад, «з офіційного джерела», «з 

анонімного джерела» «за непідтвердженими даними» «за неофіційними даними») 

та визначайте відповідний час використання цих способів надання інформації;  

 дотримуйтеся у своїй роботі часових обмежень журналістів та розумійте різний 

час підготовки друкованих, радіо-, теле- та Інтернет-новин;  

 визначайте відповідний час для виконання функцій речника та відповідний час 

для спілкування з суддями та співробітниками суду.  

Забезпечуючи публічність,  

 готуйте прес-релізи та інформаційні бюлетені, які привертають увагу і є цікавими 

з точки зору подачі новин;  

 оцінюйте новинну привабливість матеріалу та наголошуйте на ній, «продаючи» ці 

матеріали ЗМІ;  

 познайомтеся з редакторами та журналістами, перед якими поставлене завдання 

«вдарити» по судах;  

 встановіть найкращий медіа-засіб для того чи іншого матеріалу та адаптуйте 

матеріал відповідно;  

 залучіть журналістів та редакторів, які розміщуватимуть матеріали про суди до 

інформаційних заходів та комунікаційної діяльності;  

 надавайте журналістам імена членів колегії адвокатів або інших об’єднань в 

якості джерел інформації у процесі підготовки матеріалів для суду.  

Підтримуючи позитивні стосунки між судом та пресою,  

 швидко та точно реагуйте на запити преси;  

 формуйте стислі дані про справи/рішення та своєчасно розподіляйте їх серед 

представників преси;  

 керуйте потребами ЗМІ при розгляді резонансних справ, включаючи зустрічі у 

залі судових засідань, кількість осіб у приміщеннях для преси, доступ до судової 

документації тощо;  

 сприяйте діалогу та добрим відносинам судів і ЗМІ, влаштовуючи регулярні 

засідання керівників судів та редакторів;  

 готуйте медіа-матеріали, інформаційні буклети, історичні матеріали чи інші 

інформаційні публікації, що допомагатиме журналістами висвітлювати роботу 

судів;  
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 розробляйте та координуйте реалізацію освітніх програм для ЗМІ.  

Працюючи з негативно налаштованою пресою,  

 зупиніть ефект сніжного кому при подачі помилкового, негативного матеріалу;  

 швидко оцініть кризову ситуацію та проконсультуйте керівництво стосовно 

оптимального плану дій;  

 забезпечте своєчасне виконання стратегічного плану;  

 швидко збирайте та поширюйте факти про певну ситуацію з метою досягнення 

контролю над матеріалами;  

 дійте в якості речника організації або призначте іншу особу речником для роботи 

з репортерами;  

 активно працюйте у кризовій ситуації, щоб після публікації Вам не довелося 

реагувати на негативні публікації;  

 пишіть публіцистичні матеріали та «листи до редактора» у відповідь на негативну 

чи помилкову статтю;  

 підтримуйте партнерські стосунки з адвокатурою та іншими відповідними 

об’єднаннями у процесі реагування на критику роботи судів.  

Координуючи цікаві для преси події, 

 визначте найкращі способи реалізації задач організації (наприклад, що краще для 

організації: прес-конференція, інтерв’ю один на один чи брифінг для преси тощо);  

 консультуйте та навчайте вище керівництво стосовно цих питань;  

 оберіть та створіть перелік речників для певної події;  

 знайте, як саме повідомляти пресу та забезпечувати висвітлення певної події у 

новинах;  

 створюйте письмові прес-матеріали для їх подальшого поширення у т.ч.: прес-

релізи, інформаційні бюлетені, ілюстрації та інші матеріали;  

 включіть необхідний Вам захід у перелік медіа-заходів; 

 знайте, як організувати кімнату для прес-конференції, беручи до уваги візуальні 

аспекти цікавої для преси події та потреби ЗМІ;  

 забезпечте можливість підключення устаткування при широкомасштабній 

трансляції;  

 слідкуйте за учасниками медіа-заходу та направте їх до відповідних речників;  

 оцініть результати прес-конференцій, склавши матеріали для новин та провівши 

моніторинг медіа-покриття.  

Комунікація у кризових ситуаціях  

 Створіть план комунікації у кризових ситуаціях;  

 реалізуйте порядок дій у надзвичайних обставинах;  

 знайте, як передавати громадськості та співробітникам суду інформацію у 

надзвичайних обставинах тоді, коли виникають труднощі з традиційними 

засобами комунікації (наприклад, радіо, Інтернет, телефони «гарячої лінії»).  

Освіта 
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Допомагати громадськості зрозуміти та оцінити роль та функцію судової системи 

є важливим та складним завданням. Визнаючи ЗМІ єдиним способом спілкування з 

громадськістю, Судовий відповідальний за зв’язки з громадськістю, повинен розробити 

ідеї та реалізувати освітні програми, які охоплюватимуть усі верстви населення від молоді 

до людей старшого віку.  

 Розробіть програми у співпраці з місцевими навчальними закладами, які 

ознайомлюватимуть студентів з судовою системою (наприклад, екскурсії до суду, 

інсценування судового процесу, дні відкритих дверей, наставництво та програми 

стажування); 

 реагуйте на запити та клопотання громадськості;  

 створюйте письмові інформаційні пакети для цільових груп;  

 працюйте у партнерстві з місцевими навчальними закладами у процесі розробки 

навчальних планів, які пов’язані з правознавством та застосовуються у програмах 

викладання суспільних наук;  

 працюйте у партнерстві з школами права при розробці для студентів програм, які 

пов’язані з судовою системою (наприклад, літнє стажування, стажування в якості 
секретаря судді);  

 наглядайте або беріть участь у процесі розробки та функціонуванні вебсайту 

судової системи з метою надання пресі та громадськості вчасної, актуальної 

інформації;  

 розробіть програми доступу до кабельної лінії, яка допоможе інформувати 
громадськість про різноманітні правові питання;  

 створюйте та розміщуйте оголошення про суспільну службу;  

 розробляйте та реалізуйте суспільні кампанії з правових питань;  

 розробляйте веб-контент та інформуйте громадськість мережею Інтернет.  

Робота з населенням  

З освітою тісно пов’язана робота з громадськістю, яка передбачає формування 

ефективних стосунків з громадськістю та надання точної інформації про діяльність суду 

основним групам населення, а саме: бізнесу, громадянському суспільству, правовим та 

правозастосовним організаціям.  

 Формуйте зацікавленість населення та сприяйте підтримці населення;  

 оцініть потреби громади та розробіть судові програми, які задовольнятимуть ці 
потреби;  

 працюйте у співробітництві з громадськими організаціями для створення та 
розробки програм роботи з населенням;  

 створіть для суддів та співробітників судів можливість виступити у громадських 
радах, навчальних закладах та перед іншими групами зацікавлених осіб;  

 створіть екскурсійні програми до судів, адаптовані під різноманітні аудиторії 
(наприклад, школярі, громадяни похилого віку, судді інших судів);  

 оцінить вимоги запровадження нової програми та реалістично оцініть можливі 
переваги відносно наявних ресурсів;  

 працюйте у співробітництві з адвокатськими об’єднаннями з питань правознавчих 
програм;  

 плануйте та координуйте спеціальні заходи та програми, наприклад, день права, 

акція «На роботу – разом із дитиною», дні відкритих дверей тощо.  
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Внутрішня комунікація  

Для належного обслуговування громадськості необхідно забезпечити належну 

поінформованість персоналу. Надання суддям та співробітникам судів точної інформації 

про діяльність суду та основні політичні ідеї часто є обов’язком судового відповідального 

за зв’язки з громадськістю.  

 Складайте та регулярно поширюйте новини та відеоматеріали про роботу судів;  

 пишіть, редагуйте чи керуйте процесом підготовки новин та публікацій 
співробітниками суду;  

 оцінюйте інформацію на предмет її релевантності для працівників та поширюйте 
її через відповідні канали (наприклад, мережа Інтернет, електронна пошта);  

 розробіть та запровадьте план повідомлення директив співробітникам у випадку 
надзвичайних обставин.  

Публікації  

Опубліковані судом матеріали надають читачам своєчасну, точну інформацію про 

діяльність судової влади і можуть загалом досягти широкої аудиторії через масові канали 

та веб-мережі. Публікації загалом включають інформаційні бюлетені, річні звіти, 

брошури, керівництва для користувачів, історичні буклети та інформацію для присяжних.  

 Оцінить масштаб проекту, визначте переваги публікації відносно реалістичного 
розрахунку ресурсів, які потрібні для його реалізації;  

 адаптуйте тематику, мову та стиль публікації до аудиторії (наприклад, школярі, 
адвокати, ЗМІ);  

 пишіть чітко, уникаючи юридичних термінів; 

 будьте добре обізнані з процесом публікації, робочими графіками та протоколами 
публікації;  

 редагуйте проекти публікацій та пропонуйте конструктивну критику.  

Відносини з законодавчою / виконавчою владою  

Ефективні стосунки з іншими гілками влади дозволяють інформувати їх про 

важливі питання судової системи та сприяють позитивній міжвідомчій комунікації. 

Судовий відповідальний за зв’язки з громадськістю, може бути корисним у своєчасному 

наданні інформації про діяльність суду та основні питання, які впливають на  населення 

вцілому.  

 Розробіть освітні програми для законодавчої та виконавчих гілок влади;  

 пишіть промови для суддів та керівників судів;  

 визначте основних законотворців та відповідні зацікавлені групи;  

 розробіть медіа-кампанію, спрямовану на ухвалення необхідного законодавства;  

 координуйте медіа-кампанії, які співпадатимуть з циклами законотворчості;  

 спрямовуйте роботу журналістів та ЗМІ на певні законодавчі галузі;  

 готуйте редакторські статті та новини для підтримки необхідного законодавства 
та оцінки результатів медіа-кампаній.  
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4. ЦІННОСТІ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ –  

ФУНДАМЕНТ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ СУДУ.  

ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ  

 

Цілі 

Після цього заняття учасники зможуть: 

1. Визначити поняття цінність, чим воно відрізняється від потреб та інтересів.  

2. Визначити критерії справедливого суду. 

3. Визначити специфічні цінності для окремих цільових аудиторій суду 

 

Матеріали: 

1. Право громадян на справедливий суд .............................................................................. 72 

 

ПРАВО ГРОМАДЯН НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД 

Основна функція суду – здійснення правосуддя. Згідно з Європейською 

конвенцією з прав людини (ст.6) «кожен має право на справедливий і публічний розгляд 

його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, 

встановленим законом». Ця стаття встановлює вимоги до судочинства, на яке має право 

кожна людина. Роль держави – забезпечити це право. 

Доступність правосуддя 

Доступність правосуддя передбачає організаційну та процесуальну можливість 

кожного звернутися до суду для вирішення своєї справи. 

Доступність – це надзвичайно широке поняття у тлумаченні Європейського суду з 

прав людини. Воно містить фізичну (територіальну) наближеність судів до населення, 

раціональну організацію роботи судів, можливість отримання соціально вразливими 

групами населення безоплатної кваліфікованої юридичної допомоги, особливо у 

кримінальних справах, розумні правила та процедури (відсутність зволікання, 

бюрократизму, розумність судових витрат), які не зводять нанівець суть права на 

справедливий суд. 

Очевидно, коли людині потрібно подолати 200-300 кілометрів, щоб дістатися до 

суду, канцелярія в якому працює на прийом позовних заяв лише 2 рази на тиждень, особа 

не може зрозуміти жодного слова з ухвали судді, у неї немає коштів  на компетентного 

представника чи на сплату судових витрат, а в суді ще й відсутні умови для роботи з 

документами, зустрічі з адвокатом тощо, виникає питання: чи забезпечено їй доступ до 

правосуддя на належному рівні? Чи впевнена така людина, що за цих умов буде 

забезпечено справедливе вирішення її справи? Чи з’явиться у неї після всіх цих 

поневірянь почуття поваги  й довіри до суду? 

Красномовно про доступність до правосуддя сказав Європейський суд із прав 

людини у справі «Беллет проти Франції»
1
. Суд зазначив, що «стаття 6 § 1 Конвенції 

містить гарантії справедливого судочинства, одним із аспектів яких є доступ до суду. 

                                                
1 Справа № 21/1995/527/61, рішення від 24 грудня 1994 року (Case of Bellet v. France). 
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Рівень доступу, врегульований національним законодавством, має бути достатнім для 

забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в 

демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ був ефективним, особа повинна мати 

чітку практичну можливість оскаржити дії, які становлять втручання у її права». 

Незалежність і безсторонність суду 

Очевидно, що незалежність і безсторонність суду є чи не найголовнішим 

фактором справедливості судового розгляду. Навіть якщо з фізичною та процесуальною 

доступністю суду немає проблем, коли вашу справу розглядає упереджений склад суду, 

справедливості годі й чекати. 

Відповідно до усталеної практики Європейського суду, наявність безсторонності 

має визначатися за суб’єктивним та об’єктивним критеріями. У справі «Пуллар проти 

Сполученого Королівства»
1
 Суд розтлумачив ці критерії. «По-перше, потрібно 

встановити, що суд був суб`єктивно безсторонній, тобто жоден із його членів відкрито не 

проявляв упередженість та особисту зацікавленість. Особиста безсторонність 

презюмується доти, доки не буде доведено інше. По-друге, суд повинен бути об`єктивно 

безсторонній, тобто передбачається існування достатніх гарантій, щоб виключити будь-

які сумніви щодо цього». 

Цікаво проілюстровано важливість безсторонності суду у справі Європейського 

суду «Білуха проти України».
2
 Заявниця скаржилася на упередженість Артемівського 

місцевого суду Донецької області при вирішенні її справи, оскільки головуючий у її справі 

суддя – голова того суду – мав історію позапроцесуальних стосунків з відповідачем. На 

прохання голови суду той, як керівник комерційної структури, надав свого часу 

матеріальну допомогу суду: безкоштовно встановив на вікнах у суді грати і передав в 

користування суду комп’ютер. Апеляційний суд проігнорував аргументи заявниці про 

порушення її права на неупереджене вирішення її трудового конфлікту, але Європейський 

Суд надав їм ваги, підтвердивши обґрунтовані побоювання пані Білухи щодо 

упередженого ставлення судді при вирішенні її справи, зазначивши, що вони були 

об’єктивно виправданими, і тому визнав порушення її права за статтею 6 Європейської 

конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Об’єктивний критерій безсторонності суду був сформульований ще в 1924 році 

головою Верховного суду Великої Британії Лордом Х’юартом. Розглянувши скаргу на 

небезсторонність суду першої інстанції, в якому помічник судді колись був членом 

юридичної фірми, що вела цивільну справу проти пана Маккарті, в той час як цей суддя 

разом із колегами визнав Маккарті винним у скоєнні злочину, Лорд Х’юарт дійшов 

висновку, що навіть враховуючи той факт, що, за словами суддів, вони не 

консультувалися зі своїм помічником при ухваленні рішення, складалося враження, що 

помічник судді міг впливати на прийняття рішення, тому суд не можна вважати 

безстороннім. Тобто в цьому випадку не мало значення, що відбувалося насправді, а було 

важливим те, який вигляд це мало для стороннього спостерігача. Лорд Х’юарт тоді 

зауважив, що «це не просто важливо, а надзвичайно важливо, щоб правосуддя не лише 

здійснювалося, а й явно та безумовно справляло враження, що воно здійснюється». 

Пізніше цю концепцію з англійського права запозичив і Європейський суд із прав людини, 

який у справах «Де Куббер проти Бельгії»
3
 (п. 26), «Кастілло Альгар проти Iспанії»

4
 

                                                
1 Справа № 20/1995/526/612, рішення від 20 травня 1996 року (Case of Pullar v. United Kingdom). 
2 Заява № 33949/02, рішення від 9 листопада 2006 року (Case of Belukha v. Ukraine). 
3 Справа № 8/1983/64/99, рішення від 26 жовтня 1984 року (Сase of Вe Сubber v. Belgium). 
4 Справа № 79/1997/863/1074, рішення від 28 жовтня 1998 року (case of Castillo Algar v. Spain). 
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(п. 45) зазначив, що «важливим питанням є довіра, яку суди повинні вселяти в 

громадськість, в тому числі й в обвинувачених, у демократичному суспільстві».  

Таким чином, суд не лише може, а й зобов’язаний «вселяти довіру» щодо своєї 

незалежності та безсторонності. 

Розумні строки розгляду справи 

Зволікання у відправленні правосуддя – відмова у правосудді (Justicede-

layedisjusticedenied). Цей принцип бере свій початок з Великої хартії вільностей 1215 

року, яка проголошувала заборону на відкладення процесу правосуддя. 

Статтею 6 Конвенції гарантується право на розгляд справи судом у «розумні 

строки». У своїй практиці Суд підходить до цієї проблеми дуже індивідуально. Разом із 

тим, були встановлені певні критерії, у світлі яких слід оцінювати тривалість 

провадження. Це складність справи; поведінка сторін і їхніх представників вжиті суддею 

заходи, тривалість проведення судових експертиз тощо. Строки судового розгляду через 

призму означених критеріїв аналізувались судом у справі «Странніков проти 

України».
1
 В результаті Суд дійшов висновку, що тривалість оскаржуваного процесу 

була надмірною та не відповідала вимозі «розумності строку». 

У цій справі заявник звернувся до суду з позовом про визнання його засновником 

підприємства-відповідача та відшкодування моральної шкоди. Судовий процес у справі 

було розпочато у травні 1995 року. Після розгляду усіх документів, які були йому надані, 

Суд дійшов висновку, що у справі загальна тривалість оскаржуваного процесу є 

надмірною та не відповідає вимозі «розумності строку». Суд наголосив, що оскаржуваний 

процес закінчився 26 січня 2004 року, коли заявнику була виплачена заборгованість. 

Таким чином, провадження тривало 8 років і 8 місяців для 4 інстанцій (включаючи 

інстанції виконання), тобто 6 років і 4 місяці після визнання Україною права особи на 

подання індивідуальної заяви до Суду. 

Справа «Науменко проти України»
2
 також розглядалась Судом на предмет 

«розумності строку» судового розгляду скарг заявниці, що стосувались отримання нею 

соціальних пільг та пенсії як ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС. 

Суд, оцінюючи тривалість провадження у справі заявниці у світлі встановлених 

своєю практикою критеріїв, дійшов висновку, що поведінка заявниці протягом розгляду 

справи була належною. Також Суд зазначив, що провадження щодо отримання 

компенсації було наслідком зменшення розміру пенсії заявниці та позбавлення її пільг, 

наданих їй як ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. В світлі цих обставин 

та, враховуючи складне фінансове становище заявниці й стан її здоров`я, розгляд справи 

мав для неї безсумнівно важливе значення. Суд наголосив на тому, що для заявниці було 

життєвою необхідністю вимагати швидшого вирішення її справи. 

Враховуючи тривалість провадження після 11 вересня 1997 року (5 років, 8 

місяців і 1 день), Суд дійшов висновку, що при вирішенні справи заявниці відбулася 

необґрунтована затримка, і у цій справі було порушення статті 6 § 1 Конвенції у тому 

сенсі, що «цивільні права» заявниці були захищені з порушенням «розумного строку». 

Публічність судового розгляду 

Публічний процес є невід’ємною гарантією дотримання прав людини при 

здійсненні судочинства. Як наголошує у своїй практиці Європейський суд, публічний 

                                                
1 Заява № 49430/99, рішення від 3 травня 2005 року. 
2 

Заява № 42023/98, рішення від 10 лютого 2004 року. 
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характер судового розгляду захищає заявників від таємного, непідконтрольного 

суспільству правосуддя. Це також один зі способів підвищення довіри до діяльності 

судових органів. Роблячи процес здійснення судочинства прозорим, публічність сприяє 

досягненню цілей п. 1 ст. 6 Конвенції, а саме: забезпеченню справедливого судового 

розгляду (справа «Аксен проти ФРН»
1
). 

Відкритість судових засідань може обмежуватися, проте таке обмеження слід 

відрізняти від його порушення. Як зазначається в Конвенції, публічний розгляд може 

обмежуватися 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 суворо необхідною, – коли 

за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.  

Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка 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 суворо необхідною, – коли за особливих обставин 

публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя. 

Виконання судових рішень 

Виконання будь-якого судового рішення є невід’ємною стадією процесу 

правосуддя, а отже, має відповідати вимогам ст. 6 Конвенції. Як наголосив Європейський 

суд у рішенні, ухваленому 7 травня 2002 р. у справі «Бурдов проти Росії»,
2
 виправдання 

неможливості виконання судового рішення відсутністю фінансування є неприпустимим 

для держави.  

Поза сумнівом, вирішення справи в суді без невиправданого і необґрунтованого 

зволікання є запорукою ефективного захисту особою своїх прав. Водночас судовий 

захист, як і діяльність суду, не може вважатися дієвим, якщо судові рішення не 

виконуються або виконуються неналежним чином і без контролю суду за їх виконанням. 

Пункт 1 ст. 6 Конвенції гарантує кожному право на звернення до суду з позовом 

стосовно його прав і обов’язків цивільного характеру. У справі «Горнсбі проти Греції»
3 

Європейський суд зазначив, що виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має 

розцінюватись як складова частина судового розгляду. 

У справі «Вараніца проти України»
4
 Європейський суд зазначив, що відсутність 

коштів у підприємства державної форми власності не може виправдати затримку 

виконання судового рішення. 

Слід зауважити, що у справі «Півень проти України»
5
 Європейський суд 

констатував порушення ст. 6 Конвенції та зазначив, що невиконання судового рішення не 

може бути виправдане недоліками законодавства, які унеможливлюють його виконання. У 

цій справі Європейський суд дійшов висновку про відсутність у законодавстві України 

нормативної бази щодо завдань, покладених на органи виконавчої влади, і констатував 

порушення п. 1 ст. 6 Конвенції. 

  

                                                
1 Заява № 8273/78, рішення від 8 грудня 1983 року (Case of Axen v. Germany). 
2 Заява № 59498/00 рішення від 7 травня 2002 року (Case of Burdov v. Russia). 
3 Справа № 107/1995/613/701, рішення від 19 березня 1997 року (Case of Hornsby v. Greece). 
4 

Заява № 14397/02, рішення від 5 квітня 2005 року. 
5 

Заява № 56849/00, рішення від 29 червня 2004 року. 
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Невиконання рішення державного суду не може бути виправдане і відсутністю 

бюджетних видатків. У справі «Шмалько проти України»
1
 Європейський суд 

констатував, що орган державної влади не має права посилатися на брак коштів, щоб 

виправдати невиконання судового рішення про виплату боргу. 

Перелічені елементи є основними складовими права кожного на справедливий 

суд. Це стандарти, сповідуючи які, суд може налагодити ефективну комунікацію зі своїми 

цільовими аудиторіями, бо вони сприяють задоволенню основних потреб і цінностей 

громадян – безпеки і справедливості. Складові права на справедливий суд слід 

враховувати представникам судової системи у стратегічному плануванні та реалізації 

своєї комунікаційної діяльності. Є й інші специфічні потреби у цільових аудиторій суду. 

Наприклад, захищеність свідків, захист неповнолітніх, право громадян на отримання 

інформації про суспільно важливі справи тощо. Усвідомлення потреб і цінностей своїх 

цільових аудиторій суддями і працівниками суду надзвичайно важливе для досягнення 

взаєморозуміння 

5. АНАЛІЗ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ СУДУ І STATUS QUO  

КОМУНІКАЦІЙ З НИМИ.  

МЕТОДИ ЗБОРУ І АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Цілі 

Після цього заняття учасники зможуть: 

1. Визначити цільові аудиторії суду і пріоритетні цільові аудиторії.  

2. Проаналізувати сучасний стан комунікацій з ними. 

 

Матеріали 

1. Методи збору й аналізу інформації про цільову аудиторію ............................................. 76 

 

МЕТОДИ ЗБОРУ Й АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЦІЛЬОВУ АУДИТОРІЮ 

Кінцевою метою комунікаційної взаємодії є зміна у свідомості/ставленні чи 

поведінці отримувача інформації – цільової аудиторії. Саме тому цільова аудиторія (група 

осіб, об’єднана спільними ознаками) є надзвичайно важливим елементом планування 

комунікаційної взаємодії. 

Що потрібно знати про цільову аудиторію: 

 її базові соціально-демографічні характеристики – стать, вік, регіон проживання, 

рівень доходів тощо; 

 цінності цільової аудиторії (що для неї первинне – дійсно важливе); 

 професійний  статус  – посада, особливості професійної діяльності; 

 інтереси, важливі для комунікаційної взаємодії; 

  

                                                
1 Заява № 60750/00, рішення від 20 липня 2004 року. 
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 джерела впливу на цільову аудиторію і канали, яким вона довіряє (хто має вплив на 

аудиторію, до кого вона прислухається, яким каналам довіряє); 

 ставлення цільової аудиторії до об’єкта комунікації; 

 інші ознаки та характеристики, важливі для комунікаційної взаємодії; 

 що установа (суд) очікує від цільової аудиторії – дію, утримання від дії, зміну 

ставлення  тощо. 

Не заглиблюючись у деталі дослідницьких методологій, тут і далі ми надамо 

оглядову інформацію про найбільш поширені методи збору інформації, аналізу отриманих 

даних та інформаційних продуктів, які можна розробити за їх допомогою. Ці методи 

можуть використовуватися і для аналізу цільової аудиторії суду. 

Спостереження. Спостереження передбачає реєстрацію подій очевидцем. 

Спостереження бувають безконтрольними і контрольованими (структурованими, 

формалізованими). Вони можуть проводитись у природних і лабораторних умовах, за 

участю спеціаліста та без його активної участі – збоку .  

Як правило, спостереження використовуються для збору емпіричних даних на 

початковому етапі й допомагають визначити необхідність у подальших дослідженнях. 

Часто спостереження й аналізу отриманих даних цілком достатньо для перевірки 

сформульованих раніше гіпотез. Наприклад, за допомогою спостереження можна 

визначити особливості поведінки відвідувачів суду – коли вони найчастіше приходять до 

суду протягом дня, як поводяться, які запитання ставлять, до яких кабінетів звертаються, 

скільки часу проводять в суді, скільки разів повертаються тощо. До структурованого 

спостереження можна віднести й, наприклад, фіксацію телефонних звернень цільової 

аудиторії до суду або звернень аудиторії до веб-сайту суду та ін. 

Поки єдиним із реальних прикладів використання методу спостереження з метою 

визначення й аналізу цільових аудиторій суду є проведене у 2010-2011 рр. дослідження 

телефонних звернень до суду
1
. Дослідження проводилося в межах планування 

комунікаційних стратегій кількох судів і було ініційоване для більш глибокого розуміння 

потреб цільових аудиторій суду, їхніх інтересів, особливостей поведінки, а також 

особливостей телефонного зв’язку як каналу комунікації з ними. 

Збір інформації проводився шляхом фіксування працівниками суду телефонних 

дзвінків і заповнення формалізованих анкет. В результаті були отримані дані про те, хто 

телефонує в суд (понад 80% – прості громадяни – сторони або представники сторін), які 

потреби у абонентів (види запитів), скільки часу витрачається на один телефонний 

дзвінок, скільки дзвінків залишають без відповіді тощо. Отримані дані стали основою для 

формулювання цілей і планування комунікаційних кампаній. 

Як варіант покращення взаємозв’язку громадян із судами було вирішено 

застосувати систему callcenters (колцентрів) із впровадженням відповідного обладнання 

для управління великою кількістю одночасно телефонних звернень і скеруванням 

запитувачів інформації на різні телефонні канали. 

  

                                                
1Дослідження проведене у 10 судах за підтримки Проекту USAID «Україна: верховенство права». 
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Ще одним прикладом використання спостережень для планування комунікаційної 

діяльності стала реалізація  проектів із громадського моніторингу діяльності судів
1
. Во-

лонтери громадських організацій опитували відвідувачів суду і оцінювали їх відповіді за 

визначеними в анкеті показниками. Узагальнені результати свідчили про рівень 

відповідності судів попередньо визначеним критеріям (наявність інформаційних стендів, 

пристосованість приміщень судів для належного прийому громадян, поведінка суддів у 

процесі тощо). Відтак суди отримали у своє розпорядження дані незалежних 

спостерігачів, які можна і слід було використати для планування своїх комунікацій. 

Аналіз документів. Збір і аналіз задокументованих фактів/ситуацій з різних  

джерел є також надзвичайно важливим способом збору інформації. До документів можна 

віднести й публікації в засобах масової інформації, авторські пости у блогах, на форумах 

та інших ресурсах в інтернеті. 

Найбільш корисні дані можна отримати за допомогою методу контент-аналізу – 

переведення текстової інформації у кількісні показники за заздалегідь заданими критеріями. 

Для визначення цільових груп серед парламентаріїв, наприклад, можна провести 

контент-аналіз раніше поданих ними законопроектів стосовно судової реформи. Це 

допоможе визначити коло осіб, з якими є сенс комунікувати для просування  

законотворчих ініціатив. Для визначення прогалин у знаннях позивачів/їх представників 

можна виконати аналіз помилок при формуванні позовних заяв. Отримана інформація 

допоможе точно сформулювати зміст подальшої комунікації. 

Цікавим для аналізу документом є судова статистика, дані з якої можуть бути 

використані для визначення, аналізу, сегментації цільової аудиторії (хто звертається до 

суду, з якими проблемами, чи користуються послугами професійних правників , які 

результати розгляду справ тощо), постановки вимірюваних цілей, заснованих на 

кількісних показниках (зменшення кількості звернень за певними категоріями справ до 

«хх», зменшення кількості неякісних позовних заяв до «хх», відсоток закритих 

провадженням справ із підстав укладення мирових угод тощо). 

Медіа-аналітика. Кількісний і якісний аналіз медіа (друковані та електронні 

засоби масової інформації, соціальні мережі, блоги тощо) є важливим методом 

комунікаційних досліджень. Суть його полягає у визначенні медій, які є джерелом 

інформації для цільової аудиторії, кількісному та якісному аналізі матеріалів, які 

оприлюднюють ці медіа. Базовим кількісним показником є кількість опублікованих 

матеріалів, типовим якісним показником – їх тональність. 

Першим кроком є визначення і структурування медіа, які планується аналізувати. 

Основний критерій – рівень довіри цільової аудиторії до того чи іншого медіа та 

відповідність комунікаційним цілям. Наприклад, якщо ви хочете визначити ступінь 

компетентності журналістів провідних національних ЗМІ у висвітленні інформації про 

суд, до вибірки ресурсів слід включити національні друковані й електронні ЗМІ. Якщо ж 

стоїть завдання  оцінки відгуків інтернет-спільноти про суд, до вибірки доцільно 

включити форуми, блоги та соціальні мережі. Структурувати джерела можна за видом 

(газети, ТБ, радіо, інтернет-ЗМІ, соціальні медіа), тематикою (соціально-політичні, ділові, 

спеціалізовані (юридичні, економічні, розважальні тощо), накладом (масовість аудиторії), 

регіоном тощо. Структурований перелік медіа зазвичай називають медіа-картою. 

 

                                                
1 Моніторинг здійснювався громадськими організаціями за підтримки Проекту USAID «Справедливе 

правосуддя». 
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Зразок: 

Медіа-карта ЗМІ Сумської області (Зарічний районний суд м. Суми) 

Назва ЗМІ Власник 

Наклад (карта 

покриття,  

відвідуваність) 

Характеристика 

аудиторії 

ПІБ  

головного  

редактора 

Контакти  

(поштова адреса, 

телефон, факс e-

mail) 

ПІБ  

журналіста, 

який працює  

в темі 

Важливо  

(особлива  

інформація) 

Сумська 

обласна 

телерадіоком

панія 

Комунальна 

власність 

Покриває всю 

область 

Без обмежень Петренко  

Роман  

Петрович 

вул. 

Петропавлівська 

125, м. Суми, 40021, 

60-05-67 

ф.60-07-49 

trksumy@ukr.net 

Лисенко  

Наталія 

066-511-23-38 

Готові до 

співпраці 

Сумський 

тижневик 

«Данкор» 

Комунальна 

власність 

22 610 прим. Без обмежень Берзін  

Олександр 

вул. 

Петропавлівська, 

62/1, м. Суми, 22-33-

70 

gazeta@dankor.sumy.

ua 

Адаменко  

Олена,  

068-159-53-50 

Завжди готові 

до співпраці 

Суспільно-

діловий 

тижневик 

«Ваш шанс» 

Комунальна 

власність 

27 000 прим. Без обмежень Федорко  

Вікторія  

Йосипівна 

вул. Кооперативна, 

19, м. Суми, 40000, 

78-78-12 

gazeta@shans.com.ua 

Грищенко  

Володимир 

Олексійович, 

050-258-73-63 

Співпрацюють. 

Однак 

переважно 

намагаються 

подати 

інформацію все 

ж із 

mailto:trk@strc.sumy.ua
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негативного 

боку. 
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Громадсько-

політична 

газета  

«Панорама» 

Комунальна 

власність 

44 000 прим. Без обмежень Положій  

Євген 

Покровська 

площа, 6, 2-й 

поверх, м. Суми, 

770-604 

vsisumy@gmail.

com 

Репіна Тетяна, 

066-357-10-24 

Готові до  

співпраці 

Обласна 

громадсько-

політична 

газета  

«Сумщина» 

Комунальна 

власність 

101 000 прим. Вік 50+ Сєрков  

Максим 

вул. Кірова, 27 

(6-й поверх), м. 

Суми, 601-503 

info@sumschina.

com.ua 

Микола  

Петленко,  

601-503 

Не готові до 

активної  

співпраці 

Інформаційно

-рекламна 

газета 

Сумської 

області 

«Суспільство, 

право, бізнес» 

Приватна 

власність 

1 000 прим. Юристи Рижов  

Сергій  

Євгенович 

Вул. 

Перекопська, 9, 

м. Суми, 40000, 

22-23-76 

mail@universus.

ua 

Рижов Сергій 

Євгенович, 

22-23-76 

Готові до  

співпраці 

Сайт 

«RegioNews-

Суми» 

Представниц

тво 

всеукраїнськ

ого 

інформагент

ства 

RegioNews 

Покриває всю 

область 

Представники 

органів влади, 

бізнесмени, 

підприємці, 

співробітники 

державних і 

комерційних 

підприємств і 

Чернічко  

Артем  

вул. Супруна, 

11, м. Суми, 

78-22-00 

editor@regionew

s.sumy.ua 

Марина,  

095-603-20-22 

Цікавить лише 

та інформація, 

яка викликає 

широкий 

резонанс у 

місті 
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організацій 
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Коли готова карта медіа, слід визначити, чи потрібен ретроспективний 

моніторинг (за минулі місяці/роки) або моніторинг актуальних публікацій, з якою 

частотою здійснювати такий моніторинг медіа – раз на день, тиждень, місяць чи в режимі 

реального часу.  

Найпростішим видом медіа-аналітики є медіа-кліпінг. Він полягає у моніторингу 

медіа на предмет згадування певних тем (ключових слів). Основний інформаційний 

продукт прес-кліпінгу – медіа дайджест – вибрані публікації за певний період часу. Медіа-

кліпінг зазвичай здійснюється постійно для оперативного реагування на інформацію, яка 

з’являється в медіа. 

Більш глибока медіа-аналітика полягає у контент-аналізі матеріалів, що передбачає:  

 визначення основних тематичних напрямів, за якими об’єкт характеризується  

в медіа;  

 аналіз тональності публікацій (позитивні, негативні, збалансовані, нейтральні);  

 обізнаність із темою автора матеріалу;  

 визначення частоти згадування об’єкта;  

 релевантності матеріалу;  

 основної ідеї кожної публікації;  

 типу матеріалу (новина, репортаж, інтерв’ю, стаття, офіційне повідомлення)  

тощо. 

Так, наприклад, протягом одного календарного року Проектом «Справедливе 

правосуддя» було проведено контент-аналіз матеріалів центральних і регіональних 

друкованих та електронних видань на тему судової реформи в Україні. В результаті 

аналізу виявлено основні напрями цієї проблематики, представлені у ЗМІ. 
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Фахівці проаналізували тональність публікацій у ЗМІ про українські суди. 

 

Також було проаналізовано, на які недоліки у роботі судової системи найчастіше 

вказують журналісти у своїх публікаціях. 

 

Аналіз медіа допомагає краще зрозуміти інформаційне поле, в якому 

висвітлюється діяльність судової системи. 

Фокус-група. Групова дискусія з фокусом на певній темі – це проведення 

колективного інтерв’ю, під час якого збирається інформація щодо чітко окресленого кола 

питань. Особливістю фокус-групи є те, що всі її учасники під час надання інформації 

перебувають у взаємодії, а не в інформаційному вакуумі, як при індивідуальному 

інтерв’ю. Це дає можливість оцінити думку не окремих осіб, а групи людей, які об’єднані 

спільними інтересами та ідеями. 
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Фокус-група – це якісний формат дослідження. На відміну від кількісних 

(наприклад, соціологічне опитування) досліджень, які дають відповідь на запитання 

«хто?»  

і «скільки?», фокус-група відповідає на запитання «як саме?» і «чому?» 

Зазвичай у рамках фокус-групи намагаються розглядати не більше ніж 10 питань. 

Число учасників фокус-групи коливається в межах від 6 до 12 осіб. Як правило, фокус-

група – це дискусія, що передбачає набагато складніший формат спілкування, ніж 

питання-відповідь. Після кожного питання модератора у групі відбувається обговорення, 

висловлюються різні точки зору, формується і змінюється ставлення учасників до 

проблеми. 

Фокус-група, як і інші групові дискусії, не дає змоги обґрунтувати результати за 

допомогою статистичних методів, тому поняття «репрезентативність» як властивість 

вибірки відображати характеристики генеральної сукупності до фокус-групи застосовувати 

не можна. Однак результати фокус-групи можуть підтверджуватися іншими 

дослідженнями. 

Прикладом використання фокус-груп українськими судами є проведення 

групових дискусій під час реалізації проектів із дослідження ефективності роботи судів з 

використанням карток громадянського звітування
1
. За допомогою фокус-груп, зокрема, 

були визначені запитання для включення в анкету  опитування відвідувачів суду. 

Анкетне опитування. Опитування – це найбільш поширений і універсальний 

метод збору інформації. Опитування використовуються для отримання інформації про 

соціально-демографічні характеристики, цінності, інтереси, настрої у кількісному вигляді. 

Опитування за анкетою передбачає  фіксований порядок, зміст і форму запитань, чітке 

зазначення способів відповіді. 

Зазвичай використовується така послідовність смислових розділів анкети: 

 вступ, у якому зазначається, хто і для яких цілей проводить дослідження, як 

будуть використані отримані дані; 

 вступні запитання для того, щоб зацікавити респондента; 

 основний блок запитань; 

 заключні запитання; 

 відомості про демографічні характеристики (може бути на початку); 

 подяка за заповнення анкети. 

Важливою для анкетного опитування є вибірка – сукупність опитуваних осіб, 

побудована таким чином, що кожна з важливих для завдань дослідження соціальних груп 

представлена пропорційно структурі суспільства. 

Яскраво пояснив суть вибірки соціолог Геллап (засновник Інституту вивчення 

суспільної думки), який зазначив: «Для того, щоб відчути смак супу, зовсім не 

обов’язково з’їсти всю тарілку». Однак завдання обґрунтування вибіркової сукупності не з 

простих,  

і його варто залишити професійним соціологам. При цьому обов’язково розуміти основні 

принципи побудови вибірки та можливості аналізу результатів опитування. 

Поширеним видом опитувань є експертні опитування. Для підвищення їх 

надійності й ефективності такі опитування зазвичай проводяться разом з іншими формами 

                                                
1 Проекти проводилися за підтримки Проекту USAID «Справедливе правосуддя» 
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досліджень. У експертному опитуванні респондентами виступають фахівці з предмета 

дослідження. Основна перевага експертного опитування – оперативність отримання 

фахових відповідей. 

Загальнонаціональне опитування громадян щодо стану судової системи, 

наприклад, проводилося у 2007 та 2009 роках Київським міжнародним інститутом 

соціології та Фондом «Демократичні ініціативи» на замовлення Проекту USAID «Україна: 

верховенство права». Окрім цього, у 2007 році Проектом було проведено експертне 

опитування суддів і журналістів на предмет їх ставлення до судової реформи. 

У 2015 році на замовлення Проекту USAID «Справедливе правосуддя» компанією 

JFK проведено опитування українців про їх розуміння процесу люстрації та рівень 

задоволеності ним. 

Оцінка роботи суду відвідувачами з використанням карток громадянського 

звітування. Ця методологія базується на використанні традиційного для соціологічних 

досліджень методу опитування. Вона полягає в опитуванні відвідувачів суду спеціально 

підготовленими інтерв’юерами з використанням карток громадянського звітування за 

заздалегідь визначеними критеріями та показниками ефективності діяльності суду. 

В результаті визначається індекс громадянського сприйняття роботи суду, за 

допомогою чого можна проаналізувати, за рахунок яких показників сформувалася поточна 

оцінка, і визначити пріоритетні напрями покращення якості роботи суду.  

Нижче для прикладу наведено індекс громадянського сприйняття роботи суду 

визначений по Апеляційному суду Волинської області в результаті дослідження, 

проведеного шістьма українськими громадськими організаціями під час реалізації 2 кола 

пілотної програми опитувань відвідувачів щодо якості функціонування судів у період із 

серпня 2009 р.по березень 2010 р. 

 

В результаті проведеного аналізу слід скласти карту цільових аудиторій з описом 

їх основних соціально-демографічних характеристик та інших ключових ознак для 

постановки цілей. Для кожної цільової аудиторії будуть формулюватися окремі 

комунікаційні цілі, критерії оцінки ефективності, канали, повідомлення та комунікаційні 

кампанії. 
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Проаналізувавши цільові аудиторії та status quo комунікацій із ними, можна 

переходити до постановки комунікаційних цілей. 
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Постановка комунікаційних цілей 

Комунікаційні цілі мають ґрунтуватися виключно на загальних цілях установи 

(бізнес-цілях). Без чіткого усвідомлення загальних пріоритетів (цілей) її діяльності немає 

сенсу переходити до визначення комунікаційних цілей. 

Комунікаційна стратегія має бути спрямована на істотні зміни у свідомості чи 

поведінці цільової аудиторії і бути вимірюваною. Іншими словами, на підставі проведених 

досліджень ми повинні відповісти на головне запитання: «Що ми хочемо, щоб думала, 

знала, відчувала та/або зробила цільова аудиторія, щоб досягти певної цілі суду?» Щодо 

кожної цільової аудиторії визначаються свої комунікаційні цілі.  

Комунікаційні цілі, як і будь-які інші, слід визначати за формулою SMART (перші 

літери слів з англійської: S (specific) – специфічна; М (measurable) – яку можна оцінити 

(виміряти); А (attainable) – якої можна досягти; R (relevant) – актуальна; T (time-bound) 

мати чітко встановлені строки реалізації. Окремо слід звернути увагу на важливість 

визначення критеріїв оцінки досягнення поставлених комунікаційних цілей. Вони 

обов’язково мають бути виражені у кількісних та/або якісних показниках. 

Не можуть вважатися коректними комунікаційними цілями, наприклад, такі: 

«проведення прес-туру журналістів регіону в суд» (це інструмент) чи «2 інтерв’ю з 

головою суду на місяць у регіональних ЗМІ, в яких висвітлюється проблема фінансування 

судів» (це комунікаційне завдання). 

Уявімо, що одним із основних пріоритетів суду на наступний рік є зменшення 

наполовину кількості відвідувачів, які особисто подають позовні заяви до суду через 

канцелярію, чим створюють черги, блокують роботу суду тощо. Припустимо, що іншими 

способами, ніж через комунікацію з цією категорією громадян, проблему не вирішити. 

Комунікаційна ціль в такому разі може звучати як «пошук переконливих аргументів для 

щонайменше кожного другого відвідувача суду скористатися послугами поштового чи 

кур’єрського зв’язку протягом наступних 3 місяців». Визначена таким чином ціль  є 

досить конкретною, її можна оцінити (за каналами надходження позовних заяв до суду),  

її можна досягти, і вона обмежена конкретним періодом часу . 

Важливо, щоб для кожної цільової аудиторії (вірніше – для кожної реакції 

цільової аудиторії) була визначена окрема комунікаційна ціль. 

Визначення ключових повідомлень (звернень) 

Визначивши цільові аудиторії суду та бажану їх реакцію на комунікаційну 

взаємодію, переходимо до формулювання ключових повідомлень, з якими суд буде 

звертатися до своїх аудиторій. Кількість ключових повідомлень має відповідати кількості 

цільових аудиторій. 

Найбільш поширеним підходом до формулювання ключового повідомлення є 

модель AIDA (з англійської A – attention (привернути увагу); I – interest (втримати 

інтерес); D – desire (викликати бажання); A – action (спонукати до дії)). Ця модель не є 

догматичною, особливо для державних структур, однак у загальних рисах дає уявлення 

про ознаки, якими має бути наділене ключове повідомлення. 

За словами гуру маркетингу Філіпа Котлера, визначення повідомлення передбачає 

вирішення трьох проблем: що сказати (зміст повідомлення), як це сказати (структура 

повідомлення), як висловити зміст у вигляді символів (форма повідомлення). 

Зміст повідомлення передбачає вибір мотиву або теми, яка викличе бажану 

зворотну реакцію. Котлер виділяє три типи мотивів: раціональні, емоційні, моральні.  
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Перші (раціональні) пов’язані з особистою вигодою аудиторії. Для суду це може 

бути звернення до вимірів якості функціонування суду – дотримання термінів судового 

розгляду, повнота і доступність інформації тощо.  

Другі (емоційні) викликають негативне чи позитивне почуття, яке буде 

передумовою для здійснення певної дії чи утриманні від неї. Часто використовуються 

мотиви страху, провини, сорому для того, щоб переконати аудиторію щось робити 

(наприклад, проходити профілактичні огляди) або не робити (палити, зловживати 

алкоголем і ліками тощо), а також позитивні емоційні мотиви – кохання, гордість, радість. 

Для суду використання емоційних мотивів у своїх ключових повідомленнях є досить 

сміливим, але, за умови правильного використання, надзвичайно ефективним кроком. 

Тільки спробуйте уявити кількість емоційних мотивів, пов’язаних із розглядом судом 

судових справ. 

Треті (моральні) мотиви звертаються до відчуття справедливості, порядності 

аудиторії. Саме ці мотиви використовуються у суспільних рухах (за безпечну екологію, за 

права дітей тощо). Вони ж можуть з легкістю використовуватися судом, з огляду на його 

важливу суспільну роль. 

Визначивши зміст повідомлення, можна переходити до його структури. 

Є три питання щодо структури: по-перше, зробити висновок у повідомленні чи 

надати можливість аудиторії зробити його самостійно; по-друге, висловити лише 

аргументацію «за» чи надати доводи обох сторін; по-третє, коли надавати найбільш 

вагомі  аргументи – на початку чи в кінці повідомлення. 

Форма повідомлення передбачає його якісне «пакування». Це і кольорові 

рішення, і використання різних форм, формулювань, вербальні та невербальні ознаки 

тощо. 

Наприклад. При вході до одного з місцевих судів Одеси на плакаті розміщено 

звернення-запевнення-прохання у синьо-блакитних тонах. 

Шановні громадяни! 

Колектив суду зробить все належне, щоб ви почувалися тут комфортно. 

Просимо вас бути взаємно ввічливими. Дякуємо! 

Той, хто передає повідомлення. Окрім каналів комунікації (медіа), вирізняють 

безпосереднє джерело, яке доносить повідомлення до цільової аудиторії, – комунікатора. 

Вплив повідомлення на аудиторію багато в чому залежить від сприйняття аудиторією 

безпосереднього передавача. Іншими словами, канал (медіа) відповідає на запитання 

«яким чином (через що) донести повідомлення», а передавач – на запитання «хто 

безпосередньо має його повідомити». 

Наприклад, особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, радше 

довірятимуть колишнім ув’язненим, аніж представникам правоохоронних органів; 

високопосадовці краще сприйматимуть голову суду, аніж секретаря, а представникам IT-

компаній краще спілкуватися із технічним спеціалістом, ніж із керівником апарату. 

На думку фахівців, основними чинниками, які впливають на довіру до передавача, 

є професійність, сумлінність і привабливість. Під професійністю розуміється необхідний 

рівень компетентності передавача у тій сфері, щодо якої він передає повідомлення. 

Сумлінність – це сприйняття об’єктивності та чесності передавача аудиторією. Знайомим, 

наприклад, довіряють більше, ніж незнайомим. Під привабливістю розуміють загальне 

враження, яке передавач справляє на аудиторію. Це не обов’язково має бути фізіологічна 



      

103 

привабливість: йдеться про відвертість, почуття гумору, вміння створити комфортну 

атмосферу для аудиторії. 

6. КОМУНІКАЦІЙНІ ЦІЛІ. КЛЮЧОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Цілі 

Після цього заняття учасники зможуть: 

1. Визначати комунікаційні цілі. 

2. Формулювати ключові повідомлення суду по відношенню до кожної цільової аудиторії. 

 

Матеріали: 

1. Визначення ключових повідомлень ................................................................................. 87 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ (ЗВЕРНЕНЬ) 

Визначивши і зрозумівши цільові аудиторії суду, бажану від них реакцію на 

комунікаційну взаємодію, переходимо до формулювання ключових повідомлень, з якими 

суд буде до звертатися до своїх аудиторій. Кількість ключових повідомлень повинна 

відповідати кількості цільових аудиторій. 

Найпоширенішим підходом до формулювання ключового повідомлення є модель 

AIDA (з англійської A – attention (привернути увагу); I – interest (втримати інтерес); D – 

desire (викликати бажання); A – action (спонукати до дії). Ця модель не є догматичною, 

особливо для державних інституцій, але ж в загальних рисах дає уявлення про ознаки, 

якими має володіти ключове повідомлення. 

За словами гуру маркетинга Філіпа Котлера, визначення повідомлення передбачає 

вирішення трьох проблем: що сказати (зміст повідомлення), як це сказати (структура 

повідомлення), як висловити зміст у вигляді символів (форма повідомлення). 

Зміст повідомлення передбачає вибір мотиву або теми, яка викличе бажану 

зворотну реакцію. Котлер виділяє три типи мотивів – раціональні, емоційні, моральні.  

Перші (раціональні) пов’язані з особистою вигодою аудиторії. Для суду це може 

бути звернення до вимірів якості функціонування суду – дотримання термінів судового 

розгляду, повнота і доступність інформації тощо.  

Другі (емоційні) викликають негативне чи позитивне почуття, яке буде 

передумовою для здійснення певної дії чи утриманні від неї. Часто використовуються 

мотиви страху, вини, сорому для того, щоб переконати аудиторію щось робити 

(наприклад, проходити профілактичні огляди) або не робити (палити, зловживати 

алкоголем і ліками тощо),  

а також позитивні емоційні мотиви – кохання, гордість, радість. Для суду використання 

емоційних мотивів у своїх ключових повідомленнях є досить сміливим, але, за умови 

правильного використання, надзвичайно ефективним кроком. Тільки спробуйте уявити 

кількість емоційних мотивів, пов’язаних з розглядом судом судових справ. 

Треті (моральні) мотиви звертаються до відчуття справедливості, порядності 

аудиторії. Як раз ці мотиви використовуються у суспільних рухах (за безпечну екологію, 

за права дітей тощо). Вони ж можуть з легкістю використовуватися судом, зважаючи на 

його важливу суспільну роль. 
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Визначивши зміст повідомлення можна переходити до його структури. Є три 

питання щодо структури: по-перше, чи зробити висновок у повідомленні, чи надати 

можливість аудиторії зробити його самостійно; по-друге, чи висловити лише 

аргументацію «за», чи надати доводи обох сторін; по-третє, коли надавати найбільш дієві 

аргументи – на початку чи в кінці повідомлення. 

Форма повідомлення передбачає його якісне ―пакування‖. Це і кольорові рішення, 

і використання різних форм, формулювань, вербальні та невербальні ознаки тощо. 

Передавач повідомлення 

Окрім каналів комунікації (медіа), вирізняють безпосереднє джерело, яке 

доносить повідомлення до цільової аудиторії – передавача. Вплив повідомлення на 

аудиторію багато в чому залежить від сприйняття аудиторією безпосереднього 

передавача. Іншими словами, канал (медіа) відповідає на питання ―яким чином (через що) 

донести повідомлення», а передавач на питання «хто безпосередньо має його 

повідомити‖. 

Наприклад, особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі радше 

довірятимуть колишнім ув’язненим, ніж представникам правоохоронних органів; високо 

посадовці краще сприйматимуть голову суду, ніж секретаря, а представникам IT-компаній 

краще спілкуватися з технічним спеціалістом, ніж з керівником апарату. 

На думку фахівців, основними факторами, які впливають на довіру до передавача, 

є професійність, добросовісність та привабливість. Під професійністю розуміється 

необхідний рівень компетентності передавача у тій сфері, щодо якої він передає 

повідомлення. Добросовісність – це сприйняття об’єктивності і чесності передавача 

аудиторією. Знайомим, наприклад, довіряють більше, ніж незнайомим. Під привабливістю 

розуміють загальне враження, яке передавач справляє на аудиторію. Це не обов’язково 

має бути фізіологічна привабливість, але й відвертість, почуття гумору, вміння створити 

комфортну атмосферу для аудиторії. 

7. КОМУНІКАЦІЙНІ КАНАЛИ: ВЛАСНІ, ОПЛАЧЕНІ  

ТА ЗАРОБЛЕНІ МЕДІА 

 

Цілі 

Після цього заняття учасники зможуть: 

1. Визначити комунікаційні канали, які доречно використовувати у спілкуванні з кожною 

цільовою аудиторією.  

 

Матеріали: 

1. Комунікаційні канали ....................................................................................................... 88 

 

КОМУНІКАЦІЙНІ КАНАЛИ 

Аналіз цільової аудиторії дає відповідь, зокрема, на важливе питання – яким 

чином найбільш ефективно передати їй ключове повідомлення, як вибрати правильні 

канали комунікації. Канали комунікації (медіа) – це будь-який формат, через який 

передається інформація. 
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Для цільової аудиторії головне – довіра до того чи іншого каналу комунікації. Не 

секрет, що дехто більше довіряє сусідам у дворі, ніж інформації, яка подається по 

телебаченню, а хтось довіряє газетам, онлайн ресурсам тощо. Розуміння того, звідки 

цільова аудиторія отримує інформацію тієї чи іншої тематики, як вона ставиться до тих чи 

інших медіа, дасть в подальшому можливість визначити найбільш ефективні канали для 

донесення до неї ключового повідомлення суду. 

Так, наприклад, за результатами загальнонаціональних опитувань, які 

проводилися Фондом «Демократичні ініціативи» та Київським міжнародним інститутом 

соціології у 2007 та 2009 роках, стало відомо, що більшість українців отримують 

інформацію про суди з телевізійних програм, на другому місці – преса, на третьому – 

родичі, сусіди, друзі як передавачі інформації і лише на передостанньому самі суди як 

джерела інформації.  

До речі, слід підкреслити важливість планування масштабних опитувань 

населення, зокрема, гіпотез щодо всіх можливих варіантів відповідей. Через те, що у 2007 

році до опитування не було включено варіант відповіді «інтернет», в ньому не було сенсу 

для аналізу досягнення намічених цілей у 2009 році, хоча нині  інтернет-ресурси  стали 

вагомим комунікаційним каналом. 

 

Зручним для планування комунікаційної діяльності є поділ медіа на власні, 

оплачені та зароблені. 

Власні медіа – канали комунікації, які належать інституції. 

Основна перевага цих каналів – повний контроль над ними і як наслідок 

оперативне розповсюдження інформації, можливість редагування, внесення змін тощо. 

Головний недолік власних медіа – як правило низький рівень довіри до них цільової 

аудиторії, яка розуміє, що інформація подається інституцією через свій канал і може бути 

упередженою. 

Веб-сайт суду 

Веб-сайт суду. Наявність офіційної веб-сторінки суду є на сьогодні нормою в 

розвинених країнах. Аудиторія користувачів інтернету в Україні сягає 10 мільйонів і 



      

106 

щороку зростає  на 1,5 млн користувачів. Багатьом професійним юристам легше отримати 

інформацію з веб-сайту суду, аніж іншими способами. Сторінка суду в інтернеті має 

містити такі елементи: список суддів (без фотографій); інформацію про апарат суду; 

інформацію про прийняті судові рішення та їх зміст (з вилученням особистих даних); 

розклад судових засідань; анонси подій у суді (лекції, дні відкритих дверей тощо); новини 

законодавства; правила комунікації суду та роботи з медіа; правила поведінки в судовому 

засіданні;  

запитання, які часто виникають у відвідувачів суду, й відповіді на них (FAQ); контакти, 

години роботи, іншу важливу інформацію. 

Втім, не слід ототожнювати комунікацію через інтернет з веб-сайтом суду. 

Інтернет – це особливий простір, в якому є безліч каналів комунікації і веб-сайт суду є 

лише одним із них.  

Але не слід ототожнювати Інтернет з веб-сайтом суду. Інтернет – це особливий 

простір, в якому є безліч каналів комунікації, одним з яких є веб-сайт суду. 

 

 

Блоги, сторінки суду у соціальних мережах і тематичні форуми 

Скептики можуть сказати, що це занадто прогресивні медіа-канали для 

українських судів, де подекуди немає Інтернету. Частково – це доречне зауваження, адже 

соціальні мережі не є комунікативними інструментами для судів, але інша справа – окрема 

особистість, наприклад голова суду, оскільки нові медіа можуть стати для суддів 

найдешевшими, найшвидшими і у більшості випадків найефективнішими каналами 

комунікації.  

Блог (як особистий канал комунікації для окремо взятого судді, а не для суду як 

установи) – це веб-сайт (із текстовою, фото- та відеоінформацією), який ведеться за 

принципом щоденника: постійно оновлюється і є легким в управлінні. Спочатку блоги 

були особистими онлайн-щоденниками для повідомлення якихось цікавих фактів, викладу 

особистих роздумів, демонстрації фотографій. Основними перевагами блогів були просте 

управління веб-сайтом, безкоштовність, можливість миттєво поширити інформацію. 

Популярність блогів зростала із підвищенням їхньої соціальної ролі. Одним із таких 

прикладів є блог жителя Нового Орлеана, який розповідав про деталі трагічних подій, 

пов’язаних з ураганом «Катріна». На кінець 2010 року, за даними експертів, в Україні 



      

107 

було зареєстровано 700 тисяч блогів, з яких 120 тисяч – активні (містили принаймні 5 

записів і оновлювалися не рідше ніж 1 раз на 3 місяці). 

З часом з’явились корпоративні блоги, які почали вести компанії, громадські 

організації, державні установи з метою донести своє повідомлення до цільових аудиторій і 

швидко отримати зворотний зв'язок. Однак блоги передбачають оперативність, певну 

неформальність і персоналізоване спілкування, тому для багатьох інституцій, які звикли 

спілкуватися «сухими» прес-релізами, вони залишились неефективним каналом 

спілкування.  

За технічними характеристиками блоги поділяють на розташовані на блог-

платформах (наприклад, Liveinternet, Livejournal, twitter) та stand-alone блоги (окремий 

хостинг та власна система управління контентом). Якщо для stand-alone блогів потрібно 

придбати доменне ім’я та хостинг, встановити програмне забезпечення, вибрати 

безкоштовний дизайн (активний користувач комп’ютера може зробити це впродовж дня), 

то для відкриття блогу на блог-платформі вистачить і 15 хвилин. 

Сторінки у соціальних мережах. Соціальна мережа – це онлайн-сервіс (простіше 

– веб-сайт), який надає можливість користувачам створювати свою сторінку (анкету, 

профайл), публікувати на ній інформацію, шукати інших зареєстрованих у соціальній 

мережі користувачів, обмінюватися інформацією з ними.  

Існують універсальні та спеціалізовані соціальні мережі. При цьому і в перших, і в 

других можна створювати групи за інтересами. Основними користувачами соціальних 

мереж є фізичні особи, однак із бурхливим розвитком соціальних мереж у них з’явились 

сторінки компаній і організацій. 

Основними перевагами соціальних мереж є безкоштовність, простота у 

користуванні, можливість швидко розповсюдити потрібну інформацію серед широкого 

кола осіб і отримати зворотний зв'язок. Існують також спеціалізовані соціальні мережі, 

наприклад, юристів: http://www.ligazakon.ua/, http://s-quo.com/. 

Основне, що потрібно запам’ятати про соціальні мережі, – вони об’єднують  

індивідів. Тому для ефективної комунікації в соціальних мережах вам потрібно буде знайти 

ключ до них – зацікавити їх певною інформацією, яку ви продукуєте та/або розповсюджуєте. 

Перш ніж планувати створення блогу або своїх «представництв» у соціальних 

мережах, слід врахувати: 

 готовність керівництва суду відкрити завісу між судом, суддями, працівниками 

апарату і найбільш активними представниками суспільства, які користуються 

інтернетом. Комунікація буде ефективною лише тоді, коли суд дасть більше ніж 

інформацію з офіційного прес-релізу. Ця інформація не обов’язково має бути 

«гарячими новинами»: контент-стратегія таких медіа-каналів може передбачати 

публікацію інформації про хобі суддів і працівників суду (поезія, живопис, 

фотографія), посилання на цікаві матеріали інших інституцій, які можуть стати у 

нагоді громадянам, фоторепортажі зі спортивних змагань, корпоративних 

подорожей, аналіз досліджень громадської думки тощо; 

 представництво суду в соціальних мережах потребуватиме залучення 

щонайменше одного фахівця, який щогодини буде присутнім в інтернет-просторі 

з інформацією про суд чи реакцією на питання до суду. Раз на тиждень цим 

займатися замало; 

 готовність керівництва суду сприймати критику від громадян (іноді анонімних 

користувачів). Незважаючи на можливість модерування коментарів, 

вислуховувати доведеться багато. При цьому видалення критичних (але 

написаних в рамках морально-етичних норм) коментарів в інтернеті є 

http://s-quo.com/
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неприпустимим. З іншого боку, це дає унікальну можливість налагодити 

ефективну комунікацію й оперативно реагувати на критику, тим самим 
покращуючи роботу установи. 

 слід орієнтуватися на аудиторію. Перш ніж ухвалити рішення про присутність 

вашої установи через створення власного блогу/представництва у соціальній 

мережі, важливо проаналізувати, аудиторія якого сервісу збігається із вашою 
цільовою аудиторією. 

 Зваживши всі «за» і «проти», можна приймати рішення про створення і розвиток 

блогу або представництва у соціальній мережі, адже це можливість швидко і 

недорого налагодити ефективну двосторонню комунікацію з цільовою 

аудиторією. Якщо ж є відчуття, що створювати власний блог суду ще не час, 

варто подбати про використання вже наявних ресурсів із фокусом на свої цільові 

аудиторії  

 Прикладами ефективного використання судом соціальних мереж можуть бути 
сторінки: 

 Окружного адміністративного суду міста Києва: https://www.facebook.com/pages/ 
Окружний-адміністративний-суд-міста-Києва/1568637640080190?fref=ts, 

 Апеляційного суду Івано-Франківської області: http://www.facebook.com/pages/ 
Апеляційний-суд-Івано-Франківської-області /360371320685360 тощо. 

При цьому слід зауважити, що сторінки в соціальних мережах різняться за своєю 

специфікою. Так, коли йдеться про загальновідомі Facebook, ВКонтакте чи 

Одноклассники, то, безумовно, контент Facebook вирізняється більш професійним 

наповненням та аудиторією, через що можна вважати цю соціальну мережу більш 

прийнятною, з огляду на статус судів. 

Тематичні форуми. Форум – це онлайн-сервіс, який дає змогу користувачам 

обмінюватися інформацією з чітко визначеної тематики. Користувач може створити 

окрему тему для обговорення або приєднатися до існуючої дискусії. 

Найбільш ефективним видається використання форумів для комунікації у рамках 

тематичних проектів суду для окремих цільових аудиторій. В інтернеті дуже активні, 

наприклад, жіночі форуми, форуми автомобілістів, програмістів, юристів, бухгалтерів.  

Інформаційний стенд суду 

Інформаційний стенд – надзвичайно простий і водночас дієвий канал комунікації 

для інституцій із великою кількістю відвідувачів. Інформаційний стенд може містити як 

прості оголошення, надруковані на звичайному принтері, так і різного формату буклети, 

брошури, призначені для цільових аудиторій суду – сімей з дітьми в конфлікті з законом,   

пенсіонерів, наркозалежних, представників органів правопорядку чи неурядових 

організацій тощо. 

https://www.facebook.com/pages/%20Окружний-адміністративний-суд-міста-Києва/1568637640080190?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%20Окружний-адміністративний-суд-міста-Києва/1568637640080190?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/%20Апеляційний-суд-Івано-Франківської-області%20/360371320685360
http://www.facebook.com/pages/%20Апеляційний-суд-Івано-Франківської-області%20/360371320685360
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Телефонна комунікація 

Як не дивно, суди ще й досі отримують щодня сотні телефонних запитів від 

громадян. За результатами дослідження телефонних комунікацій, проведеного Проектом 

USAID «Україна: верховенство права» в грудні 2010 року, середня кількість телефонних 

звернень в один суд щодня становила 142 телефонних дзвінки і 151 запит. 

 

Запити по конкретних судових справах 

Найбільш поширеною категорією телефонних звернень, які доводилося обробляти 

працівникам досліджуваних судів протягом тижня, були запити щодо конкретних судових 

справ. Вони становили понад 56% усіх запитів, які абоненти подавали в телефонному 

режимі. 

В рамках цієї категорії найбільш поширеними були запити про статус, дату і час 

слухання справи (кожне питання – по 28% від загальної кількості запитів у категорії). 

Наступними за популярністю були запити про отримання матеріалів справи (20%) та ПІБ 

судді, який розглядає справу (16%). В 5% запитів зазначеної категорії повідомлялося про 

неможливість прибути на засідання, а в 3% випадків абоненти питали про те, що потрібно 

мати з собою для участі в судовому засіданні. 

Майже 30% усіх запитів, які надходили на телефони цих  судів протягом тижня, 

становили запити щодо загальної інформації про суд. 

Серед них 26% абонентів хотіли дізнатися телефон секретаря судді, 20% – 

телефон канцелярії, 15% запитів категорії стосувалися отримання інформації щодо сплати 

державного мита; 13% – режиму роботи суду; 12% – телефону судді і ще 14% запитів 

категорії містили прохання уточнити адресу суду і пояснити, як до нього дістатися.  

Працівники суду, які заповнювали анкети, мали можливість вказати інші види 

запитів, які не входили в перші дві категорії, але траплялися під час проведення 

дослідження. Загалом таких запитів було 10,1% від загальної кількості. 

З огляду на викладений матеріал легко дійти висновку, що всі чи більшість цих 

питань можуть зникнути із розміщенням на веб-сторінці суду інформації про години його 

роботи, адресу; карти розташування на мапі населеного пункту та схеми проїзду тощо. 
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Інформаційний кіоск 

В деяких українських судах уже влаштовано інформаційні кіоски з метою надання 

можливості відвідувачам суду отримати інформацію у своїй справі без звернення до 

працівників апарату суду. Це досить компактний термінал, що може бути вбудований у 

стіл або ж зовні нагадувати банкомат. За допомогою електронного меню і кнопок 

управління на ньому відвідувач суду може швидко дізнатися про статус своєї справи, 

відправити необхідні документи собі на e-mail та отримати іншу інформацію. В 

інформаційний кіоск із часом можна інсталювати нові функції, скажімо, сплату судового 

збору, пілотне впровадження якої здійснюється в кількох місцевих судах Одещини. 

Інформаційно-освітні матеріали 

Інформаційно-освітні матеріали – надзвичайно дієвий канал комунікації для судів 

з великою кількістю відвідувачів. Такі матеріали можуть містити як загальну, так і 

специфічну для кожної цільової аудиторії інформацію. Їх розробляють безпосередньо 

працівники апарату судів, а також спеціально підготовлені громадські  організації за 

підтримки донорських  проектів або освітні установи. Інформаційно-освітні матеріали 

можуть бути як в електронному вигляді, так і роздрукованими. У першому випадку 

достатнім буде розміщення посилань на ресурс, де можна завантажити такі матеріали – 

веб-сторінка суду, громадської організації чи проекту технічної допомоги, наприклад 

http://www.fair.org.ua/ index.php/index/library/6 – реальне посилання на безкоштовне 

завантаження інформаційно-освітніх матеріалів. 

Комунікаційні заходи 

Основною метою таких заходів є передача певного повідомлення цільовій 

аудиторії. Для цього установи організовують заходи для журналістів (прес-конференції, 

прес-брифінги, прес-ланчі, прес-тури), круглі столи, конференції, семінари, презентації, 

церемонії урочистого відкриття, святкування, навчальні семінари для школярів тощо. 

Заходи, як правило, завчасно плануються і мають сценарій. Перевагами 

проведення комунікаційних заходів є зосереджена увага певної аудиторії протягом 

певного часу на об’єкті, який  їй запропонований самим судом, можливість використання 

аудіовізуальних матеріалів і неформального спілкування після заходів. Недоліками – 

обмеження в частоті проведення, іноді значні витрати на організацію. 

Атмосфера 

Спеціальна атмосфера як канал комунікації – це свідомо створена атмосфера, яка 

сама по собі покликана донести до цільової аудиторії певні ключові повідомлення. 

Атмосфера – це комплекс чинників – від кольору стін, матеріалів, якими оздоблені 

приміщення, перших слів охоронця і до зовнішнього вигляду персоналу, автомобілів, які 

припарковані біля суду, і моделей мобільних телефонів суддів. Наприклад, для того, щоб 

привернути увагу до проблеми недостатнього фінансування суду, не варто організовувати 

прес-конференцію з цього питання у інформаційному агентстві. Запросіть журналістів до 

одного з найбільш «виразних» приміщень суду, і вони навіть без слів швидко відчують 

брак фінансування. 

Отже, головне завдання комунікаційної стратегії суду – спланувати створення 

такої атмосфери, у якій цільові аудиторії суду відчували б те, що їм цей суд хоче 

повідомити. Подумайте, якою має бути атмосфера для повідомлень «Ми – прогресивний 

суд», «Суд – це установа, яка захищає права громадян», «Суд дружній до громадян». 

  

http://www.fair.org.ua/%20index.php/index/library/6
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Оплачені медіа 

Під оплаченими каналами комунікації розуміють медіа, яким установа  оплатила 

передачу певного повідомлення. 

Яскравим прикладом оплаченого медіа є рекламний ролик на телебаченні, радіо 

або на інтернет-сайті. Перевагами оплачених медіа є миттєвість передачі інформації, 

масовість її отримання, гарантії та контроль. Недоліки – висока вартість і низька довіра 

аудиторії. Слід відрізняти оплачені медіа від наступного виду – неформальних 

комунікацій. 

Неформальні комунікації 

Під неформальними розуміють такі канали комунікації, які використовуються 

цільовими аудиторіями для розповсюдження необхідних інституції повідомлень. 

Неформальні комунікації починають працювати тоді, коли унікальність інституції (певних 

її кроків) спонукає представників цільової аудиторії абсолютно безкоштовно 

обмінюватися інформацією власними медіа-каналами. 

Неформальні комунікації дуже ефективні, оскільки викликають найбільше довіри 

у цільової аудиторії. Чутки, власний досвід, досвід колег, батьків, друзів – це те, чому 

люди дійсно довіряють. Причому не так важливо, якими каналами люди передають певні 

повідомлення один одному – на лавці біля будинку, на роботі, на форумі чи у соціальній 

мережі. Для певних аудиторій, наприклад, осіб похилого віку неформальні комунікації  

є чи не головним комунікаційним каналом. 

Під неформальними комунікаціями також слід розуміти засоби масової 

комунікації (ЗМІ, популярні електронні ресурси), редакторів чи власників яких ви 

зацікавили своїм повідомленням. Те, наскільки правильно вони передадуть це 

повідомлення, залежить вже від ваших навичок співпраці з ними. 

Водночас очевидними недоліками неформальних комунікацій є відсутність будь-

яких гарантій і неможливість контролювати їх ефект. 

На цьому етапі потрібно визначити, які канали для якої з ваших аудиторій є 

найбільш прийнятними, як вона ставиться до тих чи інших медіа, які особливості їх 

використання. 

Будь-яка комунікаційна кампанія планується подібно до інших проектів. 

Сформулювавши основні цілі комунікації, відповідальна група осіб у суді переходить до 

розробки конкретних заходів у рамках кампаній – окремих дій, визначає відповідальних 

осіб, оцінює необхідні ресурси, очікуваний результат на рівні дій та кампаній у цілому. 

На цьому етапі розробляються комунікаційні кампанії, складається конкретний 

комунікаційний план. Розглянемо типові комунікаційні кампанії та реальні ситуації,  

у яких варто до них вдаватися. 

Корпоративна стилістика 

Більшість державних органів у своєму корпоративному стилі обмежуються 

використанням державного герба на фірмових бланках. Це неправильно. Попри 

очевидний брак фінансування, деякі елементи корпоративного стилю можна розробити, не 

витрачаючи на це особливих ресурсів. 

Зазвичай під корпоративним стилем розуміють набір візуальних констант, 

об’єднаних однією ідеєю. Основне завдання корпоративного стилю – виділити інституцію, 

за допомогою візуальної комунікації передати свої ключові повідомлення. 
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Елементами корпоративного стилю можуть бути:  

 емблема (логотип) суду, яка буде розміщуватися на всіх візуальних об’єктах (де 

це доречно) й ідентифікуватиме суд; 

 буклет про суд – стислий виклад основних фактів про суд, важливих для цільової 

аудиторії, на яку (які) цей буклет розраховано; 

 фірмовий бланк для написання листів, прес-релізів тощо; 

 корпоративна папка формату А4 для паперу; 

 вітальні листівки; 

 іменні бейджі для працівників суду тощо. 

Для комерційних організацій вартість розробки корпоративного стилю може 

сягати десятків тисяч доларів. Але це зовсім не означає, що суд мусить відмовитися від 

цього задуму. Потрібно лише проявити креативність. До розробки дизайну завжди можна 

долучити студентів випускних курсів факультетів дизайну, а роздрукувати більшість із 

перелічених матеріалів можна на кольоровому та ч/б принтерах, які є в кожному суді. 

Повірте, ваша аудиторія (журналісти чи відвідувачі) оцінить таку турботу, особливо 

знаючи про жорстке обмеження ресурсів суду. 

Комунікаційні програми для молоді 

Якщо під час проведення досліджень стало зрозуміло, що робота з молоддю у 

вашому регіоні є одним із головних пріоритетів, слід детально спланувати таку діяльність. 

Комунікаційні кампанії будуть різнитися залежно від поставленої цілі (навчання учнів 

шкіл, надання практичних навичок студентам-юристам, залучення студентів до 

проходження практики та ін.). 

Це можуть бути виїзні лекції (зустрічі, семінари, обговорення) керівництва суду 

та суддів з учнями загальноосвітніх шкіл; видання інформаційних матеріалів для дітей, що 

постраждали від домашнього насильства; проведення конкурсів на судову тематику для 

учнів шкіл, студентів, учнів інтернатів; залучення молоді до допомоги суду в реалізації 

інших комунікаційних програм. 

Повторимося, що головне – визначити, з яким конкретно сегментом молоді ви 

плануєте працювати, провести дослідження, щоб з’ясувати ситуацію на день планування  

і поставити конкретні комунікаційні цілі. 

Комунікаційні програми для відвідувачів суду 

Для кожної цільової аудиторії – сторони у справах, їхні представники, свідки, 

потенційні позивачі, неповнолітні засуджені, представники органів правопорядку  тощо – 

слід спланувати окремі комунікаційні кампанії, враховуючи дані, отримані на етапі 

досліджень. Нижче ми розглянемо підхід до планування комунікаційних кампаній з 

деякими групами відвідувачів суду, які, цілком ймовірно, стануть вашими цільовими 

аудиторіями. 

Особи похилого віку. Під час планування комунікації з цією аудиторією слід 

зважати на її типові характеристики, серед яких: 

 довіра до окремих комунікаційних каналів (наприклад, радіо, регіональне 

телебачення, повідомлення, отримані від знайомих, тощо); 

 недовіра чи неможливість використовувати інші медіа (інтернет, друковані 

дрібним шрифтом інформаційні матеріали та ін.); 
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 наявність вільного часу і тому зазвичай висока активність, схильність до 

швидкого поширення чуток; 

 обмеженість ресурсів; 

 часто більш міцні, ніж у інших аудиторій, моральні устої; 

 для деяких регіонів – важливість релігії та інші особливості. 

Відповідно до названих особливостей і цілей організації, пов’язаних із цією 

аудиторією, і слід планувати комунікаційні кампанії. Наприклад, один із українських 

судів спланував кампанію із заохоченням звернень до суду через поштові відправлення 

замість особистого прийому дітям війни, які свого часу атакували судові установи. 

Інформація була передана через радіо, яке бабусі й дідусі того регіону постійно слухають. 

В результаті інформація поширилася серед аудиторії дуже швидко, значно скоротилася 

кількість матеріалів, які ця категорія громадян несла до суду особисто, скоротилися черги 

і відповідно зменшилась кількість негативу, невдоволення, пов’язаного з перебуванням в 

них,  

і відтак спало напруження, яке відчували всі судді та працівники суду.  

Обвинувачені та підсудні. Головний принцип, який діє щодо обвинувачених  

у кримінальних процесах, – презумпція невинуватості. Суду доцільно стверджувати його  

і комунікувати особам, які опинилися на лаві підсудних. Для цього існує багато 

можливостей, і вочевидь не обійдеться без співпраці з правоохоронними органами. Це й 

процес доставки підсудного, атмосфера очікування судового розгляду, наявність чи 

відсутність клітки, в якій розміщують осіб, вина яких ще не доведена. Цікаво, що у 

Сполучених Штатах Америки, наприклад, клітки зовсім відсутні, а в тих демократичних 

країнах, де вони використовуються, їхні розміри у кілька разів більші, ніж в українських 

судах. 

Через звернення до Європейського суду з прав людини деяких підсудних і їхніх 

захисників металеві клітки в українських судах наразі перебувають на етапі демонтажу  

і заміни на скляні бокси. Втім, це не знімає питання поводження, що принижує людську 

гідність, і певною мірою – порушення презумпції невинуватості. 

Інший приклад. В Апеляційному суді Івано-Франківської області було ініційовано  

пілотний проект, реалізація якого дала змогу розглядати апеляційні скарги підсудних без 

їх доставки на слухання в суд і сприяла усуненню всіх пов’язаних із доставкою 

незручностей (перевезення в «автозаках», ранній підйом в СІЗО  тощо). Натомість  окрему 

кімнату у слідчому ізоляторі було обладнано засобами відеозв’язку й запису, створено всі 

необхідні умови для присутності адвокатів, родичів, громадськості, й таким чином 

відбувалися судові засідання. 

За результатами такого досвіду в багатьох судах згодом була впроваджена 

система відеозвязку, що позитивно вплинуло на емоційний стан підсудних і суттєво 

пришвидшило розгляд справ. Чи не є це успішною історією, про яку мають знати багато 

людей? 

Свідки. Принцип захисту – основний принцип щодо свідків у кримінальному 

процесі. Однак реалізувати його на практиці в українських судах вкрай важко.  

У Івано-Франківському міському суді, наприклад, за підтримки Американської 

асоціації юристів реалізували проект щодо захисту свідків і щодо захисту потерпілих у 

справах про викрадення людей – за сприяння Міжнародної організації міграції. Для цього 

були обладнані спеціальні кімнати, де перебували свідок чи потерпіла і звідки працював 

відеозв’язок із залою суду. При цьому ідентифікація особи була неможливою.  
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Неповнолітні. Комунікаційні кампанії для неповнолітніх, які потрапляють у біду 

і є потерпілими від злочину або самі перебувають у конфлікті з законом, вкрай актуальні 

для України. Для їх планування та реалізації потрібна тісна співпраця з органами 

соціального захисту, навчальними закладами, батьками і громадою, в якій росте молода 

людина. 
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8. ЗМІ ЯК ПОСЕРЕДНИК МІЖ СУДОМ І ЙОГО  

ЦІЛЬОВИМИ АУДИТОРІЯМИ. МЕДІА КАРТА 

 

Цілі 

Після цього заняття учасники зможуть: 

1. Визначити роль ЗМІ у комунікації з цільовими аудиторіями суду.  

2. Розробити власну медіа карту ЗМІ. 

 

Матеріали: 

1. Як працювати з базами даних ЗМІ ................................................................................... 98 

 

ЯК ПРАЦЮВАТИ З БАЗАМИ ДАНИХ ЗМІ 

Якщо у вас іще немає переліку місцевих засобів масової інформації, серед яких ви 

поширюєте матеріали для преси, створення такого переліку значно спростить цей процес. 

Ведення переліку діючих ЗМІ також допоможе вам розвивати стосунки з репортерами, які 

пишуть статті, наприклад,  з теми домашнього насильства.  

Створення вашого переліку 

Ви можете створити перелік ЗМІ, доповнивши список уже відомих вам 

репортерів, продюсерів і редакторів, новими прізвищами та присвятивши день-два 

телефонним дзвінкам цим спеціалістам, щоб переконатися в повноті вашого списку. Ваш 

перелік ЗМІ повинен включати: 

Ефір  

(телебачення, кабельне телебачення, радіо) 

 Продюсерів ток-шоу або програм або передач, присвячених громадським подіям, 

букерів (гостей програми) та ведучих 

 Випускових редакторів теленовин, репортерів та продюсерів 

Друковані ЗМІ  

(газети, журнали та послуги кабельного зв’язку) 

 Директори компаній, що надають послуги кабельного зв’язку, випускові редактори та 

репортери 

 Редактори редакційних газетних статей, редактори матеріалів, що публікуються 

навпроти колонки редактора (тільки найбільших газет), редактори газет національного 

рівня, редактори міських газет, автори статей, присвячених метеорологічним 

прогнозам, охороні здоров’я та репортери, журналісти колонок, які описують 

проблеми жінок, редактори рубрики хроніки подій та будь-які репортери, що писали 

статті на тему домашнього насильства в минулому, як приклад 

 Редактори та репортери місцевих журналів 

 Головні редактори регіональних видань, видань, що випускаються етнічними групами, 

іншомовними меншинами, групами альтернативного напрямку, гомосексуальної 

орієнтації та видань для людей похилого віку 
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Інтернет (веб-сайти та електронні газети, блоги) 

 Редактори веб-сайтів або адміністратори та репортери веб-сайтів 

 Редактори, репортери та видавці бюлетенів 

 Блогери 

Внесення змін до переліку 

Репортери, редактори та продюсери часто міняють місце роботи та тематику. Вам 

слід оновлювати ваш перелік ЗМІ принаймні двічі на рік. Це можна зробити, виділивши 

день-два на телефонні дзвінки інформаційним агентствам, зазначеним у вашому переліку, 

та запитавши в них, чи репортери, що фігурують у вашому переліку, все ще працюють  

у цих агентствах та над тією ж темою.  

На додаток до телефонних дзвінків, ви можете оновити перелік електронних ЗМІ, 

затративши час на перегляд всесвітньої мережі. Приділіть більше уваги веб-сайтам, зміст 

яких присвячений домашньому насильству, охороні здоров’я або проблемам жінок. Часто 

потрібна вам для оновлення переліку контактна інформація включена до веб-сайту, або ви 

можете надіслати електронне повідомлення на сайт із запитом щодо такої інформації.  

Ви також повинні вносити зміни до вашого переліку, коли отримуєте нову 

інформацію від працівників ЗМІ під час телефонної розмови з ними або надаючи відповіді 

на запити репортерів, яких ще немає у вашому переліку. Краще мати довгий перелік ЗМІ, 

ніж такий, до якого не входять ключові особи.   

Форми роботи зі ЗМІ 

Під час внесення нових імен до вашого переліку засобів масової інформації, вам 

знадобиться форма, на якій ви записуватиме всю інформацію про репортерів, редакторів, 

продюсерів тощо, коли ви отримуватимете телефонні дзвінки та досліджуватиме нові 

інформаційні агентства. Наприкінці цього розділу розміщений зразок форми роботи зі 

ЗМІ, який ви можете пристосувати для своїх потреб.  

Формат вашого переліку 

Переліки ЗМІ найкраще зберігати в комп’ютерній базі даних або на великих 

таблицях з індексами, які містять: прізвище, ім’я, назву інформаційного агентства, адресу, 

номер телефону, факсу, адресу електронної пошти, посаду та специфіку роботи кожної 

особи. Ви також повинні мати місце для позначення останньої дати оновлення вашого 

переліку та внесення приміток про минулі контакти або бесіди.  

Зразок картки з переліком ЗМІ 

Картка з переліком ЗМІ 

 

Прізвище, ім’я: 

Назва інформаційного агентства: 

Адреса: 

Телефон: 

Факс: 

Електронна адреса: 

Посада: 

Специфіка роботи (тематика) 
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Зразок форми контактів ЗМІ.  

Приклад американської типової форми 

 

Форма контактів ЗМІ 

Ім’я: ____________________________Прізвище __________________________________ 

Місце роботи: _______________________________________________________________ 

Адреса: ____________________________________________________________________ 

Місто: ____________________Штат/область: ____________________Індекс: __________ 

Робочий телефон: ________________Факс: ______________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

Посада: (Обведіть одну назву)  

головний 

редактор 

журналіст 

колонки  

редактор 

видавець 

редактор статей 

PR-планувальник 

редактор 

публіцистичних 

сторінок 

розробник веб-сайтів 

випусковий редактор    

директор відділу 

редактор сторінки новин 

продюсер         

репортер 

інше:_________________________________ 

 

Тип ЗМІ: (Обведіть одну назву) 

    

веб 

теленовини 

інше___________ 

журнал 

PR-захід 

телевізійне ток-шоу 

_________________ 

газета 

радіо новини 

радіо ток-шоу 

бюлетень 

кабель 

Тематика: (Обведіть все, що стосується вас) 

жінки 

погода 

здоров’я 

злочинність 

домашнє насильство 

інше_______________ 

законодавство 

_________________ 

Напрямок видання: (Обведіть все, що стосується вас) 

латино-

американський 

афро-

американський 

альтернативне 

видання 

національний 

газета регіону 

корінні американці 

гомосексуалісти 

інше: _____________ 

об’єднаний 

азійський 

_________________ 

 

Коментарі: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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9. СВОБОДА ПРЕСИ ТА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД:  

БАЛАНС ПРАВ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Цілі 

Після цього заняття учасники зможуть: 

1. Визначити роль свободи преси в демократичному суспільстві відповідно до практики 

Європейського суду з прав людини та українського законодавства, а також важливість 

права на справедливий суд і те, яким чином знайти баланс між цими двома цінностями. 

 

Матеріали: 

1. Вільна преса та справедливий суд: Перша поправка, Шоста поправка ........................ 101 

2. Справа Сема Шеппарда .................................................................................................. 130 

3. Доповідь про діяльність Комітету судів Вашингтона з питань співпраці суддів,  

адвокатів та преси ........................................................................................................... 140 

4. Прес-реліз: Спільна група з представників судової влади та медіа створена  

для підвищення обізнаності про суди ............................................................................ 143 

5. Посібник з питань взаємодії між суддями та ЗМІ ......................................................... 144 

6. Захист джерел. Марія Місьо, директор Програми Правового Захисту  

та Освіти ЗМІ IREX U-Media.......................................................................................... 146 

7. Резонансні судові процеси: Дотримання балансу між Першою  

та Шостою поправками до Конституції США. .............................................................. 149 

 

ВІЛЬНА ПРЕСА ТА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД: 

ПЕРША ПОПРАВКА, ШОСТА ПОПРАВКА 

Поправка I 

Конгрес не повинен видавати жодного закону щодо запровадження релігії, або 

заборони вільного її сповідання, або обмеження свободи слова, преси або права громадян 

мирно збиратися і звертатися до уряду з клопотаннями про задоволення скарг. 

Поправка VI 

В усіх кримінальних провадженнях звинувачений має право на швидкий і 

публічний розгляд його справи неупередженими присяжними того штату та округу, 

раніше встановленого законом, де було скоєно злочин; право бути поінформованим про 

суть та підстави для звинувачення; право на очну ставку зі свідками, що свідчать проти 

нього; право на примусовий виклик свідків зі свого боку і на допомогу адвоката для свого 

захисту. 

Передруковано Національним центром судів та ЗМІ з дозволу Американського 

товариства редакторів газет 

Значна частина рішень Верховного Суду, пов’язаних з тлумаченням Першої 

поправки, стосується конфлікту між правом звинуваченої особи на те, щоб її справу 

розглядало неупереджене журі, та правом преси інформувати громадськість про судовий 

процес. Однак попервах процес тлумачення зосереджувався на конфлікті між правом 
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судів  

підтримувати судову дисципліну та правом громадян висловлювати коментарі щодо 

перебігу судового процесу. 

До 1941 року при розгляді справ щодо неповаги до суду, вираженої в друкованих 

матеріалах, суди США зазвичай застосовували англійське право. Сер Джон Фокс (John 

Fox) у своїй „Історії неповаги до суду‖ („The History of Contempt of Court‖) писав: 

„Правила підтримання дисципліни, суттєві для здійснення правосуддя, 

породжуються самим законом, а „неповага до суду‖ („contemptas curiae‖) залишається 

сталим терміном англійського права з дванадцятого століття до нинішнього часу‖.  

Нині чинний англійський закон про неповагу до суду започаткований у 1760-х 

роках справою King v. Almon.
 
Тоді, визнавши книготорговця винним у неповазі до суду за 

межами судового засідання („constructive contempt‖), що виявилась у публікації ним 

наклепу, суддя не послався на жодне конкретне положення, а зазначив, що такі 

дисциплінарні провадження „застосовувалися з незапам’ятних часів‖. 

Втім, у період між 1765 та 1888 роками справи про неповагу до суду траплялися в 

Англії нечасто, аж поки не було прийнято Закон про наклеп від 1888 року. Хоча цей закон 

і дозволяв газетам друкувати повідомлення про хід розгляду справ, однак від преси 

вимагалося давати лише „об’єктивні та точні‖ повідомлення. Якщо опублікований 

матеріал не ґрунтувався за доказах, то таке повідомлення не вважалося „об’єктивним та 

точним‖. Згідно із законом, справа вважалася такою, що перебуває у розгляді, одразу після 

ухвалення рішення про прийняття її до провадження, і з цього моменту газетні 

повідомлення підлягали зазначеному обмеженню. 

Подальші судові ухвали сприяли набуттю цим законом більшої ваги. У рішенні  

в справі Rex v. Davis вказувалося, що газети можуть повідомляти про події, які відбулись  

у відкритому судовому засіданні, однак будь-яка публікація зі свідомою метою втручання 

в здійснення правосуддя є протизаконною, причому доводити сам факт втручання не 

потрібно. А в рішенні у справі Rex v. Editor of the Daily Mail постановлялося, що неповага 

до суду може мати місце, з огляду на обставини справи, навіть і за відсутності наміру 

втручатися; це можливо тоді, коли публікація, „може, як видається, зашкодити 

об’єктивності судового процесу‖. 

У Сполучених Штатах суди мали майже необмежені повноваження стосовно 

рішень щодо неповаги аж до 1831 року, коли, після кількох випадків грубого зловживання 

цими повноваженнями, конгрес ухвалив акт, що надавав федеральним судам 

повноваження виносити рішення щодо покарання будь-кого, зокрема, за неналежну 

поведінку в залі суду або „настільки близько, що це перешкоджає здійсненню 

правосуддя‖. У 1918 році закон від 1831 року втратив свою серцевину, коли Верховний 

Суд у рішенні в справі Toledo Newspaper Co. v. United States постановив, що „настільки 

близько‖ вказувало на „свідому схильність‖ замість мати суто географічне значення. 

Тлумачення, викладене у Toledo, залишалося чинним до 1941 року, коли його було 

скасовано рішенням у справі Nye v. United States, в якому суд підтримав географічну 

інтерпретацію слів „настільки близько‖, тож на повноваження судді накладати 

дисциплінарне покарання за неповагу до суду за межами судового засідання знову було 

накладено обмеження відповідно до первісного задуму.  

Застосування критерію „безпосередньої й очевидної загрози” 

щодо справ про неповагу 

Пізніше того самого 1941 року суд ухвалив рішення у супутніх справах Bridges v. 

California та Times Mirror Co. v. Superior Court. Саме тоді було вказано на необхідність 
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застосування критерію „безпосередньої й очевидної загрози‖ („clear and present danger‖)  

у справах про вияв неповаги до суду в опублікованих матеріалах. 

Критерій безпосередньої й очевидної загрози було вперше сформульовано членом 

Верховного Суду Олівером Венделлом Холмсом (Oliver Wendell Holmes) 1919 року в 

рішенні у справі Schenck v. United States. Чарльза Т. Шенка (Charles T. Schenck) було 

визнано винним у підбурюванні громадян шляхом поширення памфлетів до опору 
мобілізації на Першу світову війну. Суддя Холмс написав: 

„Ми визнаємо, що в багатьох місцях і у звичайні часи відповідачі, говорячи все те, 

про що йдеться в розповсюджуваних матеріалах, не виходили б за межі своїх 

конституційних прав. Проте характер кожної дії залежить від обставин її вчинення... 

Найбільш строгі положення про захист свободи слова не захистять людину, що 

безпідставно почала кричати в театрі „Пожежа!‖ і цим викликала паніку. Вони навіть не 

захистять людину від заборони вимовляти слова, наслідки яких були б такими ж, як і 

наслідки дій... У кожному випадку постає питання про те, чи вжиті слова було вжито за 

таких обставин і чи вони мають такий характер, що при цьому виникає безпосередня й 

очевидна загроза спричинення суттєвих негативних наслідків, яким конгрес має право 

запобігати. Це питання про близькість та ступінь. Коли країна перебуває в стані війни, 

багато з того, що можна говорити у мирний час, настільки заважає її зусиллям, що такі 

висловлювання є неприпустимими, поки громадяни воюють, і що жоден суд не вважатиме 

їх захищеними будь-яким конституційним правом‖.  

Справа Bridges виникла після того, як профспілковий лідер Гаррі Бріджес (Harry 

Bridges) надіслав відкриту телеграму міністрові праці, в якій назвав рішення, ухвалене 

певним суддею, обурливим і заявив, що його профспілка „не збирається дозволяти судам 

штатів скасовувати рішення, прийняте більшістю голосів членів, ... і відміняти волю 

Національної ради з трудових відносин‖. Верховний Суд Каліфорнії постановив, що 

публікація телеграми була виявом „свідомої схильності‖ втручатися в належне здійснення 

правосуддя і що свобода висловлювань підпорядкована судовим нормам. 

Верховний Суд Сполучених Штатів відмінив рішення суду Каліфорнії, 

постановивши: 

„Тут, як і в справі Nye, нам не потрібно визначати, чи мав закон на меті чітко 

окреслити межі передбачених Конституцією максимальних повноважень стосовно 

накладання покарання в справах про неповагу до суду. Проте в цьому законі ми вбачаємо, з 

історичної точки зору, повагу до заборон, що містяться в Першій поправці, – не просто як 

до вказівок щодо формулювання політики, а як до наказів, порушення яких є 

неприпустимим. 

В історії не знайти доказів на підтримку твердження, що критерії, застосовні 

згідно з Конституцією до інших видів висловлювань, не є застосовними у справах про 

неповагу до суду, виявлену в позасудових публікаціях щодо справи, яка перебуває у 

розгляді.  

Слід визнати, що громадськість з набагато більшою ймовірністю зацікавиться 

суперечливою подією сьогодення, ніж узагальненням історика або вченого, хоч би яким 

глибоким воно було. Оскільки судові рішення, про які йде мова, ведуть до покарання за 

слова, сказані під час розгляду справи, їхні обмежувальні наслідки стосуються саме того 

часу, коли інтерес громадськості до обговорюваних питань має, з природних причин, бути 

найбільшим. Крім того заборона не тільки запроваджується в критичний момент, а ще й, 

скоріш за все, стосується найважливіших тем обговорення.  

Проте, ми не можемо почати з припущення, що публікації того роду, про які тут 

ідеться, справді загрожують змінити природу судових процесів і що задля збереження 
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судової об’єктивності необхідно, щоб судді мали такі повноваження притягати до 

відповідальності за неповагу до суду, яка дозволить їм перекрити всі канали громадських 

висловлювань з приводу будь-яких питань, що стосуються справ, які перебувають у 

розгляді‖.  

У 1946 році Верховний Суд підтвердив своє рішення у справі Bridges, скасувавши 

вирок за неповагу до суду в справі Pennekamp v. Florida і визнавши факт порушення 

передбаченого Першою та Чотирнадцятою поправками права клопотальників на вільні 

висловлювання у пресі. То була справа про публікацію в „Майямі геральд‖ двох 

редакційних статей з критичними зауваженнями щодо здійснення правосуддя у 

кримінальних справах, які перебували у провадженні в окружному суді. Верховний Суд 

заявив: 

„Отже, ми повинні зіставити вагу права на свободу слова, на яке посилаються 

скаржники, з небезпекою примусу й залякування судів, спричиненою фактичними 

обставинами розглядуваної справи. 

Вільне обговорення проблем суспільства є засадничим принципом американізму – 

принципом, який усі прагнуть зберегти. Обговорення, що відбувається після закінчення 

справи, може виявитися недостатнім, щоб підкреслити ту небезпеку для загального блага, 

яку можуть становити здогадно неправозгідні дії судді. Та з цього не випливає, що 

публічні коментарі будь-якого характеру щодо справ, які перебувають у розгляді, або 

судових проваджень, можуть бути такими ж вільними, як і подібні ж коментарі після 

повного закінчення судового процесу. Між цими двома крайнощами лежать сфери 

обговорення, які розважливий автор оцінить з точки зору того, наскільки створення 

безпосередньої й очевидної загрози для об’єктивного і належного здіснення правосуддя 

вплине як на нього самого, так і на громадськість. Суди повинні мати повноваження 

захищати інтереси ув’язнених та сторін, що беруть участь у судових процесах, від 

негідних спроб добитися необ’єктивного судового рішення. У пограничних випадках, 

коли важко визначити, яка сторона винна у здогадно вчиненому правопорушенні, ми 

вважаємо, що конкретна свобода публічного коментування суттєво переважує можливу 

тенденцію впливати на вирішення справ, які перебувають у розгляді. Свобода 

обговорення повинна мати якнайширший діапазон, що узгоджується з неодмінною 

вимогою об’єктивного й належного здійснення правосуддя.  

Що означає безпосередня й очевидна загроза об’єктивному здійсненню 

правосуддя? Відповіді не знайти в жодному визначенні. Звичайно, дана критика 

схильностей або дій суддів під час розгляду ними цих справ за відсутності присяжних не 

могла прямим чином вплинути на здійснення правосуддя. Ця критика їхніх дій не могла 

вплинути на їхню здатність прийняти рішення у даних справах. Тут ідеться лише про 

критику дій судді, які вже сталися, хоча все ще тривав розгляд інших аспектів справ або 

могло відбутися їх повторне слухання. У випадку такої шкоди, – коли твердження можна 

прирівняти до дифамації, – суддя може вимагати компенсацію за наклеп, як і інші 

державні службовці.  

Як ми зазначили, нам слід зіставити вплив слів із захистом, відповідно до 

принципів Першої поправки, викладених у Чотирнадцятій поправці, публічного 

коментування судових справ, що перебувають у розгляді. Ми робимо висновок, що, як 

показують матеріали даної справи, загроза об’єктивному здійсненню правосуддя не 

характеризувалася безпосередністю й очевидністю, необхідними для того, щоб зачинити 

двері перед допустимими публічними коментарями. Коли ці двері зачинені, виявляються 

закритими і всі ті двері, що позаду них‖.  

І ще раз, наступного року, Верховний Суд підтвердив, у рішенні в справі Craig v. 

Harney, принципи, викладені у Bridges. Цього разу видавець та деякі співробітники газети 
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з міста Корпус Крісті, штат Техас, були визнані винними в неповазі до суду за публікацію 

редакційних статей та новин, в яких висловлювалася критика з приводу того, як один 

суддя вів розгляд справи. Газета назвала дії судді „свавільними‖ і „пародією на 

правосуддя‖.  
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Верховний Суд провів тест на наявність безпосередньої й очевидної загрози, цитований за 

рішенням у справі Pennekamp, і постановив: 

„Історія повноважень щодо покарання за неповагу до суду ... і однозначний 

припис Першої поправки постійно нагадують про те, що реалізація цих повноважень не 

повинна завдавати шкоди свободі слова та преси, за винятком випадків, коли немає 

сумніву, що висловлювання, про які йдеться, становлять серйозну та реальну загрозу 

здійсненню правосуддя.  

У цьому розумінні статті з викладом новин були за будь-яких стандартів 

необ’єктивним повідомленням про те, що відбувалося. Однак неточності в повідомленнях 

зустрічаються скрізь і повсюди. Звичайно ж, репортера не можна кинути до в’язниці за 

неповагу до суду, якщо він не помітив суттєвого моменту в судовому процесі або не зміг 

підсумувати питання таким чином, щоб результат узгоджувався з поглядами судді, який 

слухав справу.  

У даному випадку маємо різкі, невиважені слова і, як нам видається, 

несправедливу критику. Проте суддя не може притягти до відповідальності за неповагу 

того, „хто осмілився опублікувати будь-що з метою позбавити його популярності або 

принизити його...‖ Нестриманість ужитих слів не є єдиним мірилом для застосування 

повноважень щодо покарання за неповагу до суду. Запалене ними полум’я повинне 

становити реальну, а не просто можливу загрозу здійсненню правосуддя. Ця загроза не 

повинна бути віддаленою або навіть імовірною; вона повинна становити безпосередню 

небезпеку‖.  

З часу, що пройшов після прийняття рішення у справі Bridges, Верховний Суд 

жодного разу не виявив, що загроза здійсненню правосуддя, про яку йшлося в будь-яких 

розглянутих ним справах, була достатньо „безпосередньою і очевидною‖ для того, щоб 

стати підставою для покарання. У своїй незгідній думці у справі Craig v. Harvey суддя 

Франкфуртер (Frankfurter) визнав таке: 

„Надалі штати не можуть відкривати дисциплінарне провадження у зв’язку з 

прямими спробами вплинути на вирішення спору, що розглядається, за винятком 

випадків, коли неправозгідна поведінка створює фізичні перешкоди слуханню справи в 

суді або відбувається в безпосередній близькості до нього‖.  

Висловлювалася думка, згідно з якою, можливо, і не існує безпосередньої й 

очевидної загрози правосуддю тоді, коли особа, на яку буцімто впливає публікація, є 

суддею, чий загартований характер дає йому змогу не зважати на спроби громадян 

вплинути на нього, однак ситуація може бути зовсім іншою, коли рішення у справі має 

винести журі. 

Саме така ситуація виникла 1950 року, коли розглядалася справа Baltimore Radio 

Show v. Maryland. Три балтиморських радіостанції передали інформацію про попередні 

судимості підозрюваного і про його зізнання. Звинувачений відмовився від права на 

розгляд своєї справи судом присяжних на тій підставі, що неупереджене журі було 

неможливо знайти. Суд нижчої інстанції визнав станції винними в неповазі до суду, 

оскільки передачі зашкодили об’єктивності суду. Апеляційний суд штату Меріленд 

скасував цю ухвалу, мотивуючи своє рішення, відповідно до позиції Верховного Суду, 

відсутністю безпосередньої й очевидної загрози правосуддю. Після цього в штаті 

Меріленд вже не можна було посилатися на відмінність між судом за участю та без участі 

присяжних. Пізніше Верховний Суд відхилив клопотання про розгляд питання щодо 

об’єктивності зазначеного судового процесу, проте заявив при цьому, що його відмова не 

означає схвалення прийнятого на процесі рішення. 
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Вільна преса / справедливий суд: Шоста поправка 

Згідно з Шостою поправкою до Конституції Сполучених Штатів, а також кожною 

з конституцій окремих штатів, право підсудного на розгляд кримінальної справи проти 

нього неупередженими присяжними гарантовано прямо або імпліцитно. Конституції 39 

штатів містять гарантію розгляду справи неупередженими присяжними, подібну до тієї, 

що передбачена федеральною Конституцією, тоді як в інших 11 штатах така гарантія 

висновується з права на розгляд справи присяжними. Крім того розгляд справи 

неупередженими присяжними гарантований у штатах положенням про належний судовий 

процес, передбаченим Чотирнадцятою поправкою. Щодо права на „швидкий і публічний 

розгляд справи неупередженими присяжними‖ Верховний Суд у 1866 році заявив таке: 

„Якщо ідеї можна висловлювати словами, а фрази мають якесь значення, то це 

право – одне з найцінніших у вільній країні – забезпечено кожному звинуваченому у 

злочині, хто не перебуває на дійсній службі в армії, військово-морському флоті або 

міліції‖.  

Важке завдання при забезпеченні цього права – визначити, чи є присяжні 

безсторонніми. Часто член журі має підсвідому упередженість, яку, попри всю 

серйозність своїх намірів, він не здатен перебороти. Впродовж багатьох років Верховний 

Суд закладав орієнтири, що надають суддям великий простір для дій на власний розсуд 

при вирішенні цієї проблеми. 

Інформаційне висвітлення злочинів та судових процесів може призвести до 

необ’єктивності або упередженості присяжних. Репортажі про злочин, арешти або докази, 

долучені судом до справи, зазвичай не становлять проблеми. Дві найчастіше згадувані 

проблемні області судової діяльності – це публікації про зізнання та про попередні 

судимості, коли така інформація неприйнятна як доказ. 1907 року в рішенні у справі 

Patterson v. Colorado Верховний суд постановив:  

„Згідно з теорією нашої системи, висновки, яких належить дійти в результаті 

розгляду справи, можна робити тільки на підставі доказів і дебатів у відкритому судовому 

засіданні, а не під дією будь-яких зовнішніх впливів – хоч приватних, хоч громадських 

публікацій‖. 

Часто редакторові газети важко передбачити, що може стати чинником 

зовнішнього впливу на судовий процес. Проте, як видно на прикладі наведених нижче 

справ, те, що присяжний знайомий з повідомленнями про злочин у випусках новин, не 

повинно означати його автоматичної дискваліфікації. Якщо він переконає суддю, що 

здатен відкинути будь-яку думку щодо вини або невинності звинуваченого, яка могла у 

нього сформуватися, то може вважатися таким, що годиться на роль присяжного. 

При розгляді клопотань з посиланням на упередженість, спричинену громадським 

резонансом у досудовий період, суди зважали на те, наскільки рішуче підсудний та його 

адвокат намагалися боротися з потенційно провокуючим упередженість впливом 

повідомлень про злочин. Суди брали до уваги, чи був підсудний відповідальним за будь-

який випадок досудового інформаційного висвітлення, чи скористався він можливістю 

досудового відбору, voir dire, щоб гарантувати неупереджений склад журі, чи вичерпав 

він свій ліміт на відводи без зазначення причин, чи звертався він з клопотаннями щодо 

порушень процедурних норм. Хоча зазначені чинники не можуть служити єдиною 

підставою для права підсудного на новий розгляд його справи, все ж вони часто-густо 

справляють сильний вплив на судові рішення. 

Призвідці упередженості в справах 1851 – 1951 років 
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На підставі упередженості журі було скасовано багато судових рішень, однак тут 

нас цікавлять головним чином справи, в яких призвідцем упередженості було визнано 

інформаційне висвітлення. 

Перша розглянута Верховним Судом справа, що має певне значення в цьому 

плані, – це United States v. Reid; рішення у цій справі, що стосувалася вбивства, яке 

трапилося на американському пароплаві в далеких морях, було прийнято 1851 року. 

Підсудний подав клопотання до суду нижчої інстанції про повторний суд, посилаючись 

при цьому, зокрема, на неналежну поведінку двох присяжних, котрі під час слухання 

справи читали газетне повідомлення про подані докази. Підсудний долучив дані під 

присягою свідчення цих двох присяжних, які стверджували, що прочитали окремі частини 

повідомлення, проте це не вплинуло на їхні судження. Судді Верховного Суду не захотіли 

навіть взяти до уваги такі свідчення, проте залишили питання відкритим, заявивши: 

„Адже ми дотримуємося думки, що факти, доведені присяжними, – хай їх 

наведено і в беззаперечних свідченнях, – не можуть бути підставою для проведення 

повторного суду. В газетах не було нічого такого, що мало на меті вплинути на їхнє 

рішення, і обоє вони клянуться, що ці газети не справили найменшого впливу на їхній 

вердикт‖. 
 

У 1878 році Суд постановив рішення в справі Reynolds v. United States, в якому 

виклав перші директиви з цього питання і на яке посилався в багатьох своїх наступних 

ухвалах. У зазначеній справі, в якій ішлося про двоєженство, два моменти, на які вказував 

відповідач у своїй апеляції, полягали в тому, що клопотання підсудного про відвід деяких 

присяжних було необґрунтовано відхилено і що клопотання прокурора про відвід деяких 

інших присяжних було необґрунтовано задоволено. Спробувавши проаналізувати, що 

необхідно для того, щоб присяжного можна було вважати неупередженим, суд заявив: 

„Згідно з правовою теорією, присяжний, у якого сформувалася думка, не може 

бути неупередженим. Не кожна думка, якої він дотримується, неодмінно повинна мати 

такий наслідок. У ці часи газетярського бізнесу й загальної освіти кожна справа, що 

становить громадський інтерес, майже неодмінно привертає увагу всіх інтелігентних 

людей в окрузі, тож серед тих, хто найбільше підходить на роль присяжного, важко 

знайти хоча б одного, хто не читав або не чув про неї і хто не має певного враження або 

певної думки щодо її суті. Тому зрозуміло, що в разі необхідності вирішити спір щодо 

фактів після подання відповідного клопотання суд практично буде змушений визначати, 

чи характер і сила сформованої думки такі, які згідно із законом необхідні як підстави для 

презумпції упередженості. Поставлене таким чином питання поєднує правові й 

фактологічні аспекти, і вирішувати його треба – в плані визначення фактів – так само, як і 

будь-яке інше питання такого роду, – на підставі доказів. Відповідний висновок суду, що 

розглядав справу, не повинен бути відхилений касаційним судом, якщо тільки його 

помилковість не є очевидною. В такому випадку касаційний суд повинен застосовувати не 

менш строгі правила, ніж ті, якими слід керуватися при розгляді клопотань про перегляд 

справи на тій підставі, що вердикт суперечить доказам. Слід чітко довести на підставі 

доказів, що у присяжного сформувалася така думка, через яку, з точки зору закону, його 

не можна було вважати неупередженим. Аргументація має бути такою, щоб було 

очевидно, що закон не залишив нічого на „сумління або розсуд‖ суду‖.  

Розглянувши факти, Суд дійшов висновку про відсутність такого вияву 

упередженості, який не залишив би нічого на сумління або розсуд суддів, попри те, що 

присяжний мав певну гіпотетичну думку щодо справи. Було визнано, що часто те, як 

присяжний поводиться, коли дає свідчення, точніше „вказує на справжній характер його 

думки, ніж його слова‖, що суддя, який веде процес, зазвичай краще здатний оцінити 
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ситуацію, і що касаційний суд не повинен відміняти ухвали, обґрунтовані фактами, за 

винятком беззаперечних випадків. Далі Суд заявив: 

„Тягар доведення лежить на оскаржувачі. Якщо він не доведе фактичного 

існування в свідомості присяжного такої думки, яку можна вважати підставою для 

презумпції упередженості, відхиляти кандидатуру присяжного не обов’язково, і суд не 

помилиться, якщо відмовиться зробити це‖.  

У 1886 році Верховний Суд постановив рішення у справі про вбивство Hopt v. 

Utah, в якій однієї з підстав для апеляції була ухвала суду щодо кількох клопотань про 

відвід присяжних. Територія Юта на той час мала кілька актів, що регулювали 

провадження в кримінальних справах; один з них передбачав таке: 

„Жодній особі не можна дати відвід як присяжному через те, що вона сформувала 

або висловила щодо справи або питань, винесених на розгляд такого журі [присяжного], 

думку, яка ґрунтується на поширених чутках, твердженнях у громадських журналах або 

загальній злій славі, за умови, що суд вирішить – після того, як ця особа зробить 

відповідну заяву під присягою чи в інший спосіб, – що вона може і буде, попри таку 

думку, приймати рішення щодо винесених на її розгляд питань неупереджено та 

об’єктивно‖.  

В апеляції відповідач оскаржив відмову суду нижчої інстанції задовольнити 

клопотання про обґрунтований відвід чотирьох присяжних. Трьом з цих чотирьох 

кандидатур відповідач або окружний прокурор дали відвід без зазначення причин, а коли 

склад журі було сформовано, у відповідача ще залишалося право на кілька клопотань про 

відвід без зазначення причин. 

Отже, щодо цих трьох осіб причина, зазначена відповідачем, не могла бути 

виявом упередженості, оскільки відповідач не вичерпав свій ліміт на відводи без 

зазначення причин. Четвертий присяжний визнав, що довідався про справу з газет, що  

говорив про неї і що сформував свідому думку, проте не пригадує, щоб будь-коли 

висловлював її. Далі він пояснив, що його думка може змінитися тільки під впливом 

доказів, проте він вважає, що може брати участь у слуханнях як присяжний і при цьому 

діяти так, ніби ніколи не чув про справу, а те, що він чув, не має жодного значення. При 

перехресному допиті він заявив, що може бути присяжним і прийняти рішення у справі, 

не беручи до уваги будь-що почуте раніше, що він не відчував у собі жодної прихильності 

або упередженості, які могли б завадити йому виявити об’єктивність щодо відповідача, і 

що він вважав себе здатним провести розгляд справи відповідно до закону та доказів. При 

повторному допиті він заявив, що керуватиметься виключно доказами і не враховуватиме 

жодної думки, яка могла попередньо сформуватись у нього. 

Підтвердивши вимоги закону і відмовившись скасувати вирок щодо відповідача, 

Суд заявив: 

„Відповідно до прямих вимог Закону від 1884 року, цьому кандидатові на роль 

присяжного не можна було дати відвід за думку, сформовану або висловлену ним на 

підставі тверджень у громадських журналах, якщо суд вирішив – після того, як 

кандидатом було зроблено відповідну заяву під присягою чи в інший спосіб, – що він 

може і буде, попри таку думку, приймати рішення щодо винесених на його розгляд питань 

неупереджено та об’єктивно. Ми вважаємо, що опубліковані в газеті докази або те, що 

сприймається як докази, є „твердженням у громадському журналі‖ в значенні, вжитому в 

законі; а тому ухвала суду щодо компетентності присяжного в таких випадках є 

вирішальною‖. 

Зверніть увагу на різницю між думкою та упередженістю. Присяжний вважається 

компетентним, хай навіть він і сформував думку, прочитавши газетну статтю, якщо він 
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заявляє, що не відчуває упередженості і що буде об’єктивним і прийме рішення в справі 

лише відповідно до доказів та закону. 

Наступного, 1887 року Суд постановив рішення в справі Ex Parte: Spies. У цьому 

випадку Суд відхилив апеляцію, подану особою, визнаною винною у вбивстві. Однією з  

підстав для апеляції, наведених відповідачем, було оскарження правозгідності закону 

штату Іллінойс, який зокрема передбачав таке: 

„...причиною для відводу не може бути те, що присяжний прочитав у газеті 

повідомлення про злочин, у скоєнні якого звинувачується ув’язнений, якщо такий 

присяжний підтвердить під присягою, що вважає себе здатним винести об’єктивний 

вердикт відповідно до закону та доказів; крім того при розгляді будь-якої кримінальної 

справи та обставина, що особа, призвана на роль присяжного, сформувала думку або 

враження, що ґрунтується на чутках або газетних твердженнях (щодо справедливості яких 

вона не висловлює жодної думки), не може бути підставою для відводу її з числа 

присяжних, які розглядатимуть цю справу, якщо вона заявить під присягою, що вважає 

себе здатною винести справедливий і неупереджений вердикт у цій справі відповідно до 

закону та доказів, а суд визнає таке твердження таким, що відповідає дійсності‖.  

Суд процитував фрагмент рішення у справі Hopt v. Utah, в якому сказано, що 

підсудному не заподіюється шкода, коли його клопотання про обґрунтований відвід було 

відхилено, після чого він дав відвід присяжному без зазначення причин, якщо на момент 

остаточного сформування складу журі його ліміт на відводи без зазначення причин не був 

вичерпаний. Суд заявив, що закон Іллінойсу не суперечив конституції цього штату, яка 

містила положення про неупереджене журі, подібне до відповідного положення 

Конституції Сполучених Штатів. 

Далі Суд звернувся до питання про присяжних, яких було відібрано попри 

клопотання про обґрунтований відвід після того, як відповідач вичерпав свій ліміт на 

відводи без зазначення причин. Тут Суд знову виявив небажання скасовувати ухвалу судді 

нижчої інстанції, у присутності якого присяжні давали свідчення під час допиту. Слід 

зауважити, що закон містить вимогу не лише про те, щоб потенційний присяжний заявив 

під присягою, що вважає себе здатним „винести справедливий і неупереджений вердикт‖, 

але й про те, щоб суд визнав „таке твердження таким, що відповідає дійсності‖. 

Справа Simmons v. United States, рішення в якій було прийнято 1891 року, 

стосувалась апеляції від особи, визнаної винною в провокуванні розтратника, допомозі 

йому і нецільовому витрачанні коштів. Тут суддя нижчої інстанції розпустив перший 

склад журі, коли дізнався, що один з присяжних збрехав під присягою під час співбесіди і 

що цей та інші присяжні прочитали опубліковану відповідачем у газетах статтю, в якій 

містилися коментарі щодо доказів. Після того як друге журі визнало його винним, 

відповідач оскаржив розпуск першого журі. З цього приводу Верховний Суд заявив таке: 

„Не потрібні аргументи, щоб довести, що суддя, одержавши таку інформацію, мав 

усі підстави дійти висновку, що через таку публікацію, з огляду на особливі обставини її 

появи, журі при розгляді справи не могло діяти так, щоб кожен присяжний виявляв ту 

незалежність і свободу, які необхідні для справедливого вирішення спору між сторонами. 

Дійшовши такого висновку, суддя вочевидь мав право в рамках своїх повноважень видати 

розпорядження про розпуск журі і передати справу відповідача на розгляд іншому журі‖.  

Отже, Суд знову підтвердив правильність прийнятого суддею на власний розсуд 

рішення у справі такого роду. 

У 1892 році Верховний Суд ухвалив рішення у справі Mattox v. United States, яка 

стосувалася вбивства на території індіанської резервації, розташованої в межах судового 

округу Канзас Сполучених Штатів Америки. Відповідач подав кілька даних під присягою 
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свідчень присяжних, деякі з котрих заявили, що після того як слухання справи було 

закінчено і присяжні радилися, але ще не дійшли згоди щодо вердикту, до нарадчої 

кімнати принесли газету з коментарями щодо справи і прочитали їх присяжним. У статті 

стверджувалося, що відповідач буде щасливчиком, якщо його визнають невинним, 

оскільки докази проти нього дуже переконливі, так що, як очікується, дебати присяжних 

не триватимуть і години, а промова прокурора була настільки сильною, що друзі 

відповідача „облишили всі сподівання на будь-який інший результат крім визнання вини‖. 

У свідченнях не вказувалось, який вплив – якщо він взагалі був – справило на присяжних 

читання газети; присяжні обмежилися заявами про те, що вони прочитали. 

Суд дійшов висновку, що хоча свідчення присяжних щодо чинників, які вплинули 

на їхні дебати, неприйнятні як підстава ні для оскарження, ні для підтвердження вироку, 

проте суд може взяти до розгляду свідчення, пов’язані з будь-якими фактами, які можуть 

мати стосунок до питання про існування зовнішнього впливу. Отже, свідчення, в яких 

заявляється, що присяжні прочитали газету, є прийнятними, проте будь-яка заява щодо 

впливу статей на позиції членів журі неприйнятна. Верховний Суд визнав виключення 

свідчень з матеріалів справи окружним судом помилкою, яку можна виправити. Отже, в 

цьому випадку скасування рішення обґрунтовувалося виключенням свідчень окружним 

судом,  

а не потраплянням газети до нарадчої кімнати. 

Thiede v. Utah – ще одна справа, провадження в якій було відкрито відповідно до 

закону території Юта. Однією з підстав для тверджень про судову помилку було 

відхилення клопотання відповідача про обґрунтований відвід чотирьох присяжних, які під 

час відбору засвідчили, що читали газетні повідомлення про дане вбивство, сформували 

певні враження в результаті читання, проте могли відкинути ці враження і розглянути 

справу об’єктивно на підставі наданих доказів. Суд постановив, що зі свідчень присяжних 

ясно видно, що вони відповідають вимогам закону території Юта, тож відхилення 

клопотань не було помилкою. 

У рішенні в справі Holt v. United States від 1910 року Верховний Суд підтвердив 

правильність рішення окружного суду Сполучених Штатів у західному окрузі Вашингтон 

щодо визнання підсудного винним у вбивстві, вчиненому на території військового 

поселення. Відповідач стверджував, що мала місце судова помилка, оскільки суд нижчої 

інстанції відхилив клопотання про обґрунтований відвід одного з присяжних. Цей 

присяжний визнав, що сприймав газетні повідомлення про справу як факти і не 

дотримувався іншої думки крім запозиченої із газет, проте інші докази здатні дуже легко 

змінити його думку, хоча „будуть потрібні якісь докази, щоб викреслити її‖. Він сказав, 

що прийме своє рішення відповідно до доказів або з огляду на їх відсутність на суді. 

Суддя Холмс (Holmes), повідомляючи суд про свою думку, заявив: 

„Касаційний суд не повинен відкидати результат визначення судом першої 

інстанції глибини переконань члена журі та його упередженості або неупередженості, 

якщо тільки помилка не є очевидною; в даному випадку це далеко не так‖.  

Відповідач також стверджував, що присяжним було дозволено розділитись, і поки 

вони перебували окремо, дехто з них прочитав газетну статтю про дану справу. Суд 

заявив, що хоча деякі присяжні і могли прочитати матеріал щодо справи, однак з цього не 

випливає, що вони в результаті стали упередженими. Суддя Холмс зауважив: 

„Якщо проста можливість упередженості або корупції вважатиметься підставою 

для презумпції їх наявності, буде важко зберегти інститут суду присяжних в умовах 

сьогодення‖.  
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Отже, Суд підтвердив свої відомі з попередніх справ настанови щодо того, що 

присяжний може вважатися компетентним, навіть коли він уже сформував думку, і що 

питання стосовно упередженості присяжного є питаннями про факти, відповідь на які має 

давати суддя, котрий веде процес, а його рішення не слід скасовувати, за винятком „по-

справжньому дуже очевидних обставин‖. 

Ця справа посприяла подальшому затвердженню правила, згідно з яким не досить, 

щоб пов’язана зі справою стаття в газеті могла справляти вплив; потрібен факт такого 

впливу. 

Однією з відоміших справ подібного роду був суд 1919 року над звинуваченим  

у вбивстві першого ступеня Робертом Ф. Страудом (Robert F. Stroud), відомим як 

Пташник з Алькатрасу, котрого судили за вбивство охоронця в тюрмі Левенворт, штат 

Канзас. Однією з основних підстав, зазначених у клопотанні про скасування судового 

рішення, було те, що суд нижчої інстанції помилково не задовольнив клопотання про 

перенесення слухання справи до іншого регіону. Перед судом місцева преса надрукувала 

частину свідчень свідків звинувачення, що містилися в матеріалах попередніх слухань 

даної справи. Суддя не допустив жителів графства Левенворт до складу журі, проте 

відхилив клопотання про перенесення слухання справи до іншого регіону. Левенворт був 

одним з 50 графств судового округу, жителів якого відбирали до числа присяжних. Щодо 

деяких присяжних було заявлено клопотання про обґрунтований відвід на тій підставі, що 

вони були прихильниками смертної кари для осіб, визнаних винними у вбивстві першого 

ступеня. Суд визнав, що одне з цих клопотань слід було задовольнити. Проте оскільки 

цьому чоловікові було дано відвід без зазначення причин, і він не був членом журі, і 

оскільки підсудному було надано на дві можливості більше, ніж передбачав закон, для 

відводу без зазначення причин, помилкова постанова не вплинула на об’єктивність 

розгляду справи апелянта. Суд не знайшов підтверджень того, що кандидатури будь-кого 

з присяжних, котрі розглядали справу, могли викликати заперечення, а тому відмовився 

скасувати рішення суду нижчої інстанції. 

Певно, ця справа є найяскравішою ілюстрацією використання наявних запобіжних 

заходів з метою гарантувати, що справу підсудного розглядатиме неупереджене журі; 

вона показує, що питання про те, які саме заходи підходять у кожному конкретному 

випадку, краще за все залишити на розсуд судді, що веде процес. У цьому випадку суддя 

не повірив, що обнародування матеріалів у газеті зробило необхідним перенесення 

процесу до іншого регіону, проте, не допустивши жителів графства Левенворт до складу 

журі, він фактично забезпечив відповідачеві заміну контингенту потенційних присяжних.  

Слід коротко згадати справу Moore v. Dempsey. П’ятеро чорношкірих громадян, 

визнаних судом у штаті Арканзас винними у вбивстві білого чоловіка, оскаржили 

визнання свого вчинку вбивством першого ступеня. Вироки було скасовано, проте не у 

зв’язку з висвітленням суду в газетах. Справа так розпалила пристрасті всієї місцевої 

громади, що Верховний Суд дійшов висновку, що за таких обставин справедливий суд був 

би неможливим. „...жоден присяжний не міг би проголосувати за виправдання і після 

цього продовжувати жити в графстві Філіпс‖, – визнав Суд. 

Нова хвиля справ, що розпочата 1951 року 

За винятком справи Moore v. Dempsey і порівняно малозначущої справи, що 

дістала назву Buchalter v. New York, у період між 1919 та 1951 було розглянуто небагато 

справ такого роду, і здавалося, що тему закрито попередніми ухвалами Верховного Суду. 

У справі Buchalter апелянт, вказавши на необ’єктивну і скандальну газетну публікацію, 

стверджував, що суд нижчої інстанції помилився, ухвалюючи рішення щодо клопотань 

про відвід потенційних присяжних і відмовившись перенести слухання справи до іншого 
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регіону. Суд заявив, що розглянув матеріали справи і не знайшов підстав для висновку, 

що „виявлено переконливі докази фактичної упередженості з боку журі, яке розглядало 

справу відповідача‖. 

Починаючи зі справи 1951 року Shepherd v. Florida, Суд розглянув нову хвилю 

справ щодо упередженості журі, спричиненої, як стверджувалося, діяльністю новинних 

ЗМІ. У справі Shepherd v. Florida суд над відповідачами, чотирма чорношкірими 

громадянами, відбувся в графстві Лейк, штат Флорида; їх було визнано винними у 

зґвалтуванні білої дівчини. Знову постала проблема упередженості місцевої громади, в 

якій пристрасті розпалилися настільки, що підсудних загрожували лінчувати. Було 

спалено будинок батьків одного з підсудних, а також будинки ще двох чорношкірих 

сімей. Для захисту інших чорношкірих було викликано національну гвардію, а декому з 

чорношкірих довелося втікати з тих країв. Газети цитували шерифа, який стверджував, що 

відповідачі зізналися. На суді зізнання не прозвучало. Клопотання про відкладення 

розгляду справи і про його перенесення до іншого регіону були відхилені. Верховний Суд 

скасував ухвалене місцевим судом рішення, проте лише на підставі дискримінації при 

відборі до журі, а не через висвітлення справи в газетах. Проте суддя Джексон (Jackson) 

разом з суддею Франкфуртером, який пристав на його позицію, подали згідну думку, в 

якій було сказано, що вони вважали б за потрібне скасувати вирок через „впливи поза 

залом суду, які сприяли упередженості‖, зокрема через висвітлення у ЗМІ. Джексон 

написав: 

„Проте впливи поза залом суду, які сприяли упередженості і які стають дедалі 

типовішими для широко розрекламованих судових процесів, обрушилися на це журі з 

такою силою, що неминучим є висновок про те, що ці відповідачі були наперед визнані 

винними, а суд став простим юридичним жестом, який мав зафіксувати вердикт, вже 

продиктований пресою та створеною нею громадською думкою‖.  

У згідній думці згадувалися три основні справи про неповагу до суду, рішення  

в яких Суд незадовго до того ухвалив, і визнавалося, що в світлі цих справ судді, котрий 

головує на слуханні, важко протистояти втручанням преси в хід судового процесу. Однак 

Джексон зауважив: 

„Проте якщо зловживання свободою преси настільки значні, що це 

унеможливлює справедливий суд у місцевому регіоні, судовий процес необхідно 

захистити, перенісши розгляд справи до суду за межами їхнього можливого впливу. 

Газети, реалізуючи своє конституційне право, не повинні позбавляти звинувачених 

їхнього права на справедливий суд. Ці вироки, винесення яких супроводжувалося такими 

подіями, не відповідають жодним цивілізованим уявленням про належний судовий 

процес. Це, на мій погляд, достатня підстава для скасування судового рішення‖.  

Наступного, 1952 року Верховний Суд знову мав справу з клопотанням про те, що 

судовому процесові забракло елементарних засад об’єктивності з огляду на події навколо 

нього. У справі Stroble v. California відповідача було визнано винним у вбивстві першого 

ступеня шестирічної дівчинки. Раніше його вже заарештовували за приставання до малої 

дівчинки. Окружний прокурор передав газетам фрагменти зізнання, висловивши при 

цьому свою думку, що відповідач є винним і осудним. Звинувачення відповідачеві було 

висунуто наступного ранку. Одним з головних аргументів на підтримку твердження про 

необ’єктивність суду було те, що газети надрукували підбурювальні повідомлення з 

подачі окружного прокурора. Газети називали відповідача „перевертнем‖, „недолюдком‖ 

та „схибленим на сексі вбивцею‖. Верховний Суд підтримав вирок і відкинув твердження 

про те, що публікація зізнання в газеті стала причиною необ’єктивності або 

упередженості. Оскільки зізнання було долучено до справи на попередньому слуханні 
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через чотири дні після публікації газетного матеріалу, Суд вирішив, що упередженості 

щодо відповідача виявлено не було: 

„Про сам перебіг суду над клопотальником повідомляли лос-анджелеські газети – 

зазвичай на внутрішніх сторінках. Клопотальник не висловлює заперечень проти цієї фази 

газетного висвітлення, за винятком того, що газети іноді називали його „перевертнем‖. 

Хай ми і визнаємо, що дії окружного прокурора, який у день арешту 

клопотальника ознайомив пресу з певними деталями зробленого клопотальником 

зізнання, гідні осуду, проте ми бачимо, що текст зізнання було долучено до справи на 

попередньому слуханні в муніципальному суді 21 листопада, чотири дні по тому. Отже, 

тоді зізнання все одно стало б відомо пресі. Клопотальник не показав, яким чином 

публікація частини цього зізнання за чотири дні до того могла призвести до 

упередженості журі при винесенні вердикту два місяці по тому‖.  

Суд заявив, що клопотальник не зміг довести, що газетні повідомлення „створили 

в місцевій громаді таку упередженість проти нього, що це категорично виключало 

можливість справедливого суду‖. Важливе значення мають зауваження Суду щодо 

небажання клопотальника добиватися перенесення розгляду до іншого регіону: 

„Одразу слід відзначити, що в жодний момент клопотальник не добивався 

перенесення розгляду до іншого регіону, хоча Карний кодекс штату Каліфорнія прямо 

передбачає, що завжди, коли „справедливий та об’єктивний судовий процес неможливий 

у графстві‖, в якому відкрито кримінальне провадження, на прохання відповідача процес 

можна перенести „до відповідного суду якогось зручного графства, для заперечення проти 

якого подібних підстав не існує‖. Звичайно, небажання клопотальника подати таке 

прохання не є визначальним для розглядуваного питання, оскільки суд штату не ухвалив 

рішення проти клопотальника на цій підставі, а відхилив по суті його прохання, 

вмотивоване посиланням на федеральну Конституцію‖.  

Далі Суд наголосив на важливості тієї обставини, що адвокат клопотальника не 

вважав за потрібне добиватися перенесення судового процесу до іншого графства через 

повідомлення у пресі, які могли спричинити упередженість. Суд зауважив, що питання 

про газетні повідомлення було вперше поставлено перед судом вже після того, як 

відповідача було визнано винним, на обґрунтування клопотання про повторний судовий 

процес. Відповідаючи на цей аргумент захисту, суд тоді зазначив, що всі присяжні були 

ретельно допитані і чітко заявили, що відповідач має презумпцію невинності, і при цьому 

не було жодних ознак того, що присяжні будь-коли бачили або читали газети, про які 

йшла мова.  

З приводу цього твердження суду, що розглянув справу, Верховний Суд заявив: 

„Клопотальник не заперечує проти цього твердження суду. Справді, на жодній 

стадії провадження клопотальник не запропонував хоча б одного свідчення, яке доводило 

б, що той чи той присяжний став упередженим під впливом газетних повідомлень. Він 

просить цей суд просто прочитати ті повідомлення, а потім проголосити – всупереч 

рішенню двох судів штату, – що вони категорично позбавили його права на належний 

судовий процес. Цього ми зробити не можемо – принаймні у таких випадках, як цей, коли 

підбурювальні газетні повідомлення з’явилися приблизно за шість тижнів до початку суду 

над клопотальником, і немає доказів того, що в місцевій громаді взагалі існувала 

упередженість або що вона якимось чином вплинула на висновки журі. Також важливо, 

що в цій справі зізнання, яке було одним з найголовніших моментів газетних повідомлень, 

було зроблено добровільно і фігурувало як доказ на самому суді‖.  

Суддя Франкфуртер не підтримав відмову Суду переглянути винесений 

клопотальникові вирок. Його занепокоїв аргумент, що суду бракувало елементарних засад 
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об’єктивності, зокрема внаслідок того, що саме окружний прокурор ініціював 

повідомлення у новинних ЗМІ. Тут Франкфуртер знову підкреслив точку зору, раніше 

висловлену суддею Джексоном і ним самим у рішенні в справі Shepherd v. Florida з 

приводу досудових повідомлень про відповідача. Отже, британська концепція, вірність 

якій Франкфуртер зберіг до кінця своїх днів, почала проявлятися в незгідних думках 

членів Суду: 

„Присяжні, звичайно ж, просто люди, і навіть плекаючи найкращі в світі наміри, 

вони мають, як сказано у відомій фразі суддів Холмса і Х’юза (Hughes), „надзвичайно 

високі шанси пройнятися атмосферою довкілля‖. Тому саме, що настрої зовнішнього світу 

не можна, попри всі намагання, утримати цілком за межами залу суду, в цивілізованому 

суді слід докладати максимум зусиль, щоб утримати їх зовні. Дозволити прокуророві 

нагодувати пресу доказами, які жоден схильний до самообмеження орган преси не 

повинен публікувати, поки суд не розпочався, означає зробити саму державу – через 

прокурора, котрий уособлює її владу, – свідомим учасником газетного суду, замість суду 

за допомогою тих методів, які, як показав досвід багатьох століть, необхідні для 

об’єктивного здійснення правосуддя‖.  

А отже, я не можу згодитися з тим, щоб підтримати вирок, у якому виявлено 

позитивне ставлення до спровокованої прокурором участі газет як частини „традиційної 

концепції‖ „американського способу ведення судового процесу‖.  

Заслуговують на увагу такі моменти: суд, розглядаючи ймовірність існування 

упередженості серед членів журі, бере до уваги проміжок часу між шкідливим 

громадським резонансом та початком судового процесу; якщо громадському резонансу 

сумнівної припустимості надалі буде надано статус доказу, відповідач не зможе 

поскаржитися на те, що до нього виявлено упередженість; відповідач повинен довести 

фактичне, а не здогадне упередження; суд негативно ставиться до громадського 

резонансу, ініційованого прокурором або іншими представниками держави. Як і в 

попередніх справах, той факт, що відповідач не скористався всіма можливими 

процесуальними засобами, щоб ліквідувати вплив досудового розголосу, визнаний 

важливим, проте не визначальним. Отже, в рішенні у справі Stroble v. California Суд 

підтвердив свої традиційні погляди. Велика кількість коментарів щодо наслідків цієї 

справи показує, що частина юристів та адвокатів була зацікавлена в ствердженні поглядів 

меншості, висловлених Джексоном та Франкфуртером в рішеннях у справах Shepherd та 

Stroble. На підставі цих незгідних думок можна дійти висновку про початок діалогу на 

тему „вільна преса – справедливий суд‖. 

Пізніше того ж 1952 року Верховний Суд розглянув ще одну справу, пов’язану з 

газетною статтею, – Leviton v. United States. Клопотання відповідача про видачу наказу 

про витребування матеріалів справи було відхилено, проте суддя Франкфуртер подав 

меморандум, висловивши при цьому надію, що він виявиться корисним для розуміння 

того, яким чином Суд реалізує свої дискреційні повноваження, видаючи наказ про 

витребування або відмовляючись видати його. У даному випадку примірник газети з 

помилковою інформацією щодо фактів справи було знайдено в кімнаті журі. Суддя 

Франкфуртер навів цитати з думки більшості та незгідної думки, що фігурують у рішенні 

апеляційного суду. Зокрема в думці більшості було сказано: 

„Однак ми не вважаємо, що таке повідомлення, хоч би яким помилковим воно 

було, унеможливило справедливий суд. Суддя дав дуже чіткі інструкції щодо необхідності 

не брати до уваги зміст статті, а далі вказав, яким чином правопорушення, зазначені в 

звинувачувальному акті, відрізнялися від тих, що їх було описано в статті. Певно, 

газетний суд – невдала річ, проте він не є чимось новим, і якщо суд не визнаватиме 
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судової гіпотези щодо ефективності застережних інструкцій, проведення кримінальних 

судових процесів у великих містах може стати нереальним‖.  

У незгідній думці судді апеляційного суду було зокрема сказано: 

„Мої колеги визнають, що „газетний суд‖ – то невдала річ. Однак вони 

відкидають його як неминуче прокляття життя у великому місті (так само як, напевно, 

переповнені вагони метро). Вони покладаються на старі ритуальні заклинання щодо 

чистоти матеріалів справи. Даремність такого виду екзорцизму добре відома. Як я 

зазначав деінде, це щось схоже на оповідання Марка Твена про маленького хлопчика, 

якому сказали стояти в кутку і не думати про білого слона. Суддя Джексон у своїй згідній 

думці у справі Krulewitch v. United States написав, що „наївне припущення про те, що 

наслідки упередженості можна подолати інструкціями для журі, ... як знають усі юристи-

практики, є абсолютною фантастикою‖.  

1956 року в рішенні у справі U.S. ex rel Darcy v. Handy суд знову відмовився 

скасувати вирок у відповідь на твердження, що результат судового процесу 

скомпрометований громадським резонансом. Клопотальника було визнано винним у 

вбивстві і засуджено до страти. У справі про розбій та вбивство відповідачами були 

четверо осіб, проте після задоволення клопотання адвокатів провадження було 

роз’єднано, так що справа клопотальника розглядалась окремо від інших. Одне із 

заперечень клопотальника стосувалося того, що двох з чотирьох відповідачів судили 

всього за тиждень до суду над ним і що негативний резонанс навколо того суду зашкодив 

йому. Суд заявив, що не спостерігалося жодних ознак атмосфери істерії та упередженості, 

і що преса фактично лише інформувала про хід провадження. Суд повторив тезу про те, 

що саме клопотальник мав доводити необ’єктивність судового розгляду його справи: 

„Будучи готовим виправити порушення конституційних прав, Суд водночас 

вважає, що „не є надмірною вимога, щоб тягар доведення суттєвої необ’єктивності лягав 

на того, хто заявляє про таку несправедливість і добивається скасування результату, 

причому це доведення має бути не умоглядним, а таким, що ґрунтується на реальних 

обставинах‖.  

Ми дослідили твердження клопотальника, свідчення та документальні докази на 

їх підтримку, а також його аргументи. Ми робимо висновок, що доведено в основному те, 

що, в певних відношеннях, існувала можливість упередженості. На цій підставі нас 

просять визнати, що до клопотальника [справді] поставилися з упередженістю‖.  

Далі Суд веде мову про захисні засоби, надані кожному відповідачеві, в тому 

числі допит потенційних присяжних та право на відвід без зазначення причин. Крім того 

згадуються такі засоби захисту як роз’єднання судових процесів над кількома 

відповідачами, а також відкладення розгляду справи та перенесення його до іншого 

регіону: 

„У даній справі, попри ту обставину, що компетентний адвокат клопотальника не 

вичерпав ліміту на відводи без зазначення причин на кінець ретельно проведеного допиту 

потенційних присяжних під час процедури відбору і не добивався відкладення розгляду 

справи або перенесення його до іншого регіону, клопотальник фактично просить цей суд 

дійти висновку, що висвітлення у новинах пограбування та ходу провадження до початку 

суду над клопотальником, включаючи суд над Фостером (Foster) та Зайцем (Zeitz), 

створило атмосферу такої упередженості та істерії, що стало неможливим вибрати 

об’єктивне й неупереджене журі з-поміж представників місцевої громади або провести 

справедливий суд. Те, що адвокат клопотальника не вичерпав засобів, що їх він мав для 

того, щоб не допустити відбору необ’єктивного судового журі з-поміж представників 

громади, зараженої, як стверджується, істерією та упередженістю щодо клопотальника, є 
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важливою, хоч  

і не визначальною обставиною‖.  

Судді Гарлан (Harlan), Франкфуртер і Даглас (Douglas) висловили незгоду з 

приводу інших підстав. 

Всі раніше розглянуті справи були справами про порушення законів штатів, 

переданими на розгляд Верховного Суду на підставі заперечення належного судового 

процесу відповідно до Чотирнадцятої поправки. Ситуація змінилася 1959 року, коли в 

справі Marshall v. United States окружний суд Сполучених Штатів у штаті Колорадо виніс 

вирок відповідачеві за протизаконне розповсюдження наркотиків на порушення 

федерального закону. Суд видав наказ про витребування матеріалів справи, оскільки мав 

сумніви, чи не призвело ознайомлення деяких присяжних з газетними статтями до „такої 

упередженості в організації розгляду справи, що це вимагає реалізації наших наглядових 

повноважень і призначення повторного суду‖. Тут Верховний Суд чітко зазначив, що 

реалізовує свої повноваження загального нагляду над федеральними судами нижчих 

інстанцій і не обмежується, як у випадках справ про порушення законів штатів, 

визначенням того, чи відповідачеві було забезпечено „належний судовий процес‖. Газетні 

повідомлення розповідали про попередні судимості відповідача і містили іншу 

інформацію, потенційно здатну призвести до упередженості, зокрема докази, виявлені при 

арешті. Дізнавшись, що журі читало ці газетні повідомлення, суддя, який вів процес, 

провів співбесіду з присяжними і почув від них, що газетні статті на них не вплинуть, що 

вони здатні винести рішення у справі лише на підставі доказів і що читання статей не 

призвело до упередженості. Суд визнав, що суддя має великі дискреційні повноваження 

щодо вирішення питань такого роду, проте зазначив: 

„Тут ми маємо факт ознайомлення присяжних з інформацією такого характеру, 

яка, як постановив суддя, несла на собі такий відбиток упередженості, що її не можна 

було безпосередньо запропонувати як доказ‖.  

Далі Суд знову чітко дав зрозуміти, що в даному випадку виконує наглядову 

функцію: 

„Реалізуючи свої наглядові повноваження щодо формулювання та застосування 

належних стандартів втілення кримінального закону федеральними судами, ми вважаємо 

необхідним проведення повторного судового процесу‖.  

У 1961 році Суд видав наказ про витребування матеріалів ще однієї справи, 

розглянутої федеральним судом, – Janko v. United States. Відповідача було визнано 

винним в ухиленні від сплати прибуткового податку. У газетах та на радіо з’явилась 

інформація про колишні судимості відповідача, зокрема про попередній вирок у даній 

справі, який було скасовано. Однак присяжних неодноразово попереджали, щоб вони не 

читали ці повідомлення; коли ж суддя запитав їх у загальному плані, чи вплинули на них 

будь-які зовнішні джерела, вони дали негативну відповідь. Питання, що розглядалось 

апеляційним судом, було пов’язане з тим, що четверо членів журі прочитали газетні 

статті. Зробивши незвичний крок, Верховний Суд задовольнив клопотання про 

затребування матеріалів справи і скасував вирок, відправивши справу на дослідування, – 

все в одному меморандумі. Думки Верховного Суду обнародувано не було. У даному 

випадку Суд знову реалізовував свої повноваження нагляду над федеральними судами 

нижчої інстанції, і ця справа не додала нічого до вже встановленого рішенням у справі 

Marshall закону. 

Справедливий суд для „Скаженого Пса” Ірвіна 

Також у 1961 році Суд постановив рішення у справі, що її багато хто вважає 

найважливішою в даній проблематиці, – Irvin v. Dowd. Ірвінові, клопотальнику, було 
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висунуто обвинувачення у вбивстві в штаті Індіана, і з огляду на громадський резонанс 

навколо злочину, в якому його звинуватили, було задоволено його прохання про 

перенесення розгляду справи до сусіднього графства, проте клопотання про відкладення 

розгляду було відхилено. У другому графстві його було визнано винним і засуджено до 

страти. Його апеляція до Верховного Суду ґрунтувалася на твердженні про порушення 

положення про належний судовий процес внаслідок того, що судовий процес над ним не 

був об’єктивним. У грудні 1954 року трапилися шість убивств. Ірвіна арештували в квітні 

1955 року, а незабаром після того поліцейські посадовці видали прес-релізи з 

повідомленням про те, що він зізнався в усіх шести вбивствах. Людям на вулиці ставили 

запитання про його вину та міру покарання, на яку він заслуговує, а потім їхні думки 

звучали на місцевих радіостанціях. Сила-силенна газетних заголовків, малюнків, 

карикатур та статей було опубліковано в газетах, які доставлялися приблизно до 95 

відсотків домівок у другому графстві, – тому, в якому його судили. Газетні та 

радіоповідомлення містили посилання на правопорушення, вчинені ним у підлітковому 

віці, його судимості за підпали та крадіжки зі зломом та те, що він побував під військовим 

трибуналом. Крім того в цих повідомленнях стверджувалося, що він порушив умови 

дострокового звільнення, а також що він зізнався в шести вбивствах і що йому висунуті 

обвинувачення у чотирьох з них. На додачу преса повідомляла, що Ірвін погодився 

визнати себе винним, якщо уникне страти, проте саме такого покарання мав рішучий 

намір добиватися прокурор. Ірвіна описували як „вбивцю шістьох, котрий зізнався‖, 

причому не лише у вбивствах, а ще й у 24 крадіжках зі зломом. 

Розглядаючи ситуацію з відбором присяжних, Суд з’ясував, що спочатку в списку 

кандидатів було 430 осіб. Суд задовольнив клопотання про вмотивоване відхилення 268 

кандидатур; 103 було відхилено через свідоме заперечення цими людьми смертної кари; 

крім того клопотальник використав максимально можливу кількість відводів без 

зазначення причин – 20. Представник штату дав відвід без зазначення причин лише 10 

особам. Звіт про відбір присяжних, що складався з 2783 сторінок, засвідчив, що 90 

відсотків опитаних громадян мали певну думку щодо вини, „в діапазоні від простої 

підозри до абсолютної переконаності‖. Крім всього іншого восьмеро з дванадцяти кінець 

кінцем відібраних членів журі вважали Ірвіна винним. 

Суд постановив, що присяжний, який сформував думку, не може бути 

безстороннім, проте далі заявив таке: 

„Втім, не ставиться вимоги, щоб присяжні зовсім нічого не знали про факти та 

питання, що стосуються справи. У ці часи швидкісних, повсюдних та різноманітних 

засобів комунікації слід очікувати, що до важливої судової справи буде привернуто увагу 

місцевої громадськості, і навряд чи можна знайти серед тих, хто найкраще підходить на 

роль присяжного, когось, хто ще не сформував певного враження або думки щодо 

обставин справи. Це особливо стосується кримінальних справ. Якщо стверджувати, що 

просте існування будь-якого свідомого уявлення про вину або невинність звинуваченого, і 

не більше того, достатнє для заперечення презумпції об’єктивності присяжного, то це 

означало б запровадження неможливого стандарту. Цілком достатньо, щоб присяжний був 

здатний облишити своє враження або думку і винести вердикт, що ґрунтується на 

представлених у суді доказах‖.  

Далі Суд послався на принципи, викладені в рішенні у справі Reynolds, зокрема на 

те, що тягар доведення лежить на клопотальникові, що він повинен довести фактичне 

існування упередженості і що висновок суду, який розглядав справу, „не повинен бути 

відхилений касаційним судом, якщо тільки його помилковість не є очевидною‖. Проте 

щодо даного випадку Суд визнав, що картина наростання необ’єктивності була чіткою й 

переконливою, а упередженість очевидною. Він зауважив, що дві третини присяжних 

були переконані у винності Ірвіна, чули або читали інформацію, яка була неприпустимою 
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як доказ на суді, і відкрито визнавали свою упередженість. Однак кожен з них заявив, що 

здатний бути об’єктивним і неупередженим. З цього приводу Суд зауважив: 

„Коли так багато людей і так багато разів визнали упередженість, такій заяві про 

об’єктивність не можна надавати великої ваги‖.  

Суд дійшов висновку, що за таких обставин скасування вердикту стало обов’язко-

вим: 

„Коли на карту поставлено життя клопотальника, не можна вважати надмірною 

його вимогу, щоб його судили в атмосфері, не збуреній такою величезною хвилею 

громадських пристрастей, і щоб справа розглядалась іншим журі, а не таким, дві третини 

членів якого визнають, ще не вислухавши жодного свідчення, що переконані в його 

винності‖.  

Суддя Франкфуртер подав згідну думку, в якій заявив: 

„Хіба ж можуть здатні помилятися чоловіки та жінки винести безсторонній 

вердикт, виходячи виключно з того, що вони чують у суді, коли ще до того, як вони 

зайняли свої місця в журі, їхній розум упродовж кількох місяців наповнювався 

матеріалами преси та радіо, покликаними довести вину звинуваченого? Гарантоване 

таким чином визнання вини становить заперечення найелементарніших уявлень про 

належний судовий процес‖.  

Аналізуючи цю справу, слід перш за все зауважити, що факти, пов’язані з її 

висвітленням у досудовий період, були більш кричущими, ніж ті, з якими Суд мав справу 

будь-коли раніше. Крім загального тла глибокої та різкої упередженості і крім показового 

звіту про відбір присяжних обсягом 2783 сторінок, згідно з яким восьмеро з 12 кінець 

кінцем відібраних присяжних вважали Ірвіна винним, варте уваги те, що в газетних 

статтях містилися дві речі, які, на думку більшості судів, є найшкідливішими для 

відповідача, а саме, список його попередніх судимостей та факт зізнання. 

Те, що саме екстремальність фактичної ситуації, а не якась революційна 

тенденція, змусила Верховний Суд постановити рішення про скасування, знайшло 

підтвердження наступного року. У 1962 році Суд відмовився скасовувати рішення суду 

штату Вашингтон у справі Beck v. Washington. Дейв Бек (Dave Beck), профспілковий діяч, 

був визнаний винним у присвоєнні коштів профспілки. Його апеляція до Верховного Суду 

ґрунтувалася головним чином на твердженні про порушення положень про належний 

судовий процес та рівний захист, передбачених Чотирнадцятою поправкою, яке виявилось 

у тому, що негативний громадський резонанс унеможливив відбір об’єктивного журі. Бек 

добивався зняття звинувачень, а також тричі подавав клопотання про відкладення 

розгляду справи і один раз про перенесення розгляду справи до іншого регіону, проте всі 

ці клопотання були відхилені. 

Газетні повідомлення приділяли головну увагу тому фактові, що зі скарбниці 

профспілки водіїв вантажних машин забиралися великі суми грошей, які 

використовувалися Беком для особистих цілей. Багато говорилось і про те, що Бек кілька 

разів скористався П’ятою поправкою під час слухання в спеціальному комітеті сенату 

Сполучених Штатів з питань неналежної діяльності в сфері праці й управління. У своєму 

запереченні проти складу великого журі Бек не стверджував, що конкретно хтось із 

присяжних був необ’єктивним або упередженим, а заявляв, що під час процедури відбору 

суддя не з’ясував, чи вплинув негативний громадський резонанс на когось із присяжних, а 

також що суддя не застеріг велике журі належним чином проти упередженості.  

Суд відхилив ці аргументи, заявивши, що Беку було забезпечено неупереджене 

велике журі і що інструкції судді були адекватними. З приводу інструкцій Суд зауважив, 
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що якби суддя, який вів процес, зупинився на питанні негативного громадського 

резонансу і на тому, що Бек скористався П’ятою поправкою, поставши перед сенатським 

комітетом, то цим самим він лише підкинув би поліно у вогонь, і це в кінцевому підсумку 

завдало б Беку більшої шкоди. 

У запереченнях Бека проти малого журі знову-таки не виокремлювався конкретно 

хтось із присяжних, а стверджувалося, що громадський резонанс навколо судового 

процесу автоматично унеможливив відбір об’єктивного журі і що будь-яке журі, вибране з 

числа жителів регіону, в якому його судили, слід вважати упередженим. Суд вказав на те, 

що суд над Беком відбувся приблизно через дев’ять місяців після того, як він вперше 

постав перед сенатським комітетом, і через п’ять місяців після того як йому було висунуто 

звинувачення, і що на момент початку суду висвітлення справи було вже набагато менш 

активним. Крім того Суд охарактеризував повідомлення ЗМІ під час процесу як „простий 

виклад новин, а не негожі статті, які провокували б недоброзичливість і прагнення 

помсти‖. Що стосується самого журі, то відхиленими виявилися кандидатури всіх тих, хто 

за місяць перед тим викликався як потенційний присяжний у зв’язку з судом над батьком 

Бека, а також усіх тих, хто хоч раз побував у залі суду під час процесу над його батьком. 

З-поміж 52 допитаних осіб лише восьмеро визнали, що мають певну упередженість або 

хоча б думку щодо вини Бека, Шестеро інших припустили, що, можливо, стали 

упередженими або сформували думку. Кандидатури всіх цих 14 осіб були відхилені, так 

само як і кандидатури тих, проти кого адвокат Бека висунув умотивоване заперечення. Бек 

також використав усі шість дозволених йому відводів без зазначення причин. Під час 

процедури відбору кожен з тих присяжних, кого було відібрано, заявив, що не був 

упередженим і не сформував думки щодо вини Бека, відкинути яку його могли б 

примусити лише докази. Вивчивши звіт про відбір присяжних, Суд заявив, що 

характеристики кожного присяжного щодо неупередженості були набагато кращими, ніж 

ті, яких вимагав Суд у попередніх справах. Було зроблене посилання на частину рішення у 

справі Irvin v. Dowd, в якій сказано, що існування свідомого уявлення саме по собі 

недостатнє, якщо присяжний може відкинути будь-яку думку, яку має, і винести свій 

вердикт на підставі доказів. 

Суд заявив: 

„Ми не можемо сказати, що досудовий громадський резонанс був настільки 

сильним і широким, або що все журі виявило таку небезсторонність, що суд не повинен 

був повірити словам присяжних і мав би визнати наявність упередженості або наперед 

сформованої думки як доведений факт. Порівняймо з рішенням у справі Irvin v. Dowd, де 

позначений сенсаційністю громадський резонанс, несприятливий для звинуваченого, 

пройняв містечко, в якому його судили, і, як показали матеріали відбору присяжних, 90% 

з 370 кандидатів та дві третини тих, хто став членом журі, мали думку щодо вини, а 

звинувачений марно подавав клопотання про обґрунтований відвід кількох осіб, 

прийнятих до складу журі‖.  

Відмова Суду скасувати рішення в справі Beck v. Washington чітко показує, що 

його ухвала в справі Irvin v. Dowd не означала радикального відходу від колишніх 

прецедентів, а стала необхідним наслідком екстремальної ситуації. 

Зауважимо, що при розгляді справи Бека Суд визнав важливою ту обставину, що 

Бек не подавав клопотань про обґрунтований відвід жодного з присяжних, яких було 

кінець кінцем відібрано. Суд також процитував уривок з рішення у справі Darcy v. Handy,  

в якому йдеться про те, що тягар доведення суттєвої необ’єктивності повинен лежати на 

клопотальникові і що це доведення має бути „таким, що ґрунтується на реальних 

обставинах‖, а не просто припущенням. У розгляді та вирішенні справи не взяли участі ні 
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суддя Франкфуртер, ні суддя Вайт (White). Суддя Блек (Black), до якого приєднався 

Верховний Суддя Воррен (Warren), не пристали на ухвалене рішення. 

Висвітлення та належний судовий процес у справі Шеппарда 

Наступний крок було зроблено, коли доктор Сем Шеппард (Sam Sheppard) заявив 

Верховному Суду, що його було позбавлено належного процесу через упереджене 

висвітлення перебігу суду над ним за вбивство його дружини у 1954 році. Те, що від імені 

Суду написав суддя Том Кларк (Tom Clark) про події, пов’язані з зазначеним судовим 

процесом, з огляду на чіткість висловленої думки не потребує коментарів: 

„Фундаментальна помилка суду справляє ще гірше враження через визнання ним 

своєї неспроможності контролювати громадський резонанс навколо справи. На самому 

початку провадження суддя оголосив, що ні він сам, ні будь-хто інший не здатен 

обмежити позначені упередженістю повідомлення новин. І він багато разів повторював 

цю думку. Оскільки суддя вважав своєю ціллю новинні ЗМІ, він так і не розглянув 

можливості вжиття інших засобів, що їх часто використовують для зменшення потоку 

позначених упередженістю матеріалів і захисту журі від зовнішнього впливу. Ми робимо 

висновок, що ці процедури були б достатніми, щоб гарантувати Шеппарду справедливий 

суд, а тому не розглядаємо ні те, які санкції можна було застосувати до непокірної преси, 

ні звинувачення в упередженості, які нині лунають на адресу судді штату, який вів процес. 

Карнавальної атмосфери, в якій проходив суд, можна було легко уникнути, 

оскільки зал суду та інші приміщення в будинку суду перебувають під контролем суду. Як 

ми підкреслювали в рішенні у справі Estes, присутність преси на судових засіданнях слід 

обмежити, коли стає очевидним, що в противному разі звинувачений зазнає 

упередженості або опиниться в невигідному становищі. Беручи до уваги сильний 

досудовий резонанс, суддя повинен був встановити більш строгі правила щодо 

використання репортерами залу суду, про що його просив адвокат Шеппарда. Кількість 

репортерів у самому залі суду можна було обмежити при першій ознаці того, що їхня 

присутність порушить хід процесу. Безперечно, не слід було дозволяти їм заходити за 

бар’єр. Більше того, суддя повинен був чіткіше регулювати поведінку репортерів у залі 

суду. Наприклад, суддя надто пізно попросив їх не торкатися речових доказів, які в 

перервах між засіданнями лежали на адвокатському столі, і не фотографувати їх.  

По-друге, суд повинен був ізолювати свідків. Всі газети та радіостанції вочевидь 

безперешкодно брали інтерв’ю у майбутніх свідків і в багатьох випадках розголошували 

зміст їхніх свідчень. Типовим прикладом є публікація численних заяв Сьюзен Хейз (Susan 

Hayes), перш ніж вона з’явилася в суді, щодо її любовного зв’язку з Шеппардом. Хоча 

свідки не допускалися до залу суду під час засідань, вони могли прочитати у пресі 

наведені там дослівно свідчення інших. Це зробило встановлене суддею правило повністю 

неефективним. 

По-третє, суд повинен був докласти певних зусиль, щоб взяти під контроль витік 

новин, інформації та пліток, що їх поширювали серед представників преси офіцери 

поліції, свідки та адвокати обох сторін. Значна частина розголошеної таким чином 

інформації була неточною, що породжувало безпідставні чутки та сум’яття. Те, що суддя 

усвідомлював свою відповідальність в цьому відношенні, видно з його попередження 

Стіву Шеппарду (Steve Sheppard), братові звинуваченого, котрий вочевидь робив публічні 

заяви, намагаючись дискредитувати свідчення свідків звинувачення. У присутності журі 

суддя зробив таку заяву: 

„А тепер суд хоче сказати дещо. Те, що йому сказали – він зовсім нічого не читав 

про це, проте був поінформований, що доктор Стів Шеппард, якому було надано привілей 
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залишатися в залі суду під час процесу, намагається проводити розгляд справи в газетах  

і робить доволі неприємні коментарі з приводу свідчень свідків звинувачення. 

Тож доктор Стів Шеппард має знати, що коли він бажає використовувати газети 

для розгляду цієї справи, поки ми розглядаємо її тут, йому буде заборонено залишатися в 

залі суду під час наступних судових засідань, якщо він зостається свідком у цій справі. 

Суд розуміє, що не може позбавити Стіва Шеппарда права на свободу слова, 

проте він може позбавити його ... привілею перебувати в залі суду, якщо він бажає 

користатися таким методом впродовж решти судового процесу‖. 

Адвокат захисту негайно звернув увагу суду на неймовірний галас у пресі 

Клівленда, яка „повністю перекрутила свідчення‖ у справі. За таких обставин суддя 

повинен був принаймні зажадати від газет, щоб ті перевіряли точність своїх повідомлень. 

І очевидно, що суддя мав спробувати зменшити серйозність цієї проблеми ще й шляхом 

накладення заборони на заяви для преси з боку адвокатів, свідків, а особливо коронера та 

офіцерів поліції. Прокурор раз по раз надавав ЗМІ доказову інформацію, яку так і не було 

запропоновано на суді. Значна частина „доказів‖, поширюваних у такий спосіб, була 

вочевидь неприпустимою. Неприйняття таких доказів судом втрачає сенс, якщо новинні 

ЗМІ знайомлять з ними громадськість. Наприклад, повідомлення про відмову Шеппарда 

пройти тестування на детекторі брехні надійшло безпосередньо від офіцерів поліції та 

коронера. 

Свідку звинувачення приписали повідомлення про те, що нібито дружина 

Шеппарда називала його схожим на „Джекіла-Хайда‖. Такого роду свідчень на суді ніхто 

не давав. Ще одне повідомлення, в якому стверджувалося, що „на підході сенсаційний 

свідок‖, який дасть свідчення про „бурхливий темперамент‖ Шеппарда, також могло 

надійти тільки з боку звинувачення. Далі, газети наводили детальний опис доказів, 

знайдених поліцією, проте не долучених до справи. 

Те, що значна частина провокуючих упередженість новин ішла від звинувачення, 

так само як і від захисту, робить бездіяльність судді ще прикрішою. Ефективний контроль 

над цими джерелами – хай і в межах повноважень суду – напевне дав би змогу запобігти 

поширенню неточної інформації, чуток та звинувачень, які спричинили значну частину 

підбурювального галасу – принаймні після того як Шеппарду було висунуто 

обвинувачення. 

Конкретніше кажучи, ніщо не заважало суду, який розглядав справу, накласти 

заборону на позасудові заяви кожного з адвокатів, сторін, свідків або судових посадовців,  

з чиїх вуст лунали провокуючі упередженість повідомлення, зокрема про відмову 

Шеппарда бути допитаним або пройти тестування на детекторі, про будь-які заяви 

Шеппарда посадовцям, про особи майбутніх свідків або їхні можливі свідчення, про 

переконаність у вині або невинності та інші подібні заяви щодо обставин справи. Знаючи 

про великий громадський інтерес до цієї справи, широке її висвітлення у пресі та 

потенційно провокуючий упередженість вплив галасу навколо неї, суд також міг 

попросити відповідних посадовців на рівні штату та графства запровадити правила для 

їхніх співробітників стосовно поширення інформації про справу. Крім того репортерів, 

котрі писали або давали в ефір провокуючі упередженість повідомлення, можна було 

попередити про недоречність публікації матеріалів, які не фігурували на процесі. Суддя 

був поінформований про події навколо суду зі скарги адвоката захисту у зв’язку з 

передачею на каналі WHK на другий день слухань. У такий спосіб право Шеппарда на 

суд, вільний від будь-якого зовнішнього впливу, було б додатково захищене без 

відповідного обмеження діяльності новинних ЗМІ. Якби суддя, інші судові посадовці та 

поліція поставили на чільне місце інтереси правосуддя, новинні ЗМІ швидко зрозуміли б, 
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що їм слід задовольнитися виконанням задачі щодо інформування про хід процесу в залі 

суду замість складання мозаїки з позасудових заяв. 

Зі справ, які до нас надходять, ми бачимо, що необ’єктивні та упереджені 

інформаційні коментарі щодо перебігу судових процесів стають дедалі частішими. 

Положення про належний процес вимагає, щоб справа звинуваченого розглядалася 

неупередженими присяжними, вільними від зовнішніх впливів. З огляду на повсюдний 

характер сучасних комунікацій і складність ліквідації впливу пройнятого упередженістю 

громадського резонансу на свідомість присяжних, суди першої інстанції повинні вжити 

рішучих заходів з метою гарантувати, що рівновагу ніколи не буде порушено на шкоду 

звинуваченому. Апеляційні ж суди мають обов’язок здійснювати незалежну оцінку 

обставин. Звичайно, ніщо не забороняє пресі повідомляти про події, що відбуваються в 

залі суду. Проте там, де існує реальна ймовірність того, що упереджені новини, 

обнародувані в досудовий період, унеможливлять справедливий суд, суддя повинен 

відкласти розгляд справи до того часу, коли загроза зменшиться, або перенести його до 

іншого графства, в якому резонанс навколо справи не настільки значний. Крім того суддя 

мав обговорити з адвокатами sua sponte питання про ізоляцію присяжних. Нині штат 

Огайо затвердив вимогу, щоб журі, що розглядають справи, в яких підсудному загрожує 

смертна кара, були ізольовані на період провадження без відповідного клопотання з боку 

адвоката захисту; вочевидь це зроблено на підставі досвіду справи Шеппарда. Якщо 

громадський резонанс під час провадження загрожує об’єктивності суду, слід призначити 

повторний розгляд справи. Однак ми повинні пам’ятати, що скасування – лише паліатив; 

ліками тут мають бути коригувальні заходи, які унеможливлять упередженість на самому 

початку. Впроваджуючи відповідні правила та інструкції, суди повинні вжити таких 

кроків, які захистять судові процеси від зовнішнього втручання. Нікому – ні прокурорам, 

ні адвокатам захисту, ні свідкам з боку звинуваченого, ні судовому персоналові, ні 

співробітникам правоохоронних органів – не можна дозволити вносити розлад у 

функціонування суду. Співробітництво між адвокатами та пресою щодо інформації, 

здатної вплинути на справедливість кримінального судового процесу, не лише підлягає 

регулюванню, але й гідне серйозного осуду та дисциплінарних заходів. 

Оскільки суддя штату, який вів процес, не виконав свого обов’язку захистити 

Шеппарда від природно провокуючого упередженість резонансу, яким пройнялась уся 

громада, і тримати під контролем руйнівні впливи в залі суду, ми повинні скасувати 

рішення про відхилення клопотання про видачу наказу habeas corpus. Справа повертається 

на дослідування до окружного суду, разом з інструкцією видати наказ та ордер на 

звільнення Шеппарда з-під варти принаймні до тих пір, поки штат через розумний строк 

знову не висуне йому звинувачень‖.  

З цитованої думки видно, що Верховний Суд визнав, що головною вадою ведення 

справи була неспроможність судді, який вів процес, тримати ситуацію в залі суду під 

належним контролем. Крім того нездатність держслужбовців та адвокатів обох сторін 

провадження діяти відповідно до своїх проголошених кодексів етичної поведінки 

призвела до того, що журі, яке слухало справу Шеппарда, стало упередженим проти 

нього. Ніде в думці Суду суддя Кларк не посилається на конфлікт між правами та 

обов’язками, передбаченими Першою та Шостою поправками. У думці імпліцитно 

вказано, що Суд вважає виявлену пресою нестриманість небажаною: 

„Зі справ, які до нас надходять, ми бачимо, що необ’єктивні та упереджені 

інформаційні коментарі щодо перебігу судових процесів стають дедалі частішими‖. 
 

Проте, на думку Суду, відповідальність лежить безпосередньо на суддях, 

адвокатах та держслужбовцях, адже на всіх них покладено обов’язок не допустити 

виникнення карнавальної атмосфери. 
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З огляду на вищезазначене, має сенс переказати наведений Верховним Судом 

стислий виклад ситуації, про яку йдеться в думці Суду. 

4 липня 1954 року Мерілін Шеппард (Marilyn Sheppard), вагітна дружина доктора 

Шеппарда, була забита до смерті дрючком у їхньому домі в передмісті Клівленда. За 

словами доктора Шеппарда, він спав на кушетці, коли рано вранці почув крик своєї 

дружини. Далі доктор Шеппард розповів про зіткнення з „фігурою‖ невідомого біля ліжка 

своєї дружини і про свою подальшу боротьбу з цією „фігурою‖, яка вдарила його по 

потилиці, після чого він знепритомнів. Він сказав, що, опритомнівши, переслідував 

„фігуру‖ від дверей до берега озера перед його будинком. Він вступив у боротьбу з 

„фігурою‖ і, одержавши ще один удар, знову втратив свідомість. Прийшовши до тями, він 

повернувся до будинку і повідомив про те, що сталося, мера селища. Доктора Шеппарда 

забрали до ближньої клініки, що належала його сім’ї, де лікарі зайнялися його ранами. 

Після викладу розповіді доктора Шеппарда про смерть його дружини в думці 

Верховного Суду сказано про висвітлення справи з першого дня суду і до кінця.  

У редакційних статтях на перших сторінках газет стверджувалося, що комусь 

„вбивство сходить з рук‖, і запитувалося, „Чому не проводиться дізнання? Проведіть його 

негайно, докторе Гербер‖. Доктор Гербер (Gerber), коронер, призначив дізнання того ж 

дня. Його можна було чути в прямій трансляції по всій гімназії, в якій воно відбувалося; 

мікрофони було встановлено біля лави коронера та місця для свідків. Хоча адвокати 

Шеппарда і були присутні на дізнанні, що тривало впродовж трьох днів, проте їм не 

дозволили взяти участь у ньому, і фактично, коли головний адвокат спробував добитися 

долучення до справи певних документів, коронер віддав розпорядження, щоб його силою 

вивели з кімнати, що публіка вітала вигуками схвалення. Газети вказували на 

суперечності в заявах Шеппарда, розповідали про докази, які не фігурували на процесі, 

робили акцент на позашлюбних зв’язках Шеппарда і вимагали арештувати його. 

Після того як 30 липня його арештували, висвітлення справи не стало 

спокійнішим. Суд звертає увагу на повідомлення про буцімто знайдені докази, яких 

насправді ніколи не існувало, на карикатури на Шеппарда, що висміювали його 

небажання допомагати слідству, і на фотографію, яку було ретушовано таким чином, щоб 

переконати читачів газети, що саме Шеппард був убивцею. 

У наступному розділі рішення Верховного Суду описані умови в залі суду під час 

розгляду справи. Це була невелика кімната, розміром 26 на 48 футів; репортери сиділи по 

один бік бар’єру одразу позаду відповідача і на відстані трьох футів від лави присяжних. 

Поруч із будинком суду було встановлено телевізійні та кінокамери, а фотографи та 

телевізійний персонал, разом з усією своєю апаратурою, заповнили коридори біля 

судового залу. Така ситуація тривала впродовж усіх дев’яти тижнів процесу. 

Всі присяжні крім одного під час відбору засвідчили, що читали про справу або 

чули передачі про неї. Щонайменше семеро з 12 присяжних передплачували одну або 

кілька клівлендських газет. 

У рішенні вказано на низку подій, які трапилися під час суду і посилили 

упередженість щодо справи Шеппарда; далі Суд робить висновок, що вся ця діяльність 

новинних ЗМІ становила втручання в хід самого процесу. 

Однак Суд повторює свою давнішню позицію щодо свободи слова: 

„Відповідальна преса завжди вважалася помічницею в справі ефективного 

здійснення правосуддя, особливо в сфері кримінального судочинства. Цю її функцію 

засвідчує вражаючий послужний список, що охоплює кілька століть. Преса не просто 

публікує інформацію про суди, але й запобігає судовим помилкам, роблячи поліцію, 
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прокурорів та судові процедури об’єктом прискіпливої уваги та критики з боку широкої 

громадськості. А тому цей суд не бажає запровадження жодних прямих обмежень 

традиційної свободи новинних ЗМІ, оскільки „(т)е, що відбувається в залі суду, є 

громадською власністю‖.  

Важливо те, що, попри непоміркованість поведінки новинних ЗМІ, яку визнали 

навіть самі ЗМІ і щодо якої Суд висловлює жаль, у рішенні зазначається, що в кінцевому 

підсумку відповідальність за те, що така ситуація стала можливою, лежить безпосередньо 

на судді, який вів процес. 

Хоча Суд веде мову про обов’язок судді тримати під контролем ситуацію в залі 

суду та навколо нього під час судового процесу, однак у думці не йдеться про обмеження 

тих прав, що їх з давніх часів має преса в силу Першої поправки. Немає й пропозиції про 

притягнення представників преси до відповідальності за неповагу до суду або про 

застосування інших санкцій проти преси. 

Суть рішення в справі Шеппарда викладена простими словами наприкінці ухвали, 

коли Суд говорить, що ліки в даній ситуації полягають не в обмеженнях діяльності преси, 

а в захисті звинуваченого за допомогою запобіжних процесуальних засобів, які не повинні 

бути недоступними жодному відповідачеві. Суд заявив: 

„Звичайно, ніщо не забороняє пресі повідомляти про події, що відбуваються в залі 

суду. Проте там, де існує реальна ймовірність того, що упереджені новини, обнародувані в 

досудовий період, унеможливлять справедливий суд, суддя повинен відкласти розгляд 

справи до того часу, коли загроза зменшиться, або перенести його до іншого графства,  

в якому резонанс навколо справи не настільки значний. Крім того суддя мав обговорити  

з адвокатами sua sponte питання про ізоляцію присяжних. Якщо громадський резонанс під 

час провадження загрожує об’єктивності суду, слід призначити повторний розгляд справи. 

Однак ми повинні пам’ятати, що скасування – лише паліатив; ліками тут мають бути 

коригувальні заходи, які унеможливлять упередженість на самому початку‖.  

Існує одинадцять запобіжних процесуальних засобів, що покликані захистити суд 

над звинуваченою особою від зовнішніх впливів. Деякі з цих засобів можна застосувати у 

досудовий період, деякі – під час суду, а ще деякі – після його закінчення. Цими засобами 

є перенесення розгляду справи до іншого регіону, заміна контингенту потенційних 

присяжних, відкладення розгляду, роз’єднання провадження, процедура відбору 

присяжних (voir dire), спеціальні журі (blue ribbon juries), ізоляція журі, інструктування, 

повторний суд, апеляція та наказ habeas corpus. 

Якщо Верховний Суд вважає, що існуючих запобіжних засобів було б досить для 

того, щоб справитися з впливом безпрецедентного інтересу громадськості до справи 

Шеппарда, то важко уявити ситуацію, за якої ті ж самі процедурні засоби виявилися б 

недостатніми для захисту будь-якого відповідача. 

Підтвердження рішення у справі „Буруна Мерфа” 

Наприклад, 1975 року, розглядаючи рішення в справі Murphy v. Florida, Суд знову 

відмовився скасувати вирок, попри твердження, що громадський резонанс навколо справи 

позбавив відповідача належного судового процесу. При цьому Суд роз’яснив свою ухвалу 

в справі Marshall v. United States.  

Джека Роланда Мерфі (Jack Roland Murphy) було визнано винним у зломі та 

проникненні до будинку з наміром вчинити крадіжку. Суддя Маршал (Marshall), котрий 

написав більшу частину думки Верховного Суду, яку підтримали 8 суддів проти одного, 

заявив: 
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„Крадіжка та арешт клопотальника широко висвітлювалися пресою, оскільки 

раніше клопотальник часто згадувався в новинах. Він став відомим через свою участь у 

крадіжці сапфіру „Зірка Індії‖ з музею в Нью-Йорку в 1964 році. Яскравий стиль життя 

зробив його об’єктом постійної уваги преси; зазвичай його називали – принаймні у ЗМІ – 

„Буруном Мерфом‖ (Murph the Surf).‖  

Суд бере до уваги, що матеріали справи містять велику кількість статей, в яких 

ідеться про життєві випробування Мерфі, а в багатьох цитуються заяви для репортерів, 

зроблені Мерфі або його адвокатом. Коли почався відбір до журі, було опитано 78 

присяжних. З них 30 дістали відвід з огляду на різні особисті причини; 20 дістали відвід з 

боку захисту або звинувачення без зазначення причин; 20 дістали відвід з боку суду як 

такі, що ставляться до Мерфі з упередженістю, а з-поміж решти восьмеро були відібрані 

як присяжні та двоє як резервні члени журі. Мерфі подав клопотання про відвід вибраних 

присяжних на тій підставі, що вони знали про те, що його раніше визнавали винним у 

крадіжці „Зірки Індії‖ у 1964 році та у вбивстві в іншому графстві. Це клопотання, а також 

клопотання про перенесення розгляду справи до іншого регіону на підставі твердження 

про досудовий громадський резонанс, що призвів до упередженості, було відхилено. 

Верховний Суд США віддав наказ про витребування матеріалів справи. 

У своїй думці Суд з’явив, що його колишнє рішення в справі Marshall v. United 

States стосувалося лише федеральних судів і що тодішня ухвала про скасування 

вмотивовувалася виключно його наглядовими повноваженнями, а не була наслідком 

вимог конституції. 

Суд підкреслив, що майже всі статті, в яких розповідалося про Мерфі, з’явилися 

впродовж дворічного періоду, який закінчився за сім місяців до того як було відібрано журі 

в цій справі, охарактеризувавши статті як такі, що „ґрунтуються переважно на фактах‖. 

Суд заявив: 

„Те, яких саме заходів має вжити суд, щоб відібрати присяжних, які видаються 

неупередженими, є ще одним чинником оцінки запевнень цих присяжних у тому, що вони 

неупереджені. У громаді, в якій більшість потенційних присяжних визнають, що мають 

дискваліфікуючу упередженість, правдивість заперечень інших можна поставити під 

сумнів; адже тоді більшою є ймовірність того, що вони є членами громади, глибоко 

ворожої щодо звинуваченого, а також того, що це могло вплинути на них, хоча вони й не 

відчувають цього. У справі Irvin v. Dowd, наприклад, Суд взяв до уваги, що 90 відсотків 

опитаних схилялися до думки, що звинувачений винний, а суд тоді з цієї причини дав 

відвід 268 з 430 потенційних присяжних. Натомість у даному випадку 20 з 78 опитаних 

дістали відвід, оскільки визнали, що мають думку щодо вини клопотальника. Можливо, це 

на 20 більше, ніж було б у випадку суду над зовсім невідомою особою, однак це аж ніяк 

не вказує на те, що громада отруєна такою неприязню до клопотальника, що це ставить 

під сумнів безсторонність присяжних, які не виявили особистої ворожості. 

Якщо підсумувати, то на підставі матеріалів справи ми не можемо зробити 

висновок, що суд над клопотальником не був об’єктивним. Клопотальник не зміг 

показати, що організація судового процесу характеризувалась упередженістю або що 

процес відбору журі, на який він скаржиться, дає підставу для висновку про фактичну 

упередженість.  

А тому слід підтвердити ухвалу апеляційного суду‖.  

Також 1975 року апеляційний суд США у сьомому окрузі, розглянувши справу 

Chicago Council of Lawyers v. Bauer, постановив, що „правила про некоментування‖, 

встановлені окружним судом північного округу штату Іллінойс, позбавляли адвокатів 

передбачених Першою поправкою прав на свободу слова. Позивач у справі стверджував, 
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що так звані „правила про некоментування‖ містили неконституційні обмеження прав 

адвокатів давати публічні коментарі щодо справ, які перебувають у розгляді, а також 

слухати й читати публічні коментарі інших адвокатів, і що дія цих правил не 

обмежувалася ситуаціями, коли існує „безпосередня й очевидна небезпека серйозної та 

значної загрози здійсненню правосуддя‖. 

Окружний суд, зауваживши, що ці правила не можна вважати такими, що містять 

попередні обмеження, все ж визнав, що формулювання правила, в якому говорилося, що 

„за умови реальної ймовірності того, що таке поширення [інформації] завадить 

об’єктивності суду або іншим чином зашкодить належному здійсненню правосуддя‖, було 

надто широким і, отже, не відповідало конституційним стандартам. Суд заявив, що лише 

ті коментарі, які становлять „серйозну та значну загрозу‖ втручання в об’єктивне 

здійснення правосуддя, можуть бути заборонені на підставі Конституції.  

Зі справ, про які йдеться вище, чітко видно, як розвивався закон у цій сфері. Хоча 

важко заперечувати, що Суд надавав підсудним дедалі більшу міру захисту від впливів із-

за меж судової кімнати, проте лише в двох випадках, коли вирок було винесено судом 

штату, – Irvin v. Dowd і Sheppard v. Maxwell, – Верховний Суд відмінив рішення суду 

нижчої інстанції на підставі положення про належний судовий процес, оскільки в тому 

регіоні, де розглядалася справа, висвітлення злочину та процесу новинними ЗМІ 

ускладнило забезпечення справедливого суду. 

Ці дві важливі справи, в яких Суд визнав факт упередження, були пов’язані з 

телевізійним висвітленням. А тому закон, викладений у рішенні в справі Reynolds v. United 

States, залишається по суті незмінним щодо висвітлення в газетах. Як видно з рішення у 

справі Sheppard v. Maxwell, Верховний Суд не змінив своїх поглядів у цій області. Суд 

продовжує вважати існуючі запобіжні правові засоби достатніми для захисту 

звинуваченого і не намагається жодним чином обмежити свободу преси. 

Проте судді, які ведуть процеси, продовжують вживати кроків, що їх вони 

вважають необхідними „в інтересах справедливого суду‖. 

Розпорядження про нерозголошення інформації для репортерів 

У рішенні в справі Sheppard v. Maxwell Верховний Суд зауважив, що, як 

показують розглянуті ним справи, „необ’єктивні та упереджені інформаційні коментарі 

щодо перебігу судових процесів стають дедалі частішими‖. У 1966 році Суд заявив: 

„Положення про належний процес вимагає, щоб справа звинуваченого 

розглядалася неупередженими присяжними, вільними від зовнішніх впливів. З огляду на 

повсюдний характер сучасних комунікацій і складність ліквідації впливу пройнятого 

упередженістю громадського резонансу на свідомість присяжних, суди першої інстанції 

повинні вжити рішучих заходів з метою гарантувати, що рівновагу ніколи не буде 

порушено на шкоду звинуваченому‖.  

У 1972 році окружний суддя США Е. Гордон Вест (E. Gordon West) вжив по-

справжньому крутих заходів, коли видав наказ про заборону повідомляти про свідчення, 

дані на досудовому слуханні справи робітника фірми „VISTA‖, якого було звинувачено у 

змові з метою вбивства мера міста Бетон Руж, штат Луїзіана. Суддя Вест викликав до суду 

репортерів Леррі Дікінсона (Larry Dickinson) та Гіббса Адамса (Gibbs Adams) у зв’язку з 

неповагою до суду, після того як вони написали статті для своїх газет з детальним 

викладом свідчень, даних того дня. Репортери подали апеляцію до апеляційного суду 

п’ятого округу, і там судова колегія, що складалася з трьох суддів, заявивши, що заборона 

була неконституційною, відправила справу U.S. v. Dickinson назад до окружного суду, щоб 

той переглянув своє рішення. Суддя Вест скасував свою заборону права на публікацію, 

проте відмовився анулювати наказ про виклик репортерів у зв’язку з неповагою до суду.  
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Після цього апеляційний суд п’ятого округу, який налічував 15 суддів, розглянув 

справу в повному складі і постановив рішення проти репортерів. Суд заперечив, що 

порушує право вільної преси, заявивши, що просто підтверджує право федерального 

окружного судді накладати покарання на порушників своїх наказів – незалежно від 

конституційності цих наказів.  

Після справи Дікінсона траплялися й інші ухвали судів нижчих інстанцій на рівні 

штатів та федеральних судів щодо заборони на розголошення, однак питання дійшло до 

Верховного Суду лише 1976 року, коли він розглянув справу Nebraska Press Association v. 

Stuart. Отже, 1976 року перед Верховним Судом уперше постало питання про те, чи може 

суд нижчої інстанції, не порушуючи Конституцію, видати наказ про нерозголошення 

інформації у пресі на підставах забезпечення справедливого суду. У цьому випадку Суд 

розглянув, за словами Верховного Судді Воррена Бергера (Warren Burger), проблеми 

„майже такі ж старі, як і Республіка‖. 

У своїй думці Суд бере до уваги такі обставини справи: 

Увечері 18 жовтня 1975 року місцевий поліцейський знайшов шістьох членів 

однієї родини мертвими в їхньому будинку в маленькому містечку, яке налічувало 

близько 850 жителів, у штаті Небраска. Арештували підозрюваного, якому наступного 

ранку суд графства Лінкольн висунув звинувачення. Злочин одразу дістав широке 

висвітлення у місцевих, регіональних та загальнонаціональних газетах, на радіостанціях 

та телевізійних каналах. 

Через три дні після скоєння злочину прокурор графства та адвокат захисту 

звернулися до суду графства із спільним клопотанням про видачу обмежувального наказу 

стосовно „речей, про які можна або не можна буде повідомляти публічно або розкривати 

громадськості‖, з огляду на „масоване висвітлення новинними ЗМІ‖ та „реальну 

ймовірність упереджених повідомлень, які ускладнили б або й зовсім унеможливили 

відбір неупередженого журі і могли б зашкодити справедливому суду‖. Не розглянувши 

докази,  

а лише заслухавши аргументи адвоката, суд графства задовольнив клопотання про видачу 

обмежувального наказу, що забороняв усім присутнім на суді стороннім особам 

„розкривати або санкціонувати розкриття інформації з метою поширення її серед 

громадськості  

в якій завгодно формі або яким завгодно способом щодо будь-яких свідчень, що будуть 

дані, або доказів, що будуть наведені‖. 

Попередній розгляд справи відповідача відбувся того ж дня, коли було видано 

наказ, і проходив у відкритому режимі, проте наказ вважався таким, що набув чинності. 

Відповідача було переведено до окружного суду штату, де його мали судити. 

На той момент преса, радіо- і телеканали, видавці та індивідуальні репортери 

подали клопотання до окружного суду, попросивши його втрутитись і відмінити 

обмежувальний наказ. Окружний суддя задовольнив прохання клопотальників про 

втручання і чотири дні по тому, 27 жовтня 1975 року, видав власний обмежувальний 

наказ. Суддя постановив, що, „з огляду на природу злочинів, яких стосується скарга, існує 

безпосередня  

й очевидна загроза, що досудовий резонанс може зашкодити праву відповідача на 

справедливий суд‖. 

Наказ мав діяти лише до моменту завершення відбору журі; він конкретно 

забороняв клопотальникам торкатися в своїх повідомленнях таких п’яти тем: 1) існування 

або змісту зробленого відповідачем офіцерам правоохоронних органів зізнання, яке було 

долучено до справи у відкритому судовому засіданні, коли було висунуто обвинувачення;  
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2) факту або природи заяв, зроблених відповідачем іншим особам; 3) змісту записки, 

написаної ним у ніч вбивства; 4) деяких аспектів медичних свідчень під час попереднього 

слухання; і 5) осіб жертв гаданого сексуального нападу і природи нападу.  

Наказ також забороняв повідомляти про конкретний характер самого наказу про 

нерозголошення. 

Чотири дні по тому клопотальники спробували добитися призупинення наказу 

окружного суду і звернулися до Верховного Суду штату Небраска з проханням видати 

припис mandamus, призупинити наказ і терміново розглянути апеляцію щодо нього. 

Приблизно через місяць Верховний Суд штату Небраска заслухав усні аргументи сторін і 

через тиждень обнародував свою думку. 2 грудня 1975 року Верховний Суд штату 

Небраска заявив, що як суспільство, так і окремий відповідач мають життєво важливий 

інтерес  

у тому, щоб гарантувати, що справа відповідача розглядатиметься неупередженим журі,  

і постановив, що з огляду на громадський резонанс це право перебуває під загрозою. 

Верховний Суд штату Небраска відзначив, що закони штату вимагають, щоб суд над 

відповідачем розпочався впродовж шести місяців після його арешту, і що в разі 

перенесення розгляду справи до іншого регіону суд може відбутися тільки в суміжних 

графствах, в яких резонанс навколо справи по суті такий же, як і в тому графстві, де, як 

стверджується, стався злочин. 

Верховний Суд штату Небраска вніс зміни до наказу окружного суду, 

заборонивши торкатися в повідомленнях лише трьох тем: 1) існування або змісту будь-

яких зізнань або визнань, зроблених відповідачем офіцерам правоохоронних органів; 2) 

будь-яких зізнань або визнань, зроблених будь-яким третім сторонам, за винятком 

представників преси; і 3) інших фактів, які можуть мати „серйозні наслідки‖ для 

звинуваченого. 

4 грудня Верховний Суд Сполучених Штатів затребував матеріали справи, щоб 

розглянути важливі питання, про які йшлося в наказі суду першої інстанції, зміненому 

Верховним Судом штату Небраска, однак відхилив клопотання про терміновий розгляд 

або повне призупинення наказу суду першої інстанції на період процесу над відповідачем. 

Суд проаналізував всі ті численні резонансні справи, які надходили на його 

розгляд раніше, в аспекті галасу навколо сенсаційних справ, починаючи з суду над 

Аароном Берром у 1807 році. 

У думці більшості членів Суду, викладеній Верховним Суддею, було сказано: 

„Взяті разом, ці справи демонструють, що досудовий резонанс – навіть 

всепроникний, негативний резонанс – не обов’язково призводить до необ’єктивного суду. 

На здатність кінець кінцем відібраного журі ухвалити справедливе рішення впливає 

тональність та сила резонансу, який до певної – і часто великої – міри формується тим, що 

адвокати, поліція та інші посадовці роблять для того, щоб пришвидшити висвітлення‖.  

Після багатослівного аналізу справи Near v. Minnesota та більш недавніх справ, 

пов’язаних з попередніми обмеженнями, Суд заявив: 

„Через усі ці справи червоною ниткою проходить ідея, що попередні обмеження 

свободи слова та публікації є найсерйознішим та найменш терпимим порушенням прав, 

передбачених Першою поправкою. Кримінальне покарання чи вирок у справі про 

дифамацію перебувають під могутнім прикриттям запобіжних засобів, покликаних 

відкласти наслідки вироку до того моменту, коли всі можливості оскарження будуть 

вичерпані.  
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Натомість попереднє обмеження, з огляду на саме його визначення, веде до 

негайних і невідворотних санкцій. Якщо можна сказати, що загроза кримінальних або 

цивільних санкцій після публікації „охолоджує‖ висловлювання, то попереднє обмеження 

„заморожує‖ його принаймні тимчасово‖.  

Суд зауважив, що шкода може бути особливо значною, коли попереднє 

обмеження стосується повідомлення новин та коментарів щодо поточних подій, заявивши: 

„Правдиві повідомлення про відкриті судові засідання перебувають під 

особливим захистом від подальшого покарання. З тих же причин захист від попереднього 

обмеження повинен бути особливо сильним у випадку повідомлень про кримінальне 

провадження, незалежно від того, ізольованим актом чи проявом кримінальної поведінки 

є злочин, про який ідеться‖.  

Суд вказав, що більшість альтернатив попередньому обмеженню публікації за 

таких обставин як ті, що характерні для даної справи, проаналізовані Судом і відкрито 

схвалені ним у рішенні в справі Sheppard v. Maxwell, і щодо даного конкретного випадку 

зазначив: „Немає підстав вважати, що альтернативні засоби не захистили б [права 

відповідача]...‖ 
 

Суд сказав, що усвідомлює, що йдеться про події в громаді, яка налічує 850 осіб,  

і зауважив: 

„Розумно припустити, що якби жодні інформаційні повідомлення не 

публікувались і не озвучувалися, то з вуст у вуста почали б швидко поширюватися чутки. 

Можна лише робити припущення щодо точності таких повідомлень, враховуючи 

продуктивні характеристики чуток; вони цілком можуть виявитися шкідливішими, ніж 

розумно точні інформаційні повідомлення. Однак ясно, що цілу громаду не можна 

утримати від обговорення теми, яка безпосередньо торкається життя в ній‖.  

Верховний Суддя, цитуючи рішення у справі Murphy v. Florida, відзначив, що 

справи, рішення в яких приймав Суд, „не можна вважати такими, що свідчать на користь 

припущення, що саме лише ознайомлення присяжних з даними щодо колишніх 

судимостей відповідача в суді штату або з інформаційними повідомленнями про злочин, у 

вчиненні якого його звинувачують, презумптивно позбавляє відповідача належного 

судового процесу‖. 

Скасовуючи ухвалу в цій справі Верховного Суду штату Небраска, Суд в 

одностайній думці заявив: 

„Ми підтверджуємо, що гарантії свободи висловлювання не є абсолютною 

забороною за будь-яких обставин, проте бар’єри перед попереднім обмеженням 

залишаються високими, а презумпція проти його використання непорушною. Ми 

постановляємо, що стосовно наказу, який фігурує в цій справі і яким забороняються 

повідомлення або коментарі щодо судових засідань, які проходять відкрито, бар’єри не 

було знято; у тій частині,  

в якій цей наказ обмежив публікацію таких матеріалів, він вочевидь є недійсним‖.  

Суддя Вайт у згідній думці написав: 

„Однак я мушу додати, що з причин, про які веде мову сам суд, я маю серйозні 

сумніви, що накази стосовно преси на кшталт того, який фігурує в цій справі, можуть хоч 

коли-небудь бути виправданими...‖  

Роль добровільних директив стосовно відносин між пресою та адвокатами 

У рішенні в справі Пресової асоціації штату Небраска Верховний Суд схвально 

відгукнувся на спроби розробити добровільні директиви для судів, адвокатів, преси і 
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радіо-та телеканалів. У попередніх, – тих, що передували наказові про витребування, – 

матеріалах справи, які дістала назву Nebraska Press Association v. Stuart, суддя Блекман 

(Blackmun) відіслав Верховний Суд штату Небраска до визначення, даного судом того ж 

штату, згідно з яким добровільні директиви щодо взаємин між пресою та адвокатами є 

„добровільними‖, а жодні такі добровільні директиви не можна владою суду зробити 

обов’язковими.  

Однак Верховний Суд штату Вашингтон у 1981 році в рішенні у справі Federated 

Publications Inc. v. Swedberg, прийнятому п’ятьма глосами проти чотирьох, постановив, 

що доступ преси до досудових слухань може бути обумовленим згодою репортерів 

дотримуватися „добровільних‖ директив штату щодо взаємин між пресою та адвокатами. 

Рішення було прийнято у зв’язку з попереднім слуханням справи про вбивство у місті 

Беллінгамі, штат Вашингтон, що мало стосунок до вбивств, скоєних „гілсайдським 

душителем‖ у районі Лос-Анджелеса. Судді Верховного Суду охарактеризували наказ 

суду нижчої інстанції як „добросовісну спробу узгодити інтереси відповідача та преси...‖. 

Далі вони висловили думку, що наслідком підписання документа було моральне 

зобов’язання, а не поява ордера, що вимагає правового втілення.  

17 травня 1982 року Верховний Суд Сполучених Штатів відмовився, при сімох 

голосах „за‖ та двох „проти‖, розглядати апеляцію „Федерейтед Паблікейшенз‖.  

Наслідки справи преси штату Небраска 

Після рішення 1976 року в справі Пресової асоціації штату Небраска були 

сподівання, що надалі обмежувальні накази щодо повідомлень преси про події в залі суду 

не видаватимуться. Проте менш ніж через рік питання знову потрапило на розгляд 

Верховного Суду. Справа виникла в штаті Оклахома, коли окружний суд видав наказ, 

який забороняв новинним ЗМІ „публікувати, транслювати або поширювати у будь-який 

спосіб [інформацію про] ім’я або фотографію неповнолітньої дитини‖ у зв’язку зі 

справою, яка стосувалася такої дитини і розглядалася тоді у підлітковому суді. Репортери 

були присутні в залі суду на більш ранньому слуханні, і ім’я та фотографія хлопчика 

з’явилися в місцевій пресі та на телебаченні. 

Цитуючи рішення у справах Nebraska Press Association v. Stuart та Cox 

Broadcasting Corp. v. Cohn, Верховний Суд США в своїй ухвалі в цій справі нагадав, що в 

рішенні у справі Cox Broadcasting Суд постановив, що штат не може накладати санкції за 

точну публікацію імені жертви зґвалтування, „яке було публічно розкрито у зв’язку з 

судовим переслідуванням за злочин‖. У зазначеній справі репортер дізнався про особу 

жертви з дослідження обвинувачень, з яким секретар суду дав можливість ознайомитися в 

залі суду під час перерви у слуханні справи проти здогадних ґвалтівників. 

У рішенні в справі Cox Broadcasting Суд дав чітко зрозуміти, що пресі не можна 

забороняти „публікувати правдиву інформацію, розголошену перед публікою в офіційних 

матеріалах суду‖. Цей принцип було підтверджено рішенням у справі Пресової асоціації 

штату Небраска. 

Суд у рішенні в оклахомській справі заявив, що ім’я та фотографія підлітка „були 

публічно розкриті у зв’язку з судовим переслідуванням за злочин‖, подібно до того, як 

ім’я жертви зґвалтування в справі Cox Broadcasting було повідомлено публіці. За таких 

обставин, постановив Суд, наказ окружного суду обмежував свободу преси.  

 

 

СПРАВА СЕМА ШЕППАРДА 
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Аллісон Габер (Allison Haber), Рену Капур (Renu Kapur),  

Браєн Перрі (Brian Perry), Джейсон Шварц (Jason Schwartz) 

Справа Сема Шеппарда стала прикладом судового процесу, в якому тон задавала 

громадськість; зокрема, преса просто шаленіла. Пікантні подробиці справи, в якій 

фігурувала красива жертва вбивства та її високоосвічений чоловік, котрий стверджував, 

що брутальний злочин вчинив якийсь загадковий незнайомець, а також загальна 

атмосфера сенсаційності навколо справи, – все це посприяло нагнітанню пресою істерії. 

Ілюстрацією здатності преси розпалювати пристрасті служить газетна передовиця про 

доктора Шеппарда. У передовиці стверджувалося, що Шеппарда, „[о]крім поверхового 

опитування під час проведеного корнером Семом Гербером (Sam Gerber) дізнання, не 

піддано жодним офіційним допитам‖ (Van Alstyne, 90). Заголовок цієї передовиці – „Чому 

Сем Шеппард не в тюрмі?‖ – чітко вказує на упередженість проти доктора Шеппарда. Це 

типовий приклад необ’єктивності в ставленні до справи. Безсумнівно, широкомасштабний 

вплив преси став одним з чинників, що позбавили доктора Шеппарда можливості 

реалізувати своє право на об’єктивний розгляд його справи присяжними з числа рівних 

йому громадян. 

Нападки з боку ЗМІ не були б такими розгнузданими, якби не неспроможність 

суду пригасити роздуте ЗМІ полум’я сенсаційності. Попри широкий резонанс та 

громадську думку, налаштовану проти доктора Шеппарда, суддя Кларк (Clark) так і не 

прийняв рішення ізолювати присяжних і не проінструктував їх, щоб вони нехтували будь-

якою інформацією ззовні. „Хоча його брехню доведено, він все ще вільний займатися 

своєю професійною діяльністю, перебуває під прикриттям своєї сім’ї, захищений 

вправним адвокатом, котрий пошив у дурні поліцію та владу, іноді носить із собою зброю 

і може робити все, що йому заманеться‖ (Van Alstyne, 90). Наведена цитата, запальні 

слова якої змальовують Шеппарда як чарівливого гульвісу з пістолетом, котрий 

перехитрив недалекоглядну поліцію, гарантовано налаштовувала громадську думку проти 

звинуваченого. Здатність ЗМІ формувати думки і навіть змінювати саму об’єктивну 

реальність, як це було під час першого суду над О.Дж. Сімпсоном, а також під час більш 

недавнього „суду над служницею‖ (Au Pair trial), показує, наскільки обережними мають 

бути ЗМІ, коли ведуть мову про вину або невинність будь-якої звинуваченої особи. 

Висвітлюючи хід процесу над Шеппардом, ЗМІ не змогли й не схотіли дистанціюватися 

від подій на суді, відмовившись від ролі неупередженого спостерігача й літописця, що 

працює задля блага громади. Типовий кодекс поведінки новинної організації містить 

положення на кшталт такого: „У своїх програмах ми зобов’язуємося додержувати 

найвищих стандартів якості, чесності й правдивості. Всі службовці повинні докладати 

максимум зусиль, щоб гарантувати, що в ефірі не прозвучить хибна, оманлива або 

брехлива інформація‖ (TVSD). 

Хоча засобам масової інформації, які є рупором громадськості, важко бути 

об’єктивними, проте саме це конче вимагається від них, коли йдеться про людське життя, 

як у випадку суду в справі про убивство. Запальна риторика на адресу доктора Шеппарда 

та суду над ним, наприклад, така: „Вивчайте обличчя, скільки забажаєте. Ніколи не 

знайдете й натяку на те, якою має бути відповідь‖ (Van Alstyne, 91), мала на меті не 

допустити, щоб присяжні й журі в цілому повірили в невинність Шеппарда. Сумарна вага 

упередженості ЗМІ проти доктора Шеппарда визначила „забарвлення‖ майбутнього 

складу журі. Безсумнівно, така „забарвленість‖ складу журі стала одним з чинників, що 

призвели до вочевидь необ’єктивного суду над Шеппардом. 

Неспроможність суду, в особі судді Кларка, стримувати енергійність ЗМІ стала 

очевидним провалом судової системи. Так, „суд не може контролювати кожного‖ (Van 

Alstyne, 92), а досудовий резонанс перебував за межами компетенції суду, проте суддя 

Кларк не вжив заходів з метою зменшення впливу ЗМІ в судовому залі, в якому він 
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розпоряджався. Хоча представників ЗМІ й не впускали до самого залу, проте вони мали 

вільний доступ до всіх присяжних, зокрема могли фотографувати їх персонально і 

публікувати знімки. Крім того, під час наради журі геть усі присяжні мали доступ до 

різних газет, що безперечно вплинуло на їхні думки щодо справи Шеппарда. Тож не 

дивно, що в атмосфері безжального й упередженого медіа-висвітлення перебігу судового 

процесу доктора Шеппарда було визнано винним у вбивстві його дружини. 

Сьогоднішні ЗМІ краще обізнані з питаннями етики, чесності й обов’язку 

журналістів залишатися безсторонніми. Більшість новинних організацій запровадили для 

своїх співробітників кодекс поведінки, якого ті мають додержувати, залишаючись на 

позиції незацікавленого спостерігача. „Уся професійна діяльність співробітників повинна 

здійснюватися в цілковитій відповідності до духу й букви всіх застосовних законів та 

правил,  

а також політик та процедур, визначених у [документі під назвою] „Чесність: дух та буква 

наших зобов’язань‖. Крім того суди почали виявляти набагато чутливіше ставлення до 

захисту прав відповідачів у кримінальних справах такого роду. Компанія розраховує на те, 

що кожен співробітник служитиме їй добросовісно, розсудливо й чесно‖ (TVSD). Один з 

аспектів роботи на новинну організацію полягає в тому, щоб підтримувати образ її як 

збиральниці новин, виконуючи функцію репортера, але не обов’язково формувальника 

думок. Як тільки новинні організації стають, як під час розгляду справи доктора 

Шеппарда, фокальною точкою подій замість того, щоб просто повідомляти про них, 

громадськість втрачає довіру до неписаної угоди між собою та ЗМІ. Ця угода – про те, що 

громадськість покладатиметься на ЗМІ як постачальників новин без цензури й викреслень, 

а ЗМІ матимуть довіру з боку громадськості, – визначає особливе становище ЗМІ, які 

водночас  

є і критиком Істеблішменту, і однієї з його складових. 

Нехтування цією угодою призвело до різких висловлювань на адресу ЗМІ  

у зв’язку з тим, що вони надто поспішають з висновками і беруть на себе роль „судді, 

присяжних і виконавця вироку‖ в кримінальних та цивільних справах. Прикладом цього  

є справа Ричарда Джуела (Richard Jewel). У 1996 році, після вибуху бомби на Площі 

свободи в Атланті, „Атланта Констітьюшен‖, а слідом за нею й інші ЗМІ поклали на пана 

Джуела відповідальність за вибух, хоч і не існувало жодних доказів його вини. Попри те, 

що він був лише підозрюваним у розслідуванні, яке проводило ФБР, газети й телеканали 

зробили з Ричарда Джуела не лише головного підозрюваного, але й найімовірнішого 

виконавця злочину. Панові Джуелу довелося витримати шість місяців докучань та 

цькувань з боку ЗМІ, перш ніж ФБР зняло з нього підозру. 

Передчасне судження ЗМІ щодо справи Ричарда Джуела змусило громадськість 

пристати на думку про те, що ЗМІ часто вдаються до надмірного тиску й іноді виявляють 

невиправдану надокучливість. Схильність преси брати на себе право робити остаточні 

висновки щодо висвітлюваних подій спричиняє зменшення довіри громадськості до 

мотивів, якими керуються ЗМІ. Як бачимо на прикладі справи Шеппарда, коли ЗМІ 

„точать сокиру‖, вони можуть бути доволі впливовою силою, спрямовуючи громадську 

думку і навіть впливаючи на тих, хто, як вважається, має поводитися бездоганно, зокрема 

на судових посадовців. 

Якби ЗМІ, які висвітлювали судовий процес над Шеппардом, були зобов’язані 

додержувати кодексу на кшталт наведеного нижче, що його запровадила компанія NBC: 

„За нашої судової системи вердикти повинні ґрунтуватися на доказах, розглянутих у залі 

суду. Як наслідок, якщо ми збираємося повідомити інформацію, яка не може бути 

юридично прийнятною або представленою в суді, і ця інформація має прозвучати до того, 

як буде відібрано журі, то вона може спричинити упередженість судового процесу. 

Потенційний конфлікт між правом на справедливий суд та правом громадськості бути 
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повністю поінформованою не можна вирішити за допомогою правил широкої дії. 

Натомість ми зобов’язані в кожній ситуації прагнути до справедливої рівноваги, 

розважливо оцінюючи конкретні обставини справи. Коли є сумніви, слід 

проконсультуватися з відповідним виконавчим продюсером, провідним редактором або 

іншим продюсером з правом нагляду, який далі може вирішити, що питання слід винести 

на розгляд директора Служби новин та Правничого відділу NBC‖ (TVSD), – то, скоріш за 

все, вдалося б в основному уникнути циркової атмосфери навколо процесу над 

Шеппардом. Як показує даний уривок, коли взято зобов’язання гарантувати справедливі й 

неупереджені повідомлення про судові справи, контингенти присяжних найімовірніше 

залишаться поза впливом позначеної упередженістю, скандальної інформації, сприятливої 

або несприятливої для позивача. Поняття об’єктивного судового розгляду справи журі, 

складеним з рівних відповідачеві громадян, є стрижнем американської судової системи, і 

щоразу, коли якась інституція здатна негативно вплинути на реалізацію цього головного 

положення, вона повинна виявляти особливу обережність при здійсненні своїх 

повноважень. 

На першому суді над доктором Шеппардом йому було висунуто обвинувачення у 

вбивстві дружини. Пізніші протести з приводу того, що ЗМІ неналежним чином вплинули 

на присяжних та суддю, котрий вів процес, дали поштовх до оскарження первісного 

вироку на підставі того, що суд був несправедливим і затьмареним провокуючим 

упередженість резонансом. Результатом розгляду апеляції стало скасування первісного 

вироку. Доктора Шеппарда судили повторно і визнали невинним, тож його було звільнено 

з тюрми після десятилітнього ув’язнення. 

Дієвий урок, що його ми маємо винести з судів над Шеппардом, полягає в тому, 

що увага з боку ЗМІ, яка може стати прожектором, необхідним для того, щоб освітити й 

розкрити приховані факти, може також надати невиправданої ваги пліткам, інсинуаціям та 

просто помилковим поглядам. Звичайно ж, ці речі надто суперечать тому, до чого прагне 

судова система при розгляді справ. Отже, слід виявляти велику обережність, коли 

вирішується питання про дозволені дії та доступ представників ЗМІ при висвітленні будь-

якої ситуації в суді, пов’язаної з розглядом цивільної або кримінальної справи. 

Що стосується ЗМІ, в порівнянні з початковими повідомленнями про справу Сема 

Шеппарда вони радикально змінили свою тональність щодо неї. Веб-сайт газети „Бікон 

Джорнал‖ розповів про обставини справи в серіалі з дев’яти частин. Кіт Макнайт (Keith 

McKnight) написав дві статті, про зміст яких розповідається нижче, – „Сем Шеппард вів 

дві битви‖ та „Шеппард йде до суду за іншої правничої ери‖. 

5 липня 1954 року „Бікон Джорнал‖, одна з клівлендських газет, помістила такий 

виклад подій, пов’язаних з убивством у сім’ї Шеппард. „КЛІВЛЕНД: Злодій, котрий крав 

дорогоцінності, в неділю забив на смерть дрючком дружину доктора-мешканця 

передмістя, коли вона виявила його у себе в будинку, і завдав серйозних поранень її 

чоловікові, коли той прийшов їй на допомогу. Доктора Сем’юела Шеппарда було 

доставлено до лікарні в Бейв’ю з пораненнями голови та шиї‖ (McKnight, 7/1/96). Доктор 

Шеппард розповів поліції про те, що боровся в своєму будинку з патлатим чоловіком, 

поки не втратив свідомості після удару нападника. Перші повідомлення щезли б у 

глибинах історії, якби поліцейські повірили розповіді доктора Шеппарда. На жаль, вони 

зосередили всю свою увагу на ньому як на єдиному підозрюваному. 

Як сказав хтось, поліцейські були такими ж винними, як і ЗМІ, в тому, що 

навколо суду в справі про убивство в сім’ї Шеппард було створено циркову атмосферу. 

ЗМІ підхопили підозри поліції і почали друкувати будь-яку, без винятків, інформацію, яка 

могла зіпсувати й справді зіпсувала життя Семові Шеппарду. Вони повірили словам 

детектива Роберта Шоттке (Robert Schottke), коли той сказав: „Я вважаю, що саме ви 
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вбили свою дружину‖, і надрукували цю заяву в пресі. Газети й телебачення запитували, 

навіщо докторові, якщо він не винний ні в чому, для захисту потрібен адвокат, що 

спеціалізується на кримінальних справах, такий як Вільям Корріган (William Corrigan). 

Однак то був лише початок. 

7 липня 1954 року інформаційні агенції розповсюдили повідомлення, в якому 

говорилося: „Після вбивства, що трапилося в неділю, доктор Шеппард усамітнився в 

лікарні свого батька в передмісті Бей Віллідж, даючи поліції лише туманні й іноді 

суперечливі пояснення‖ (McKnight, 7/2/96). 

Прокурор у цій справі відчув, що йому вже час звернутися до газет, і зробив заяву 

для громадськості: „За ті 23 роки, що я пропрацював прокурором, я ще ніколи не 

зустрічався з настільки кричущою брехнею, як та, що з приводу даної справи 

поширюється сім’єю доктора Сема Шеппарда‖ (McKnight, 7/2/96). Це показало настрої 

прокуратури – вона спробувала, і цілком успішно, добитися, щоб громадськість схвалила 

зраду нею інтересів Сема Шеппарда. Щоб виграти справу в суді, прокуратура спочатку 

повідомила про притягнення Сема Шеппарда до суду через газети. 

Намагаючись склепати справу про убивство, поліція та преса вирішили, що 

історія не могла обійтися без сімейних проблем. І тут на сцені з’явилася Сьюзен Хейз. 

Вона визнала, що мала зв’язок з Семом Шеппардом, тож тепер поліція та ЗМІ мали доказ, 

що Шеппард двічі збрехав – один раз щодо зв’язку з нею і ще один раз під присягою. У 

дев’ятисерійному матеріалі на веб-сайті „Бікон Джорнал‖ про це сказано дуже влучно: 

„Тривали пошуки інших коханок, і невірність Сема Шеппарда стала можливою причиною 

вбивства. Три клівлендські газети вийшли на „червоний рівень‖ пильності, і облога з боку 

ЗМІ, яка тривала й під час тодішніх різдвяних свят, призвела до судового процесу, що 

його Верховний Суд США охарактеризував як бедлам, „тому що навколо нього був 

величезний, всепроникний, сповнений упередженості резонанс‖ (McKnight, 7/2/96). 

Шериф графства Куяхога Джозеф Свіні (Joseph Sweeney) навіть заявив нині вже 

не існуючій газеті „Клівленд Прес‖, що за 51 рік роботи в поліції йому ще ніколи не 

доводилося бачити „кращого приховування‖. Вочевидь публікації таких заяв 

унеможливили неупереджене представлення матеріалів справи майбутнім присяжним. 

Найгірша й найбільш пройнята упередженістю інформація, яка зруйнувала реноме Сема 

Шеппарда в очах громадськості, містилася в передовицях, опублікованих трьома 

клівлендськими газетами. Згадана вище нині вже не існуюча „Клівленд Прес‖ писала: 

„Слідчі органи повільно розпочали свою роботу, рухаючись на дотик, виявляючи 

незграбність при проникненні через вибудовані сім’єю захисні бар’єри і з набагато 

меншою наполегливістю, ніж це слід було робити, розшукуючи підказки, сліди та 

докази‖(McKnight, 7/2/96). Редактор зазначеної газети Луїс Б. Селцер (Louis B. Seltzer) 

пізніше очолив кампанію критики ведення справи Шеппарда в пресі. 20 липня 1954 року 

він написав передовицю під назвою „Комусь убивство сходить з рук‖, в якій розповів про 

те, яким чином, на його думку, Шеппард намагався обдурити громадськість. Наступного 

ж дня „Клівленд Ньюз‖ зазначила: „Ми змушені звернути увагу на те, що доктор Шеппард 

відхилив пропозиції пройти тест як на детекторі брехні, так і з допомогою „сироватки 

правди‖ і погодився відповісти на запитання тільки тоді, коли його сім’я та адвокат 

вирішили, що він здатен зробити це‖ (McKnight, 7/2/96). 

Найнеймовірніше, що самим газетам і ЗМІ зійшла з рук поведінка їхніх 

представників під час публічних слухань справи. Слухання, які показувало національне 

телебачення, проводив коронер Сем’юел Р. Гербер. „Клівленд Прес‖ повідомляла: „Більш 

ніж 200 глядачів, переважно домогосподарки Бей Вілліджа, аплодували, коли Вільяма 

Коррігана, адвоката доктора Сема, було силою виведено з залу після його енергійних 

наполягань на тому, що він має право вносити зауваження до стенограми. Коронера 
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Сем’юела Р. Гербера, котрий віддав наказ про видворення Коррігана, присутні обнімали, 

цілували й вітали, коли він оголосив перерву в триденних слуханнях, які мають пізніше 

відновитися в будинку моргу графства‖ (McKnight, 7/2/96). 

Неймовірно, але факт: впродовж п’яти годин цей коронер, котрий не був 

юристом, обстрілював Шеппарда питаннями й примушував його відповідати на них за 

відсутності його адвоката. Ні за яких обставин не можна було допустите такого, особливо 

за умов телевізійної трансляції. Ця подія показала, що в своєму графстві Сем Шеппард 

ніяк не зможе добитися об’єктивного розгляду своєї справи. Та ще гірше те, що „Клівленд 

Прес‖ написала, наскільки несправедливим, на думку громадян, є те, що Шеппард, якого 

підозрюють у вбивстві, так довго перебуває на свободі. Пізніше того ж дня Шеппарда 

заарештували. 

Неможливо збагнути, як могло трапитися, що засобам масової інформації зійшла 

з рук така несправедливість. Справу Сема Шеппарда ніяк не міг розглядати об’єктивний 

суд, якщо взяти до уваги, на що перетворили її журналісти й телестанції Клівленда та 

навколишнього регіону. Про силу впливу преси свідчить те, що окружний суддя США 

Карл Вейнман (Carl Weinman) в день початку суду опублікував передовицю під назвою 

―Хто говоритиме від імені Мерілін?‖, в якій він „буквально верещав‖ про необхідність 

засудити Сема Шеппарда. З огляду на увагу до справи з боку ЗМІ, преси, а тепер ще й 

федерального судді, не дивно, що Сема Шеппарда було визнано винним в убивстві 

другого ступеня його дружини. 

Наприкінці цього розділу важливо навести заяву для „Бікон Джорнал‖, зроблену 

Дороті Кілгаллен (Dorothy Kilgallen), ведучою рубрик у газетах Нью-Йорка. ‖[Кілгаллен] 

сказала, що її викликали до кабінету [судді, що головував на процесі, Едварда] Блайтіна 

(Blythin), щоб вона задовольнила цікавість судді щодо того, чому вона раз по раз літає з 

Нью-Йорка до Клівленда й назад, щоб спостерігати за розглядом справи про убивство: „Я 

сказала: „Ну, в ній є всі інгредієнти того, що в газетному бізнесі називають гарним 

убивством. В ній є дуже приваблива жертва, яка була вагітною, а звинувачений – дуже 

важливий член громади, шанований і дуже привабливий чоловік. Я ще сказала: „А крім 

того, ви маєте факт загадковості того, хто це зробив‖. А суддя Блайтін сказав: 

„Загадковість? Цю справу відкрито й закрито‖. За словами Кілгаллен, коли вона 

попросила пояснити, що він мав на увазі, суддя відповів: „Ну, він достобіса винний. Тут 

немає про що й питати‖. Кілгаллен сказала, що розмова відбулася на перший день суду, 

який тривав дев’ять тижнів‖ (McKnight, 7/2/96). 

14 липня 1964 року, майже через десять років після подачі доктором Шеппардом 

останньої апеляції до Верховного Суду, його справа знову випливла на поверхню. Цього 

разу Шеппард подав позов проти Е.Л. Максвела (E.L. Maxwell), начальника тюрми в 

Огайо, в якій перебував Шеппард, вимагаючи видати наказ habeas corpus, тобто наказ про 

звільнення незаконно ув’язненої особи (Sheppard v. Maxwell, 231 F. Supp. 37). Цю справу 

розглядав окружний суд Сполучених Штатів у південному окрузі штату Огайо. Цей суд 

встановив, що клопотальник, доктор Шеппард, „був позбавлений свого конституційного 

права на справедливий суд‖ (Sheppard v. Maxwell, 231 F. Supp. 37, 72, S.D. OH 1964). Суд 

вказав на п’ять конкретних порушень конституційних норм: відхилення клопотання про 

перенесення розгляду до іншого регіону з огляду на несприятливий резонанс як до суду, 

так і після нього; нездатність вибрати й зберегти об’єктивне журі після того, як суд дав 

можливість пресі впливати на уявлення присяжних; нездатність судді, що вів процес, 

взяти самовідвід з огляду на його наперед сформовані уявлення про звинуваченого; 

неналежне врахування згадки про тест на детекторі брехні як частини свідчення; та 

несанкціоноване спілкування між присяжними й зовнішніми джерелами під час нарад 

журі. Суд дійшов висновку, що „вердикт і вирок, згідно з яким клопотальник-відповідач 

[утримується] під вартою, недійсний‖, а оскільки Шеппард уже провів в ув’язненні майже 
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десять років, його має бути звільнено. Суд надав Максвелові та штату Огайо шістдесят 

днів для подальших процесуальних дій щодо цього рішення. Якби штат не вчинив жодних 

дій упродовж шістдесятиденного періоду, звільнення клопотальника стало б „остаточним і 

безумовним‖  

(231 F. Supp. 37, 72). 

Упродовж наданого йому обмеженого проміжку часу штат удався до 

процесуальних дій, подавши 5 травня 1965 року апеляцію на рішення окружного суду до 

апеляційного суду Сполучених Штатів у шостому окрузі. Цей суд скасував рішення суду 

нижчої інстанції і надав „інструкції щодо виконання припису й повернення клопотальника 

до місця ув’язнення‖ (Sheppard v. Maxwell, 346 F. 2d 707, 6th Cir. 1965). Апеляційний Суд 

зауважив, що справа мала резонанс, проте наказ про звільнення Шеппарда не містив 

достатніх доказів, що суд над ним був неконституційним. Наказ Максвела відпустити 

ув’язненого на свободу діяв дуже недовго. Було прийнято ухвалу про подальше відбуття 

довічного ув’язнення. 

Шеппард не зупинився після цього прикрого для себе рішення. Він подав 

клопотання до Верховного Суду Сполучених Штатів, і 28 листопада 1966 року Шеппард 

знову почав викладати свої аргументи на користь необхідності видачі наказу habeas 

corpus. Головне питання під час розгляду апеляції стосувалося того, чи було Шеппарда 

позбавлено права на справедливий суд вироком суду його штату, який визнав його 

винним у вбивстві другого ступеня його дружини, внаслідок того, що суддя, який вів 

процес, виявився нездатним достатньою мірою захистити Шеппарда від величезного, 

всепроникного й сповненого упередженості резонансу, яким супроводжувалося його 

судове переслідування  

(384 U.S. 333). 

Щоб прийняти вивірене рішення, Верховний Суд уважно вивчив усі події навколо 

справи Шеппарда. Спочатку Суд оцінив діяльність преси. Навіть ще до того як Шеппарда 

було формально звинувачено у вбивстві його дружини, ЗМІ дістали дозвіл на доступ до 

доказів. „Газетним фотографам та репортерам було дано дозвіл час від часу навідуватися 

до будинку Шеппарда і робити знімки в приміщеннях‖ (384 U.S. 333, 336). Того дня, коли 

Шеппарда повісткою було викликано до суду, де він мав відповісти на запитання, 

пов’язані зі смертю його дружини, ЗМІ одержали дозвіл бути присутніми на слуханні і 

записувати його на плівку. Їм навіть було дозволено спостерігати за тим, як поліція його 

обшукує. Також під час цього опитувального слухання коронер штату ставив Шеппарду 

запитання впродовж п’яти з половиною годин, часто зосереджуючись на його 

позашлюбному зв’язку з Сьюзен Хейз. Хоча подружня невірність була надзвичайно 

табуйованою темою в 1950-і роки, преса використала це як один з доказів вини Шеппарда. 

Найшкідливіша й найбільш несправедлива практика преси була пов’язана з тим, 

що їй дозволили розповідати в статтях про докази й висловлювати власні оцінки щодо 

вини Шеппарда. В принципі, ЗМІ дістали дозвіл замінити того, хто, згідно з нашою 

судовою системою, має приймати рішення щодо фактів. Наприклад, газети повідомляли, 

що всі інші „підозрювані виявилися „чистими‖ після проходження тестів на детекторі 

брехні‖ і що було незрозуміло, чому „невинна людина має відмовлятися пройти такий 

тест‖ (384 U.S. 333, 339). У дійсності Шеппард не хотів проходити тест на детекторі 

брехні тому, що результати цього тестування не визнаються такими, що мають 

вирішальне значення. Суддя дозволив долучити інформацію щодо відмови від тестування 

на детекторі брехні до числа фактичних доказів на підтримку звинувачення. Ще одне 

важливе інформаційне повідомлення, яке було опубліковано, стосувалося результатів 

аналізу крові. Один з детективів, що розслідував цю справу, на прізвище Макартур 

(McArthur), сказав одній газеті, яка потім опублікувала його слова, що „в результаті 

проведених у будинку Шеппарда наукових аналізів беззаперечно встановлено, що вбивця 
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змив сліди крові, які йшли зі спальні, де сталося вбивство, до нижнього поверху‖ (384 U.S. 

333, 340). Це поставило під сумнів розповідь Шеппарда про убивство і таким чином 

вплинуло на публіку, дискредитувавши його свідчення. Дані „наукових аналізів‖, про які 

говорив детектив Макартур, не були долучені до числа доказів на суді. На момент, коли 

Верховний Суд вивчав питання про діяльність ЗМІ, пов’язану зі справою Шеппарда, 

існувало „п’ять томів, заповнених подібними ж вирізками з кожної з трьох клівлендських 

газет за період між вбивством та визнанням Шеппарда винним‖ (384 U.S. 333, 342). 

Найгіршим результатом широкого й шаленого резонансу став вплив на журі. 

Імена майбутніх присяжних публікувались у пресі. Як наслідок, „анонімні листи й 

телефонні дзвінки, а також дзвінки друзів з приводу судового процесу, що мав 

розпочатись, одержували всі майбутні присяжні‖ (384 U.S. 333, 342). Ті ж проблеми 

тривали й після того, як дванадцятеро присяжних фактично зібралися. Одна радіостанція 

передала дуже сумнівну інформацію, і в результаті адвокат захисту попросив, щоб суддя 

запитав, скільки членів журі чули цю передачу. Суддя відхилив клопотання й заявив таке: 

‖Ну, я не знаю; так чи інакше, ми не можемо заборонити людям слухати її. Це 

питання свободи слова, і суд не може контролювати кожного... Ми не збираємося 

надокучати журі щоранку... Я довіряю цьому журі‖ (384 U.S. 333, 347). Суддя дозволив 

продовжувати цю неетичну практику, хоча й знав, що зовнішня інформація може 

вплинути на присяжних. 

Верховний Суд зауважив, що суддя, який вів процес, ретельно не розглянув 

можливості вжиття інших заходів з метою зменшення обсягу провокуючих упередженість 

матеріалів ЗМІ і захисту журі від зовнішніх впливів. Суддя повністю знехтував 

застереженнями адвоката захисту і фактично дозволив ЗМІ вести процес. Суддя також мав 

заборонити посадовцям робити конфіденційні заяви в пресі. Суд дійшов висновку, що суд 

над Шеппардом не був об’єктивним. Згідно з Чотирнадцятою поправкою, всім особам 

гарантовано належний судовий процес відповідно до закону. Це поняття передбачає 

зокрема й те, що звинувачений повинен мати право на справедливий розгляд своєї справи 

неупередженими присяжними, захищеними від зовнішніх впливів. Суд вказав на різні 

засоби, за допомогою яких суддя міг обмежити резонанс. Він міг передати справу до суду 

іншого регіону, відкласти її розгляд на пізніший час, з тим щоб ЗМІ припинили свої 

жахливі нападки на звинуваченого, або ж прийняти рішення про проведення нового 

судового процесу. Він також не повинен був дозволити зовнішнім впливам досягати журі. 

Цього можна було добитися шляхом ізоляції присяжних. Верховний Суд насамкінець 

вирішив, що „суддя, який вів процес, не виконав свого обов’язку захистити Шеппарда від 

природно провокуючого упередженість резонансу, яким пройнялась уся громада, і 

тримати під контролем руйнівні впливи в залі суду‖, а тому скасував рішення про 

відхилення клопотання про видачу наказу habeas corpus (384 U.S. 333, 363). Шеппарда 

нарешті було звільнено з тюрми, проте він встиг відсидіти в ній більше десяти років. 

Перемога, яку Сем Шеппард здобув у залі суду, в дійсності ніколи не 

перетворилася на публічне виправдання – принаймні не в Клівленді, адже, як було сказано 

в заголовку „Клівленд Прес‖, там вважали, що доктору Сему Шеппарду „убивство зійшло 

з рук‖. Останні роки життя Сема Шеппарда мало нагадували щасливий кінець, що його 

сценарист передбачив для доктора Кімбла. Кілька поколінь любителів телебачення та кіно 

знають, що доктор Ричард Кімбл не забив свою дружину на смерть дрючком у фільмі 

„Втікач‖. Зрештою, історія Кімбла закінчується, коли без вини звинувачений чоловік 

ловить справжнього вбивцю своєї дружини – однорукого чоловіка. Шеппардові повезло 

менше. Для Сема Шеппарда, який став реальним прототипом Кімбла, історія закінчилася 

більш трагічно. Йому так і не вдалося позбавитися образу вбивці дружини. „Щоразу, коли 

він заходив до ресторану, люди одразу масово виходили з приміщення, говорячи: „Я не 
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залишуся в одній кімнаті з чоловіком, який вбив свою дружину‖, – розповідав син доктора 

Шеппарда (Sanz, 4/8/96). 

Після визнання Сема Шеппарда винним у 1954 році його втрати продовжували 

зростати. Його мати та тесть покінчили життя самогубством, відповідно, в 1955 та 1963 

роках. Етель Найлз Шеппард (Ethel Niles Sheppard) застрелилася. Його батько, доктор 

Ричард Аллен Шеппард, патріарх провідної клівлендської династії лікарів-остеопатів, 

помер від кровоточивої виразки шлунку та раку шлунку через 11 днів після смерті своєї 

дружини. Єдина причина, чому мій батько тоді вижив, полягала в тому, що був живий я‖, 

– розповідав Сем Р. Шеппард. „Його життя втратило сенс після смерті його матері й 

смерті моєї матусі. І до останнього свого дня він любив мою матір‖ (McKnight, на сайті 

10/15/97). 

Зв’язок між батьком та сином підтримувався за допомогою щомісячних візитів до 

старої похмурої тюрми біля ділового центру міста Колумбус і величезної кількості листів, 

кожен з яких закінчувався кодовими літерами, які вони придумали для себе, – „V.Q.P.‖, 

від „Vincit Qui Patitur‖, що в перекладі з латинської означає „Перемагає той, хто терпить‖. 

На момент звільнення Шеппарда з тюрми в 1964 році, тим більше на момент другого суду 

над ним, що завершився виправданням, його син Сем Різ Шеппард (Sam Reese Sheppard) 

вже не був дитиною. Він став 19-літнім студентом коледжу при Бостонському 

університеті. „Ми пройшли повз один одного, як два метеорити, шляхи яких перетнулися, 

– сказав син в одному з інтерв’ю, – ми обидва дуже сподівалися, що справи налагодяться, 

ми були щасливі й бажали один одному успіху, проте він застиг у часі. Він хотів бачити 8-

річну дитину, я ж саме входив у стадію змужніння‖ (Nathan, 26). 

Життя його було розбите вщент, і Сем Шеппард почав багато пити. Два позови 

щодо лікарської недбалості примусили його облишити медицину, і зрештою йому 

довелося змиритися з безчестям, так що останню частину свого життя він провів, 

працюючи професійним борцем на прізвисько „Вбивця Шеппард‖ (McKnight, на сайті 

10/15/97). Вийшовши з тюрми, Сем Шеппард одружився на Аріані Теббенйоганнс (Ariane 

Tebbenjohanns), жінці з Західної Німеччини, з якою він листувався і яка стала для нього 

більш ніж товаришем по листуванню. Втім, його шлюб з Аріаною тривав лише два роки й 

закінчився 1968 року. В телефонному інтерв’ю з Німеччини вона сказала: „Я розлучилася 

з ним лише тому, що хотіла привести його до тями й примусити його припинити 

вживання транквілізаторів; інакше ми ніколи б не розлучилися‖. Проте вона сказала, що 

ніколи не переставала вірити в його невинність. І на це була, крім усього іншого, одна 

проста причина: „Це був чоловік дуже атлетичної статури‖, – сказала вона. „Він був дуже 

сильним. Якби Сем убив її, він убив би її двома ударами‖ (Nathan, 26). 6 квітня 1970 року, 

після багатьох років сильної пиятики, доктор Сем Шеппард, життя якого було вщент 

зруйноване, помер у віці 46 років. 

Упродовж 41 року спогади гнітять Сема Різа Шеппарда, якому було лише 7 у 1954 

році, коли його 31-літню матір Мерілін було вбито. Він ясно пам’ятає, як його витягли з 

ліжка й хутко провели повз спальню матері, де залишалося її понівечене тіло, та повз ряди 

репортерів і фотографів, які чекали у дворі. „Там була невеличка купка людей, і лампи-

спалахи різонули мене по очах, – розповідає він. – Це дуже чіткий спогад‖. Він більше не 

бачив своєї матері. Йому не дозволили побувати на її похоронах через нашестя 

представників ЗМІ. І лише одного разу, в супроводі поліції, йому дозволили ввійти в дім – 

ненадовго, щоб зібрати необхідний одяг (Sanz, 4/8/96). Сема відвезли до старшого брата 

його батька Стіва Шеппарда (Steve Sheppard); тієї осені він пішов до другого класу, а 

згодом почав пристосовуватися до умов дорослого життя. Не дивно, що Сем Різ Шеппард 

мав проблеми з пошуками свого шляху: після двох років навчання він кинув Бостонський 

університет і приєднався до антивоєнного руху, подорожуючи Європою на гроші, які 

дісталися йому у спадок від його дідуся по материнській лінії. Коли успадковані гроші 
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закінчилися, Шеппард почав працювати в аеропорті „Логан‖ міста Бостона, наводячи 

ночами порядок у салонах літаків, а 1976 року одержав диплом дантиста-гігієніста. 

Виснажений морально й фінансово, Різ Шеппард став самітником у віці трохи 

більше 20 років. Коли 1976 року Верховний Суд відновив смертну кару, повідомлення про 

вищу міру покарання роз’ятрили його колишні рани. „Я почав відчувати синдром пост-

травматичного стресу і зрозумів, що для того, щоб позбавитись його, мені потрібно 

говорити про нього‖, – розповідав він (Sanz, 4/8/96). Він також почав працювати на 

півставки помічником дантиста, щоб заробити гроші на оренду квартири, шини для 

велосипеда та струни для гітари. Газетне фото 1982 року, зроблене біля корпусу техаської 

тюрми, в якому утримуються засуджені до страти, відкрило йому його справжнє 

покликання. „Я побачив жінку та її двох молодих синів, які притулилися до тюремного 

паркану з колючим дротом, і уявив себе одним з тих двох синів, чий батько за гратами‖, – 

розповідає він. „Це було як удар в обличчя. Якби проблема страти постала переді мною у 

віці 14 або 16 років, я б не пішов туди. Я б помер або збожеволів‖ (Sanz, 4/8/96). Він почав 

подорожувати по країні і виступати проти смертної кари. Кілька років по тому він 

пройшов 1600 миль з Плімута, штат Массачусетс, до Нового Орлеана, щоб привернути 

увагу до справи, яку обстоював. Його особисте життя було менш прямолінійним. Роман, 

що тривав шість років, зазнав краху в 1981 році, оскільки Шеппард відмовився 

створювати сім’ю, тож він залишається одинаком. Сем Різ Шеппард казав, що розуміє, що 

його життя сповнене бурхливих емоцій, а тому мати дітей означало б виявити 

безвідповідальність‖ (Sanz, 4/8/96). 

Сем Різ Шеппард завжди вірив у невинність свого батька і залишився 

незадоволеним виправданням батька, оскільки для вердикту про невинність достатньо 

лише розумної підстави для сумнівів. Він подавав позов проти штату, вимагаючи 

офіційного визнання того, що доктор Шеппард був невинним і несправедливо ув’язненим. 

Він твердо вирішив відновити добре ім’я своєї сім’ї й добитися реабілітації свого батька. 

Він знав і вірив, що батько невинний, але тоді хто ж убив його матір – це велике питання 

продовжувало дошкуляти йому. 

Працюючи з Синтією Купер (Cynthia Cooper), юристом та журналістом, Сем Різ 

Шеппард спробував дати відповідь на це питання в новій книзі – „Глум над правосуддям: 

справжня історія справи про убивство в сім’ї Шеппард‖ (1995). У „Глумі над 

правосуддям‖ він не просто захищає свого батька, каже Сем Різ Шеппард, – він вважає, 

що йому вдалося вийти на слід гаданого вбивці його матері (Cooper, 1). Уважно вивчивши 

докази, повз які, як він стверджує, пройшла поліція й прокуратура, намагаючись 

якнайшвидше добитися звинувачувального вироку, він почав вірити, що справжнім 

убивцею його матері був „патлатий‖ чоловік, який вліз до будинку і, як стверджував 

доктор, напав на нього тієї ночі. 1995 року тести ДНК, проведені доктором Мохаммедом 

Тахіром (Mohammed Tahir), спеціалістом у галузі судової медицини з Індіанаполіса, 

вказали на наявність у спальні Мерілін Шеппард крові ще однієї людини крім крові 

жертви. Ці тести також вказали, що ДНК могло належати Ричарду Еберлінгу (Richard 

Eberling), колишньому мийнику вікон у будинку сім’ї, котрий з 1984 року відбуває 

тюремне покарання за інше вбивство. Еберлінг заперечує, що вбив Мерілін Шеппард 

(Quade, літо 97). 

Шеппард переконав прокуратуру графства Куяхога (штат Огайо) порівняти ДНК 

крові, виявленої на місці вбивства, із зразком крові засудженого вбивці Ричарда 

Еберлінга, котрий колись мив вікна в будинку Шеппардів. Він також попросив 

проаналізувати вцілілі речові докази – волосини та волокна – за допомогою сучасних 

методів судової медицини. „Я хочу відновити добре ім’я нашої сім’ї‖, – каже він. „Сорок 

два роки поганої преси – це надто вже довго‖ (Affleck, A3). 
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Сем Різ Шеппард розповідав, що попередні тести майже довели, що сімейний 

підсобний робітник Ричард Еберлінг убив його матір. Потрібна ексгумація, казав він, щоб 

зняти всі сумніви. У 1997 році тіло доктора Сема Шеппарда було ексгумовано і 

відправлено на тестування ДНК. Експерти перевірили 50 зразків, у тому числі шматочки 

кістки, волосся та шкіри, розповіла коронер доктор Елізабет Белрадж (Elisabeth Balraj). 

Останки було передано синові Шеппарда, котрий кремує їх і помістить поруч із останками 

його матері на кладовищі в Клівленді (Affleck, A3). Прийшовши на коротку зустріч з 

репортерами в окулярах, Шеппард подякував їм за те, що вони тримались осторонь, коли 

тіло виймали з-під землі. „Я відчуваю великий жаль – той великий жаль, який ЗМІ не дали 

мені можливості відчути, коли я був малою дитиною‖, – сказав він, зауваживши, що не 

був присутнім на похоронах жодного з батьків (Affleck, A3). 

Доктор Мохаммед Тахір, знаний експерт у галузі судової медицини з 

Індіанаполіса, порівняє ДНК зазначених зразків крові з плямою крові, виявленою біля 

дверцят стінної шафи в спальні пані Шеппард. Тахір використає процес, відомий під 

назвою ДНК-ампліфікації, який часто застосовується для вивчення зразків, що розклалися. 

Сер Алек Джеффріз (Alec Jeffreys), британський експерт у галузі судової медицини, 

котрий винайшов метод ДНК-фінгерпринтінгу в середині 1980-х років, описує процедуру 

як „взяття невеликої кількості матеріалу й створення копій та повторних копій у пробірці 

до тих пір, поки ви не матимете достатньої кількості для визначення типу‖. Всі чотири 

перевірені зразки крові відповідають зразкам крові Еберлінга. „Це дуже складно з 

наукової точки зору, але по суті ми маємо таку відповідність крові [Еберлінга], яка 

зменшує до рівня 0,5 відсотків або навіть ще нижчого ймовірність того, що це міг бути 

хтось інший‖, – каже він (Affleck, A3). 

Клівлендський адвокат Террі Гілберт (Terry Gilbert), котрий представляв інтереси 

Шеппарда в цивільному позові, сказав, що сумнівається, щоб Еберлінга будь-коли судили 

за цей злочин. „Не бачу, яким чином когось можна судити за вбивство через 42 роки, коли 

більшість людей вже померли‖, – заявив він. Це всього лише дає нам докази для 

цивільного провадження (Quade, літо 97). Хоча Сем Різ Шеппард може здобути до 2 

мільйонів доларів, якщо виграє справу, він наполягає на тому, що його головною метою є 

відновлення доброго імені сім’ї. 

Справа Сема Шеппарда є класичним прикладом того, як ЗМІ та жителі міста 

можуть відіграти роль у справі, що належить до компетенції правової громади. В даному 

випадку мешканці Клівленда зруйнували людську біографію, сім’ю та віру в невинність 

до проголошення винним. На жаль, ця справа вирішила долю, життя і смерть Сема 

Шеппарда. Хоча син бореться за його реабілітацію, народ Огайо все ще впевнений, – хай 

навіть докази свідчать про інше, – що саме Сем Шеппард убив свою дружину. 
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ДОПОВІДЬ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ СУДІВ ВАШИНГТОНА  

З ПИТАНЬ СПІВПРАЦІ СУДДІВ, АДВОКАТІВ ТА ПРЕСИ 

Комітет з питань співпраці суддів, адвокатів та преси 

Комітет з питань співпраці суддів, адвокатів та преси (The Bench-Bar-Press 

Committee of Washington, скорочено комітет BBP) було засновано у 1963 році з метою 

сприяння кращому взаєморозумінню і співпраці між суддями, адвокатами та 

журналістами, які займаються висвітленням правових питань та подій у судах. Задача 

комітету – добитися максимального зменшення конфліктності між такими 

конституційними цінностями як „вільна преса‖ та „справедливий суд‖ за допомогою 

громадсько-просвітницьких заходів та напрацювання зв’язків. 

Очолює комітет BBP Верховний суддя Верховного суду штату Вашингтон; до 

складу комітету входять представники адвокатури, судової влади, правоохоронних 

органів та новинних ЗМІ. Комітет збирається у повному складі раз або двічі на рік, щоб 

проаналізувати стан відносин між різними зацікавленими сторонами і спланувати 

громадсько-просвітницьку та іншу роботу. Організуються спеціальні добровільні 

http://www.bsos.umd.edu/gvpt/gvpt339/sheppard.html
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комітети, які займаються плануванням і виконанням громадсько-просвітницької та іншої 

роботи. 

З моменту свого створення у 1963 році комітет BBP реалізував кілька важливих 

проектів. Він став каталізатором процесу відкриття залів судів для трансляцій та 

фотографування у 1976 році. Комітет провів ґрунтовне дослідження і здійснив 

висвітлення шляхом трансляції справжнього кримінального суду, яке було представлено у 

формі сюжету телевізійних новин. Верховний Суд штату Вашингтон був настільки 

вражений досягнутим результатом, що одноголосно ухвалив правило, згідно з яким 

телевізійні трансляції дозволялися на постійній основі в усіх залах судів штату 

Вашингтон. На той час Вашингтон був лише другим штатом у країні, в якому було 

санкціоновано телевізійне висвітлення слухань у залі суду. 

Комітет підготував документ під назвою „Виклад принципів співпраці суддів, 

адвокатів та преси‖; ці принципи не є зобов’язуючими, проте вони служать практичним 

керівництвом у взаєминах суддів, адвокатів та преси і покликані сприяти ефективнішій 

співпраці суддів, адвокатів та представників новинних ЗМІ. 

Було створено спеціальний підкомітет комітету з питань співпраці суддів, 

адвокатів та преси – комітет зі зв’язків („Пожежна бригада‖), покликаний сприяти 

вирішенню конфліктів, пов’язаних з висвітленням судових засідань. „Пожежна бригада‖ 

може вести перемови з будь-яким адвокатом, суддею або журналістом або діяти від його 

імені як посередник при вирішенні питань, що відносяться до проблеми „вільна преса – 

справедливий суд‖. Численні успіхи „Пожежної бригади‖ переконливо доводять, що 

проблеми забезпечення справедливого суду можна зняти, не порушуючи прав вільної 

преси та права громадян на доступ до судового процесу. 

Час від часу комітет також проводить просвітницькі семінари та відкриті дискусії 

з питань висвітлення судових процесів, які дають суддям, адвокатам та журналістам 

можливість поділитися своїми думками і встановити пряме спілкування між собою. 

Комітет із зв’язків між суддями, адвокатами та пресою 

(„Пожежна бригада”) 

У 2004 році „Пожежна бригада‖ займалася проблемами, що виникли в графствах 

Бентон/Франклін, Чілан, Клеллам, Грейз Харбор, Кінг, Кіттітас, Скейджіт та Терстон. Як 

правило, проблеми, пов’язані з фотографуванням та доступом до залу суду, розвивалися 

загалом за кількома звичними сценаріями. Більшість з цих проблем було розв’язано, а ті,  

вирішити які не вдалося, принаймні ставали предметними уроками для осіб, яких вони 

стосувались, або закінчувалися реєстрацією скарг „за фактом‖, які не обов’язково мали 

виховне значення. 

Певно, ще надто рано і надто мало даних для того, щоб точно визначити 

тенденції, однак, ми встигли заприятелювати з достатньою кількістю журналістів, щоб 

назвати цей матеріал коротким викладом історії „Пожежної бригади‖. 

Фотокамери в суді. Доволі цікаво, що цього року, як видається, було менше 

інцидентів, пов’язаних з необґрунтованими або такими, що не супроводжувалися 

поясненнями, обмеженнями на фотографування в залі суду. Якщо сприймати цю 

інформацію з оптимізмом, то є спокуса висловити припущення, що розмови про очікувану 

поправку до правила GR 16 позитивно вплинули на совість тих, хто збирався запровадити 

такі обмеження. А якщо це саме так, значить, зміна правила вже почала давати бажані 

результати, які вимірюються меншої кількістю обмежень і більшим числом пояснень тих 

обмежень, які все-таки накладаються. 
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Продовжують виникати питання, пов’язані з фотографуванням та іншими видами 

діяльності ЗМІ в судових коридорах, особливо в старих будинках судів, де підсудних,  

які перебувають під арештом, доводиться ескортувати через ті ж доступні для публіки 

проходи, через які йдуть і присяжні. У таких випадках починаються цілком зрозумілі 

з’ясовування того, хто має „більше прав‖, які часто закінчуються досягненням 

компромісу, якщо суд та ЗМІ виявляють добру волю. 

Доступ до матеріалів справ. Багато томів матеріалів судових справ та 

документів у них засекречено „за взаємною згодою сторін‖. Причина такої ситуації 

полягає в тому, що судді надто вже раді вітати адвокатів, які дійшли згоди, і навіть не 

думають про те, щоб кинути критичний погляд на спільно запропоноване останніми 

розпорядження, перш ніж підписувати його. Таке трапляється в сімейних справах 

(резонансні розлучення), господарських спорах (буцімто з метою захисту комерційної 

таємниці) та кримінальних провадженнях (наприклад, при призначенні експертів захисту). 

Багато зусиль було спрямовано на те, щоб нагадати суддям, що вони повинні зазначати 

причини будь-якого засекречення (це передбачає, що справді було виявлено вагому 

причину такого рішення) і що обсяг засекречених матеріалів та тривалість дії такого 

розпорядження не повинні перевищувати меж, необхідних для захисту інтересу, про який 

ідеться. Цілком може бути, що коли накопичиться досвід застосування поправки до 

правила GR 16, черговою пропозицією комітету з питань співпраці суддів, адвокатів та 

преси стане ухвалення судових правил, у яких відповідні вимоги будуть чітко виписані. 

Доступ до інформації про ув’язнених. Вражаючою є кількість проблем, 

пов’язаних зі спробами ЗМІ здобути доступ до інформації, яка перебуває в розпорядженні 

тюремних посадовців. Запити стосувалися таких видів інформації: a) записи в особистих 

справах ув’язнених, b) фотознімки в документах і c) заява офіцера, який проводив 

затримання, про офіційну причину цього, яка зазвичай вказується в документі під назвою 

„Інформація про підозрюваного‖ (―Suspect Information Report‖), „SIR‖ або „Суперформа‖. 

Ці спори виникли попри те, що на кожне питання, здавалося б, існує чітка відповідь.  

(a) Громадськість повинна мати доступ до даних про особи ув’язнених (цього 

вимагають здоровий глузд, Конституція США та норма 70.48.100 (1) (a) Кодексу штату 

Вашингтон з поправками). 

(b) За винятком осіб, визнаних винними у сексуальних злочинах, фото з 

особистих справ ув’язнених не дозволяється показувати пресі та широкій громадськості 

(норми 70.48.100 (2) і (3) Кодексу штату Вашингтон з поправками). 

(c) Підтверджена власним підписом заява офіцера поліції, на підставі якої суддя 

встановлює офіційну причину затримання, після чого видає наказ або про продовження 

затримання, або про звільнення під заставу, вочевидь є публічним документом (на 

беззаперечній підставі того, що вона стала судовим документом, а не залишилася просто 

частиною матеріалів поліцейського або тюремного реєстру). 

Запобіжні заходи. Крім усього іншого в лютому 2004 року два представники 

„Пожежної бригади‖ висловилися з приводу її функції, виступаючи на орієнтаційному 

семінарі для нових суддів штату. 

Упродовж 2004 року члени „команди‖ брали активну участь у підготовці, 

шліфуванні тексту та лобіюванні запропонованої поправки до правила GR 16, яка має 

стати кращим орієнтиром для суддів при прийнятті ними рішень щодо можливості 

проведення зйомок у залі суду. Наприкінці року текст цієї поправки буде надруковано в 

пресі; як видається, вона має гарні шанси бути затвердженою. 

 

З повагою, 
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Вільям Л. Даунінг, суддя 
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ПРЕС-РЕЛІЗ:  

СПІЛЬНА ГРУПА З ПРЕДСТАВНИКІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА МЕДІА 

СТВОРЕНА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ПРО СУДИ 

ДЛЯ НЕГАЙНОГО  

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

Контактна особа:  

Шановний Девід Дж. Дейер 

30 січня 2003 року 317.327.4160 (телефон) 

 

Спільна група з представників судової влади та медіа 

створена для підвищення обізнаності про суди 

Інноваційний підхід до поліпшення розуміння громадськістю роботи судів штату 

Індіана було реалізовано шляхом створення комітету з суддів та представників ЗМІ, 

повідомив сьогодні голова Верховного Суду штату Індіана Рендалл Т. Шеперд.  

Використовуючи досвід програми, що працює в штаті Вашингтон, Дорадчий 

судовий комітет штату Індіана із зв’язків з медіа також буде вирішувати проблеми, що 

виникають між судами та ЗМІ. 

―Суди та ЗМІ зацікавлені в тому, щоби забезпечити відкритість та справедливість 

діяльності судової влади,‖ пояснив суддя Вищого суду округу Меріон Девід Дрейер, 

голова Комітету із зв’язків з громадою Судової ради Індіани, яка складається із суддів з 

усього штату. Дрейер також є головою новоствореного Дорадчого комітету. 

Ключовим елементом програми є допомога у вирішенні конфліктів, що 

виникають при висвітленні роботи суду ЗМІ. Підрозділ Дорадчого комітету, неформально 

відомий як «пожежна бригада» працюватиме на вимогу як неформальний медіатор та 

радник, з метою вирішення питань, що виникають. 

 
Члени «пожежної бригади» включають представників судової влади та ЗМІ. 

Зліва направо: суддя Девід Метсі (округ Старк); суддя Стенлі Левін (округ Аллен); 

суддя Деніел Гіт (округ Аллен); Стів Кі (радник з загальних питань, Hoosier State Press 

Association); суддя Лоренцо Арредондо (округ Лейк); Девід Стемпс (виконавчий  

директор, Hoosier State Press Association); суддя Блейн Екерс (округ Клей); Сюзанна 

МакБрайд (редактор, Indianapolis Star); суддя Девід Дрейер (округ Меріон); Леррі Лоу 

(редактор, The Star Press, Мунсі); Дон Ешер (заступник виконавчого директора, Times 

of Northwest Indiana, Мюнстер); Стів Швейцер (менеджер служби новин, WISH-TV,  

Канал 8, Індіанаполіс). 
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"Відправлення правосуддя, що є парафією судової системи, та висвітлення цього 

процесу, що є парафією ЗМІ, іноді конфліктують одне з одним," вказав Девід Стемпс, 

виконавчий директор Hoosier State Press Association, одного з учасників нової програми. 

"До створення цього комітету, судді та репортери повинні були вирішувати 

конфлікти самостійно, з передбачувано різними результатами," сказав Стемпс. "Новини, 

підготовлені в результаті нерозуміння судових процедур, або недостатнього доступу до 

інформації, часто викликали у громадян сумніви щодо роботи судової системи та її 

справедливості. Звичайно, такий результат не дуже добре слугує суспільству." 

Комітет стане консультативним органом для судової влади та преси, щоб 

вирішувати подібні проблеми до того, як вони призведуть до висвітлення в пресі 

конфліктів чи нерозуміння судових правил та процедур, а не самого судового процесу. 

Основну роль в цьому процесі відіграє "головний пожежник", цей термін 

запозичений з вашингтонської системи. Головний пожежник, представник судової влади 

штату Індіана, керуватиме роботою пожежної бригади з вирішення конфліктів та надання 

порад. 

Комітет пожежної бригади включає усіх членів Комітету із зв’язків з 

громадськістю Судової ради Індіани та представників ЗМІ, зокрема, преси, телебачення, 

радіо та Hoosier State Press Association. (Див. список, що додається.) 

Представники судової влади та медіа неформально зустрічалися вже кілька років, 

та працювали спільно над деякими проектами, включаючи проект правової школи для 

журналістів в 1999 році, який спільно фінансувався Верховним Судом штату Індіана, 

Асоціацією адвокатів штату Індіана та Hoosier State Press Association.  

Концепцію Дорадчого комітету нещодавно було схвалено Верховним судом. 

Наступні проекти включають в себе створення бази даних контактів в юридичних колах 

для журналістів, підготовку посібника із відносин між судами та пресою, та розробку 

нової правової навчальної програми для журналістів. 

З Дорадчим комітетом та «пожежним загоном» можна зв’язатися через Судовий 

центр Індіани за телефоном (317)232-1313. 

 

 

 

ПОСІБНИК З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СУДДЯМИ ТА ЗМІ 

Запрошуємо Вас скористатися ―Посібником з питань взаємодії між суддями та 

ЗМІ‖. Цей посібник підготовлений спільними зусиллями Громадського комітету з відносин 

Конференції суддів штату Індіана та Прес асоціацією Хузьї штату. Це видання є довідником 

для суддів та журналістів з питань, пов’язаних з роботою судів та ЗМІ. Зміст посібника 

постійно доповнюватиметься та оновлюватиметься.  

―Посібник з питань взаємодії між суддями та ЗМІ‖ розвиває ідею створення 

―пожежної команди‖ як інструмента, який судді та журналісти можуть використовувати, 

щоб забезпечити висвітлення в ЗМІ саме роботи судів та судових процесів, а не сварок та 

непорозумінь. Громадський комітет з відносин Конференції суддів штату Індіана та Прес 

асоціація Хузьї штату будуть вдячні за будь-які зауваження та коментарі стосовно змісту 

цього посібника. Судді і журналісти можуть подавати свої зауваження до Суддівського 

центру штату Індіана (317-232-1313) Дженні Бауер, jbauer@courts.state.in.us, або Прес 

асоціації Хузьї (317-624-4427) Стіву Кею, Генеральному раднику асоціації skey@hspa.com. 

 

http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/fire-brigade.html
mailto:jbauer@courts.state.in.us
mailto:skey@hspa.com
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Oгляд процесу в цивільному суді  

Дізнайтеся про основи цивільного 
судочинства в судах штату Індіана. GO  

 

 

Oгляд процесу в кримінальному суді  
Дізнайтеся про основи кримінального 

судочинства в судах штату Індіана. GO  

  

Доступ громадян до кримінального 

судочинства   
Дізнайтеся про правила щодо доступу 

громадян до кримінального процесу, 

включно з обговоренням присяжних. GO  

  

Доступ громадян до судових записів  
Ознайомтесь з посібником «Доступ 

громадян до судових записів», який був 

підготовлений на основі Aдміністративного 

правила 9 і виданий відділенням судової 

адміністрації штату. GO  

  

Коментарі суддів/адвокатів щодо справ  
Що можна, а що не можна говорити суддям 

та адвокатам в процесі розгляду справи. GO 

  

Спілкування ЗМІ з присяжними  

Ознайомтесь з правилами спілкування з 

присяжними в процесі розгляду справи. GO  

  

Фото\відео камери в залі суда  
Дізнайтесь про правила, які регулюють 

використання камер в судах першої та 

апеляційної інстанції штату Індіана. GO  
 

 
 

Рішення про нерозголошення 

Що таке рішення суду про нерозголошення 

та як воно впливає на ЗМІ? GO  

  

Обмеження на опублікування деяких 

матеріалів  

Що таке обмеження на опублікування 

деяких матеріалів та як воно впливає на 

ЗМІ? GO  

  

Виклик журналістів до суду  
Що відбувається коли ЗМІ викликають 

давати свідчення по справі в суді? GO  

  

Дисципліна адвокатів  
Що відбувається, якщо отримано скаргу на 

адвоката? Чи процес розгляду скарги є 

закритим чи відкритим? Чи має 

громадськість доступ до дисциплінарних 

справ адвокатів? GO  

  

Стандарти справ про наклеп 

Що таке наклеп за законами та судовою 

практикою штату Індіана? GO  

  

Закон штату індіана про відкриті двері та 

про доступ до публічних записів  

Дізнайтесь про Закон про відкриті двері 

штату Індіана та закони щодо доступу до 

публічних записів від Радника з питань 

доступу громадян штату Індіана. GO  

  

Поради суддям щодо спілкування із ЗМІ  
Допомога журналістам та суддям у 

вирішенні конфліктів щодо висвітлення в 

ЗМІ роботи судів. GO  
 

 

Джерело: http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/index.html  

http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/civil-cases.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/civil-cases.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/criminal-cases.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/criminal-cases.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/access-to-proceedings.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/access-to-proceedings.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/access-to-proceedings.html
http://www.in.gov/judiciary/admin/pubs/access.html
http://www.in.gov/judiciary/rules/admin/index.html#r9
http://www.in.gov/judiciary/rules/admin/index.html#r9
http://www.in.gov/judiciary/admin/pubs/access.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/comment.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/comment.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/contact-jurors.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/contact-jurors.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/cameras.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/cameras.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/gag-orders.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/gag-orders.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/prior-restraint.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/prior-restraint.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/prior-restraint.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/newsroom-subpoenas.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/newsroom-subpoenas.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/atty-discipline.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/atty-discipline.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/libel.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/libel.html
http://www.in.gov/pac/handbook/
http://www.in.gov/pac/handbook/
http://www.in.gov/pac/handbook/
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/fire-brigade.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/fire-brigade.html
http://www.in.gov/judiciary/pubs/media-guide/index.html
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ЗАХИСТ ДЖЕРЕЛ 

 

Марія Місьо 

Директор Програми Правового Захисту та Освіти ЗМІ IREX U-Media 

 

Мертвий сезон серпня 2004 року оживив безпрецедентний випадок в історії 

української журналістики. Британський журналіст Аскольд Крушельницький опублікував 

в газеті „Індепендент‖ (Independent) статтю про документи, згідно яких МВС (так звана 

група перевертнів під лідерством Ігоря Гончарова) проводило стеження за Георгієм 

Гонгадзе певний час перед його смертю. Крушельницький написав, що Міністр 

внутрішніх справ Володимир Кравченко та генерал міліції Пукач мали безпосереднє 

відношення до цієї справи. Після появи статті, Генеральний Прокурор відкрив 

кримінальну справу за фактом витоку конфіденційної інформації. 

Стаття Крушельницького базувалась на матеріалах близько двохсот сторінок 

документів зі справи Гонгадзе. Коли журналіст приїхав до України у серпні, слідчі 

прокуратури хотіли дізнатись, яким чином він їх отримав. У своїй книзі „Помаранчева 

Революція‖ журналіст пригадує дев’ятигодинний допит у перший день, коли йому не 

запропонували ні води, ні їжі протягом семи годин. „Мої твердження...здебільшого 

складалися з відмови відповідати на питання та пояснення моєї відмови тим, що я не 

видам джерело витоку матеріалів‖.  

IREX надав Крушельницькому консультацію щодо його прав та обов’язків згідно 

українського законодавства, що дозволило йому отримати певний рівень захисту. Стаття 

26(11) Закону „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні‖ говорить, що 

журналіст має право на конфіденційність джерел, крім випадків, коли суд вимагає 

розкрити джерело. Слідчі прокуратури не були судом, і Крушельницький не був 

зобов’язаний відповідати на їх запитання. Але якби кримінальна справа дійсно дійшла до 

суду, тоді ситуація була б зовсім іншою—особливо, оскільки Закон „Про пресу‖ не 

окреслює критерії, які суд повинен використовувати при прийнятті рішення щодо 

примусового розкриття джерел. Закон „Про телебачення та радіомовлення‖ надає більший 

ступінь захисту, проте захист джерел не є правом журналіста, а скоріше зобов’язанням по 

відношенню до джерела, та повинен надаватись у письмовому вигляді. Якщо журналіст 

порушує це зобов´язання, джерело може подати до суду за порушення умов 

конфіденційності. 

Після двох днів безрезультатних допитів, Крушельницького більше не турбували 

слідчі прокуратури. Але інцидент набув розголосу серед українського медіа оточення, яке 

вважало сам факт того, що від журналіста вимагали розкрити своє джерело інформації як 

атаку на свободу преси. У політичних умовах того часу, так це, напевно, і було. Але це 

була атака, прецеденти якої існують у багатьох інших країнах, включно і в Сполучених 

Штатах. 

У лютому 2005 року, репортер Нью Йорк Таймс (New York Times) Джудіт Міллер 

була ув´язнена федеральним апеляційним судом за звинуваченням у невиконанні вимоги 

назвати великому журі присяжних свої джерела у рамках розслідування факту розкриття 

особи офіцера ЦРУ під прикриттям. Такі дії є федеральним злочином. 
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На відміну від звичайних журі присяжних, які вирішують питання про вину або 

невинність у кримінальних справах та приймають рішення щодо фактів у цивільних 

справах, великі журі використовуються федеральним урядом та деякими штатами для 

визначення, чи існує достатньо доказів для обвинувачення особи у злочині. На відміну від 

судового процесу, потенційний обвинувачений не має права бути присутнім на засіданні 

великого журі. Процес по справі також секретний, щоб захистити репутацію людей, яких 

помилково звинуватили у злочині, та щоб заохотити свідків вільно давати свідчення,  

а також уникнути можливості попередження особи, щодо дій якої проводиться 

розслідування, до власне висунення звинувачення.  

Міллер провела 85 днів у в’язниці після того, як суд відхилив її аргумент що 

Перша Поправка до Конституції надає пресі право захищати конфіденційність джерела. 

Міллер звільнили у вересні після заяви про те, що її джерело дозволило їй давати 

свідчення (хоча, як виявилось, такий дозвіл був даний навіть до того, як Міллер 

ув´язнили), а свідчення двох інших журналістів є дуже важливими для обвинувачення Ай. 

Льуіса Ліббі молодшого (I. Lewis Libby, Jr.), високопосадовця в адміністрації Буша. 

Ліббі звинувачують у наданні журналістам інформації щодо особи Валері Плейм, 

агента ЦРУ під прикриттям, після того як її чоловік (колишній дипломат Джозеф Вільсон) 

написав газетну статтю, у якій висловив серйозні сумніви щодо обґрунтування позиції 

адміністрації Буша про вторгнення в Ірак. Відразу після цього, хтось „злив‖ особу Плейм, 

що було потім визначено як спробу дискредитації Вільсона. 

Патрік Дж. Фіджеральд, прокурор з особливих питань, сказав, що довго думав про 

виклик журналістів до суду. „Я не думаю, що виклик журналіста до суду повинен бути 

звичайною справою, це повинно бути надзвичайним випадком‖. 

Хоча в американських судах не існує єдиного стандарту, який вони повинні 

використовувати, зобов´язуючи журналіста відкрити своє джерело, багато погоджуються з 

думкою, що журналіст повинен розкрити своє джерело лише у випадку, коли журналісту 

відомо про серйозний злочин, судовий розгляд якого неможливий без такого розкриття 

джерела інформації. 

Справа Плейм була якраз такою, оскільки сам злочин полягав у наданні 

інформації журналістам. Таким чином, самі журналісти були єдиними людьми, які могли 

свідчити про злочин. Проте, в кінці, Ліббі не звинуватили в оприлюдненні імені агента, 

що працював під прикриттям, оскільки у справі були нюанси, які ускладнювали доведення 

цього факту. Натомість, його звинуватили у перешкоджанні правосуддю та дачі 

неправдивих свідчень.  

З 1972 року, коли Верховним Судом було прийняте рішення у справі Бранзберг 

проти Хаєс, у США і досі триває дискусія про те, чи дійсно Конституцією США 

встановлене право захисту джерел. Відповідно до цього рішення, репортеру було наказано 

свідчити перед журі присяжних про те, що він був свідком вироблення нелегальних 

наркотиків. Суд визначив, що він „не може серйозно підтримати точку зору, що Перша 

Поправка захищає домовленість репортера приховувати кримінальні дії його джерела або 

докази таких дій, виходячи з теорії, що краще написати про злочин, ніж якимось чином 

йому завадити‖. 

  



      

169 

Незважаючи на досить однозначну позицію суду, в окремій думці одного з суддів 

Верховного Суду вказувалось, що журналісти можуть мати певні обмежені конституційні 

права щодо захисту їх джерел, особливо якщо вони зможуть довести, що вимога надати 

свідчення перешкоджатиме вільному отриманню інформації. Потім журналісти 169ико 

ристовували цю особливу думку, щоб доводити своє абсолютне право захищати джерела. 

Проте, як показала справа Джудіт Міллер, суди з ними не погодились. 

У своєму рішенні федеральний апеляційний суд обговорював, чи правовий захист 

журналістів можливий взагалі, враховуючи появу нетрадиційних видів журналістики, 

особливо, домінування так званих веб-логів, або „блогів‖ в еру Інтернету. Деякі блоги 

мають більше читачів, ніж місцеві газети. 

Судді риторично запитували, чи право захищати джерела повинно „також 

розповсюджуватись на власника веб-блогу: стереотипного „блогера‖, який сидить біля 

свого домашнього комп’ютера у піжамі та виставляє в Інтернеті свої найкращі твори, щоб 

поінформувати тих, хто „залізе‖ в Інтернеті на його сайт?‖ 

Якщо журналісти мають право захищати свої джерела, питання, чи повинні 

блогери мати рівні права має не лише теоретичний характер. У січні компанія Еппл 

Комп’ютер (Apple Computer) попросила суд штату Каліфорнія викликати в суд три веб-

логи, які поширили інформацію про майбутню аудіотехніку Еппл. Юрист веб-блогів 

наводив аргументи, що блогери повинні мати такий же рівень захисту, як і журналісти: 

спірна позиція, щодо якої суд ще повинен прийняти рішення. 

Хоча суди не погодились, що журналісти повинні бути „над‖ рештою їх 169ико 

рисчизників щодо можливості ігнорувати постанови суду, проте один із доводів, на яких 

наполягали журналісти, це те, що конфіденційність джерел вимагає захисту Першої 

Поправки, бо якщо їх примусять відкрити їх джерела, тоді журналісти стануть придатками 

до слідчих органів. 

Тут є причини на тривогу. В опитуванні 2001 року, в якому брали участь 319 

засобів масової інформації, Комітет Репортерів за Свободу Преси дійшов висновку, що 

цим ЗМІ було надіслано 823 судові повістки. Судові повістки у кримінальних справах, які 

здебільшого стосувалися витребування відео- та аудіоматеріалів, складали приблизно 56% 

від загального їх числа. Прокурори та відповідачі приблизно порівну звертались до суду  

з відповідними проханнями. 

Комітет вважає, що такі дані викликають занепокоєння. „Кожного разу пресу 

примушують надавати докази прокурорам, поліції, обвинуваченим або сторонам, що 

ставить під сумнів нейтральний статус медіа, та перешкоджає вільному отриманню 

інформації громадськістю.‖ Без гарантій конфіденційності, ті особи, які можуть стати 

потенційними джерелами інформації, не зважуються на відповідні кроки щодо розкриття 

відо- 

мостей. 

У світлі рішення Верховного Суду щодо Бранзберга, багато штатів прийняли 

закони про захист конфіденційності, які надавали журналістам право захищати свої 

джерела у судах штатів. Але ці права різняться від штату до штату, ними часто нехтують у 

кримінальних справах, а також статус закону штату не надає захисту в федеральному суді, 

рішенням якого, наприклад, була ув´язнена Джудіт Міллер. Справа Міллер підштовхнула 

до хвилі вимог за прийняття федерального закону про захист конфіденційності. Проте 

Конгрес США навряд чи прийме його, оскільки у загальному американська громадськість 

невисокої думки про журналістів та ЗМІ. 
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РЕЗОНАНСНІ СУДОВІ ПРОЦЕСИ: ДОТРИМАННЯ БАЛАНСУ МІЖ ПЕРШОЮ 

ТА ШОСТОЮ ПОПРАВКАМИ ДО КОНСТИТУЦІЇ США 

 

Карен Салаз, 

адміністратор районного суду дев’ятнадцятого судового району, Грілі, штат Колорадо, 

Високоповажний Террі Ракрігл,  

керівник суду п’ятого судового району, Брекенрідж, штат Колорадо 

 

Діяльність у світлі ЗМІ є новим порядком для роботи судів. Здається, що навіть 

світи ідеаліста Кларка Кента з Дейлі Планет та головуючого судді Перрі Мейсона можуть 

бути оскаржені. Суди є постійним джерелом емоційних, з часом суперечливих тем для 

обговорення за ціною, яку майже кожен може собі дозволити – репортер приходить до 

залу суду у будь-який день тижня та неминуче він чи вона виходить з тим, що можливо 

перетворити в історію, яку можливо розмістити на перших шпальтах.  

На світ, у якому працюють суди, впливає те, що ще п’ять років тому здавалось би 

сюрреалістичним. Далі наводиться короткий перелік факторів, які впливають на наш світ. 

Наступні чинники мають шалений вплив на наше життя: 

 цілодобове телебачення та радіо;  

 аматорські та професійні веб-журнали;  

 доступні технології, включаючи 170ико рис170170и, відеоапаратуру та Інтернет; 

 незалежні та об’єднані кабельні мережі, які мають за мету отримання прибутку;  

 провідні журнали новин та програми новин та розваг, що виходять у основний 

ефірний час, часто перетинають межу між фактичними новинами та розвагами;  

 власні розслідування журналістів та найманих агентів інформаційних агенцій;  

 Інтернет ресурси, орієнтовані виключно на новини;  

 зростаюча кількість місцевих та кабельних каналів, що існують майже по всьому 

світу; 

 наплив великої кількості конкурентоспроможних аматорів, незалежних та 

журналістів (репортерів), що працюють за контрактом;  

 етнічні та альтернативні засоби масової інформації; та  

 місцеві газети, які змагаються з національними та міжнародними виданнями у вік 

високотехнологічних засобів розповсюдження новин.  

Зрештою, резонансна або звичайна справа, яка за допомогою ЗМІ стає 

резонансною, може значно вплинути на щоденну роботу судів у чотирьох основних 

сферах, які визначають, що суди мають бути готові та займати актину позицію у 

відносинах зі ЗМІ:  

1. Суди є постійним джерелом новин. 

2. Справи місцевого значення все частіше потрапляють на шпальти регіональних 
або національних видань.  

3. Складніше стало передбачити, що може стати ―резонансною справою‖. 

4. Значно збільшився перелік вимог, які ЗМІ висувають до судів.  
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Місцеве стає міжнародним: судові справи з маленьких міст стають цікавими 

для глядачів на регіональному, національному або навіть міжнародному рівні 

Еволюція індустрії новин, яка використовує сучасні технології, створила 

середовище жорсткої конкуренції, протиставляючи дрібні інформаційні агенції ―великим 

хлопчакам‖, а сільські місцеві газети з невеликим накладом – світовим мережам новин. 

Частота та обсяг інформаційних запитів створюють значний тиск на всі ресурси суду.  

З моменту несподіваної появи ЗМІ у суді, предмет справи відразу набуває 

додаткового конституційного забарвлення, оскільки суди мають враховувати права 

засобів 171исової інформації, передбачені Першою поправкою до Конституції. Протягом 

декількох годин кримінальна справа із суперечки між звинуваченням та відповідачем 

перетворюється у суперечку із залученням звинувачення, відповідача та ЗМІ. Починається 

―протистояння‖ між статтями I і VI Конституції США та правами жертв. 

 Поправка І до Конституції США: Конгрес не повинен видавати жодного закону, 

що має на меті встановлення релігії або такого, що забороняє її вільне сповідання, 

або обмежує свободу слова чи преси, або право народу вільно збиратись та 

звертатись до уряду із петиціями про задовольняння скарг.  

 Поправка VI до Конституції США: За будь-якого карного переслідування 

звинувачуваний має право на швидкий та громадський суд неупереджених 

присяжних того штату та округу, раніше встановленого законом, де було скоєно 

злочин; звинувачуваний має право на очну ставку зі свідками, які свідчать проти 

нього, право на примусовий виклик свідків зі свого боку і на допомогу адвоката 

для свого захисту.  

Підведення підсумків 

У резонансній справі, конституційне право відповідача на справедливе 

правосуддя часто суперечить конституційному праву свободи преси. Це питання відразу 

поставатиме під час кожної гучної справи. У справі Люди проти Браянта, близько 20 

відсотків клопотань було отримано саме від ЗМІ.  

Суддя має заздалегідь визначити порядок допуску до документів суду та 171ико 

риства. В умовах спрощення доступу до правосуддя посилюється відчуття підзвітності 

судів. ЗМІ та громадськість зазначають, що вони відчувають більше довіри до судів, 

діяльність яких повністю видно. Іншим чинником, що сприяє допуску до суду є те, що 

ЗМІ можуть більш точно висвітлювати, а громадськість краще розуміти діяльність суду, 

якщо їм буде надано можливість отримувати інформацію з перших рук. Верховний суд 

США постійно надає доступ до судів, що є одним з ключових компонентів судової 

системи США.  

Доступ супроводжується ризиком. Присутність ЗМІ та громадськості піддає 

кожний аспект діяльності суду прискіпливій увазі. Кожна деталь буде висвітлена, кожна 

дія суддів та працівників суду буде піддана ретельному огляду, кожний рух 

проаналізований, а кожний невірний крок висвітлений у суворих заголовках. Юридичні 

аналітики та коментатори будуть перекручувати, змінювати сенс, спотворювати та 

ретельно перевіряти кожний аспект справи. Навіть за відсутності предмету розмови вони 

що-небудь вигадають для аналізу. 

Наказ щодо оголошення даних попереднього слідства має бути підготовлений для 

обмеження відволікаючого та нав’язливого впливу журналістів на будь-кого, хто 

причетний до справи. Наказ щодо правил поведінки у залі суду необхідно підготувати для 

визначення сподівань у приміщеннях центру правосуддя. Головне, щоб кожний з двох 

наказів було введено в дію лише після врахування всіх конституційних інтересів. Скоріш 



      

172 

за все, кожний з цих двох наказів буде юридично заперечений в певний період часу; проте 

їх існування, увага та сила завдаватиме тон діям сторін, громадськості та ЗМІ протягом 

усього процесу.  

Колективна робота 

Переваги включення логістичного планування у процес значно переважають ті 

виклики, які виникають під час намагань зібрати до складу групи всіх необхідних осіб. Їх 

внесок у підготовку потужного всебічного плану дій, який є остаточним продуктом 

спільних зусиль, неможливо переоцінити. Він також дає можливість збагнути всю 

потужність впливу, який ЗМІ можуть мати на всю судову систему, навіть якщо 

журналісти 172ико риджують увагу лише на одній судовій справі у певний час. 

Необхідно наголосити, що зрештою, саме головуючий суддя керує процесом. 

Будь-коли, якщо виникає питання, остаточне рішення приймає головуючий суддя, тому 

саме з ним необхідно зв’язатись, якщо виникає питання.  

Це підкреслює зобов’язання, які суддя має прийняти на себе заради членів своєї 

групи – доступність та здатність реагувати мають вирішальне значення. Здатність судді 

реагувати може збільшити або зменшити робоче навантаження на членів його колективу у 

геометричній прогресії. 

Питання для врахування, що подаються нижче, мають вплив на структуру 

основного плану. Зрештою доведеться стикнутись із великою кількістю проблемних 

питань, що лише посилює важливість планування, зв’язку та колективної роботи. Повага 

до інших та навички мають вирішальне значення протягом усього процесу. Кожний 

працівник у суді відіграватиме важливу роль – в цей час вони уособлюють судову систему 

держави та нації в очах громадськості. 

 Прийміть рішення який план ви хочете розробити, атакуючий чи оборонний план 

для вирішення справи, а також врахуйте всі запити, які він може спричинити.  

 Визначте важливий персонал, технологічну інфраструктуру, внутрішні та 172ико 

ні мережі зв’язку, порядок підпорядкування та необхідні ресурси. 

 Визначте та/або розробіть внутрішню мережу зв’язку, що визначатиме порядок 

обміну електронними листами та доступу до документації. 

 Встановіть прямий зв’язок з усіма партнерами суспільства, на яких впливатиме 

резонансна справа. 

 Визначте бажані механізми для послаблення тиску на офіс секретаря суду, щоб 

зменшити кількість втручань у роботу суду та збереження сприятливих умов для 

тих, хто щоденно співпрацює з судом. 

 Визначте основні завдання для головних членів вашої команди, як у суді, так і 

поза його межами. Внутрішньо, кожна група (команда) повинна, принаймні, 

складатись із судді, секретаря суду, адміністратора району та прес-секретаря.  

 Проведіть оцінку відповідності можливостей та інфраструктури центру 

правосуддя та навколишньої території, з урахуванням прибуття від 400 до 600 

представників ЗМІ та десятків вантажівок із супутниковими антенами. Складіть 

список можливих варіантів розміщення надмірної кількості людей та техніки на 

прилеглих територіях на предмет наявності додаткових кімнат, робочих місць та 

стоянок. 

 Підготуйте наказ, що регламентує правила поведінки у суді та наказ щодо 

порядку оголошення результатів попереднього розгляду справи. Зверніться за 

пропозиціями до ключових осіб вашої групи та представника правоохоронних 
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структур,  

а також всіх, хто надаватиме допомогу у впровадженні цих наказів. 

 Підготуйте всебічний план для ваших судових палат, включаючи визначення 

необхідного додаткового персоналу та підтримку для інших справ, які на цей час 

знаходяться на розгляді у суді.  

 Вирішіть, чи ви очікуєте від ЗМІ створення об’єднання та висування єдиної 

контактної особи або працівники суду займатимуться вирішенням організаційних 

питань щодо участі ЗМІ у процесі. 

 У разі використання веб-сторінки для розміщення загальної інформації, графіку 

слухань та документації, відразу розпочинайте обговорення питань щодо її 

підготовки з представниками керівника апарату суду, веб-майстром та 

комп’ютерним відділом. 

Делегування повноважень, розробка плану та об’єднання зусиль 

Наполегливо рекомендується, щоб до початку процесу, принаймні, суддя, 

адміністратор району, секретар суду та посадова особа, яка відповідає за зв’язки з 

громадськістю прочитали Настанову по управлінню під час резонансних справ, що була 

підготовлена Національним центром державних судів. Хоча довідник є дещо застарілим, в 

основному по причині змін в індустрії новин, технологіях та деяких культурних змін у 

діяльності судів, у ньому міститься надзвичайно цінна та детальна інформація.  

Під час розробки логістичного плану важливо врахувати, як перетинаються та 

співпадають обов’язки посадових осіб суду. Зараз не той час, щоб відстоювати свою 

територію. Найвищим пріоритетом має стати призначення ―правильної‖ людини на 

―правильне‖ місце. До того часу, як справа пройде всі стадії розгляду у судовій системі, 

кожному знайдеться достатньо роботи, а беручи до уваги кількість справ, що знаходяться 

на розгляді, ніхто не відчуватиме браку ―можливостей‖.  

Обов’язковою умовою є гнучкість. Існує вірогідність, що лише суддя та його (її) 

штат зможуть присвятити себе цілковито справі. Інші члени групи мають також 

відволікатись на виконання своїх повсякденних обов’язків, тому у плані обов’язково 

необхідно врахувати підготовку для досягнення взаємозамінності членів групи та 

визначити резервний персонал. Для цього вимагається додатковий час та ресурси, але ці 

зусилля варті витрат.  

Накази щодо правил поведінки у суді 

Важливим інструментом в управлінні громадськістю та ЗМІ є видання за власним 

бажанням наказу, що регламентує правила поведінки у суді. Зазначений наказ має 

вичерпно визначити очікування суду з таких питань, як порядок допуску осіб до 

приміщення суду, місця стоянки транспортних засобів, питання безпеки, обмеження щодо 

використання електронних приладів, порядок інтерв’ю, кого і що дозволяється 

фотографувати, тощо. Крім того, викладення своїх очікувань у письмовому вигляді 

дозволяє ЗМІ визначити специфічні проблемні питання, які можуть у них виникнути і 

розпочати переговори із судами щодо можливих аспектів, про які потенційно можна 

домовитись.  

Навіть якщо ЗМІ, скоріш за все, спочатку проігнорують наказ, зрештою, вони 

будуть вдячні за інформацію про те, що очікується від них та їх колег по ремеслу, а також, 

що до всіх ставляться однаково і, що вони можуть очікувати від суду. Представники 

правоохоронних структур та працівники суду також будуть вдячні за наявність 

конкретних правил, які вони мають впроваджувати. Ключовим фактором має бути те, щоб 
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всі працівники суду та правоохоронних структур знали всі положення наказу та виявляли 

наполегливість у його впровадженні.  
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Веб-сторінки, присвячені окремим справам 

В умовах, коли суди намагаються впоратись із тиском від збільшення кількості 

справ, а також, у багатьох випадках скорочення ресурсів, з’являються нові рішення, які 

допомагають задовольнити ці потреби. Розміщення документації та наказів на веб-

сторінках виявляється життєздатною альтернативою для зменшення навантаження на 

штат секретаря суду, а також кількості електронних повідомлень та телефонних дзвінків, 

що породжуються справами, якими зацікавилась громадськість чи ЗМІ. 

Адміністратори у справі Скота Петерсона у Модесто, Каліфорнія, з самого 

початку розмістили всю документацію на веб-сторінці, спеціально створеній для цієї 

справи. У тому випадку, доступ до матеріалів мали лише представники ЗМІ. Теж саме 

стосувалось і справи Майкла Джексона.  

Під час розгляду справи Люди проти Браянта доступ до документів мали як ЗМІ, 

так і громадськість. Кінцевим результатом було те, що викладачі права та інші у 

юридичній спільноті мали можливість слідкувати за розвитком подій і законодавством, 

яке використовувалось під час процесу. Сторінка з документами Браянта відвідувалась 

більше 15 000 разів на місяць протягом усього періоду розгляду справи. 

Проте, розміщення документів на веб-сторінці не повинно вважатись 

універсальним засобом. Можливість миттєвого доступу до матеріалів справи з усіх кутків 

світу збільшує у багато разів негативний вплив будь-яких помилок, які може зробити суд.  

Якщо ваш суд розглядає можливість розробки веб-сторінки, забезпечте наявність 

мережі з багаторівневим захистом, щоб не допустити помилкового розміщення жодного 

документа чи інформаційного повідомлення. Перед розміщенням кожного документа у 

всесвітній мережі, як мінімум, три пари очей повинні переглядати його текст на предмет 

відповідності редакції. Принаймні одна з цих осіб має бути адвокатом, науковим 175ико 

рис175тником або секретарем суду.  

У справах, які стосуються неповнолітніх або жертв зґвалтувань або інших сторін, 

що вимагають неодноразового редагування документів перед їх розміщенням у всесвітній 

мережі, додання четвертого рівня перевірки не зайве; це лише додає душевного спокою. 

Процес перегляду документа повинен включати електронний пошук слів і, де можливо, 

також перевірку людиною. 

Об’єднання ЗМІ та координатори об’єднань ЗМІ 

Для суду дуже складно мати справу із ЗМІ один на один, коли на стоянці центру 

правосуддя знаходяться три десятки вантажівок із супутниковими антенами і сотні 

журналістів та членів знімальних груп намагаються випередити своїх конкурентів. 

Кожний занепокоєний, що одні дізнаються, чого не зможуть дізнатись інші, тому тиск 

зростає і суд опинається у складному становищі.  

Це, як пояснювати місцевим мешканцям, які не можуть знайти місце для стоянки 

між кварталами, що вони мають сплатити штраф за перевищення швидкості. 

Ще під час розгляду справи про вибух у місті Оклахома за участю Тімоті МакВея, 

яке відбувалось у Денвері, штат Колорадо, до ЗМІ звернулись із проханням створити 

об’єднання, щоб секретар спілкувався з єдиною особою з усіх питань, пов’язаних з 

висвітленням судового процесу. З того часу об’єднання були успішно використані 

декілька разів. Зазвичай координатора обирає відповідний комітет ЗМІ з числа 

претендентів. Заробітна платня платиться йому/їй із щомісячних внесків членів 

об’єднання ЗМІ.  
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Зазвичай, телевізійні компанії сплачують більші внески, ніж друковані видання 

або радіостанції, оскільки вони мають набагато більш витратні вимоги. Два справді дієвих 

фактора, які сприятимуть формуванню об’єднання ЗМІ – це те, що його члени можуть 

користуватись спільно відзнятими фото та відеоматеріалами, а також матимуть право 

брати участь у процесі розподілу місць у залі суду, виділених для об’єднання. Надання 

можливості ЗМІ визначати, хто з них де сидітиме дозволить суду уникнути спірних 

політичних маневрів, які супроводжують цей процес.  

Координатор стає основною контактною особою для вирішення всіх логістичних 

питань, які повинні вирішити ЗМІ. Він/вона вирішує всі питання, починаючи з контролю 

палких дискусій на тему, хто займе місця, визначені судом для ЗМІ, до того, хто буде 

платити за та/або забезпечувати фото/відеоапаратуру. Висококваліфікований координатор 

об’єднання цінується на вагу золота, як ЗМІ так і судами.  

Іншим варіантом об’єднання ЗМІ, який використовувався – є комітет у складі, 

зазвичай, близько семи представників: телебачення (один з місцевої компанії, один з 

національної); друкованого органу (один з місцевого, один з національного); телеграфних 

агенцій); та радіо (одна місцева, одна національна). Прес-секретар суду може входити до 

складу комітету в якості консультанта. 

Під час справді резонансної справи, суд обов’язково повинен вимагати від ЗМІ 

створення об’єднання. Якщо ЗМІ вагаються це робити, їх легко переконати у зворотному, 

оголосивши, що місця у залі суду будуть кожного дня надаватись за принципом ―хто 

перший прибув, той і отримав‖. Забезпечення широкого представництва ЗМІ у залі суду є 

досить привабливим результатом беручи до уваги, що одна велика мережа займе всі місця 

у залі суду, змусивши її людей стояти у черзі всю ніч.  

Ще одним важливим питанням, яке необхідно врахувати під час початкового 

поділу думками щодо вигляду об’єднання – чітко дати зрозуміти, що для суду важливо, 

щоб місцеві інформаційні агенції не ігнорувались під час переговорів. Ці журналісти 

будуть знаходитись у суді через день, в той час як будь-хто інший прийшов до залу суду і 

залишив його. Хоча, зазвичай, об’єднання виділяють місця для ―місцевих‖, важливо 

висловити свою позицію з цього приводу, щоб вони бути гідно представлені.  

Якщо спитають про те, яким суд бачить координатора об’єднання, попросіть, щоб 

координатором був хтось, хто має досвід у питаннях телерадіомовлення та безпеки. Таке 

поєднання є надзвичайно корисним. 

Зв’язок 

Його не можна переоцінити: зв’язок є найголовнішим компонентом кожного 

плану. Зорієнтувавши членів групи з приводу того, з чим їм доведеться стикнутись 

найближчими місяцями, ви сприятимете їх моральній підготовці. Наявність роз’яснень 

(процедур) у письмовому вигляді на початковій стадії значно зменшить занепокоєність та 

сприятиме кращому розумінню того, що чекає попереду. Це також допоможе у 

формуванні впевненості членів вашої групи у ваших діях і створить потужну основу для 

майбутніх дій.  

Ініціативність у розробці звичайного плану на кожний день або плану для 176ико 

риду резонансної справи матиме безліч переваг. За відсутності у суді плану 

співробітництва зі ЗМІ, його підготовка природно призведе до створення плану для 

щоденного 176ико ристання, що є просто чудовим документом, який важливо мати у 

наявності.  

Наявність плану, його глибина та деталізація також допоможе працівникам суду 

оцінити масштаб впливу, який ЗМІ можуть потенційно мати на суди. Повернемось до 
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першої теми обговорення цього розділу щодо результатів проекту ―Майстерність у 

журналістиці‖: Стан інформаційних агенцій у 2004 році, Щорічний звіт про американську 

журналістику, ―З огляду на збільшення кількості інформаційних агенцій, що змагаються 

за отримання інформації, ринок інформації все більше набуває фінансового забарвлення… 

Аналіз змісту цілодобових випусків новин свідчить про те, що у них зменшилась кількість 

джерел. Зростання впливу джерел новин вже зараз у 2003 році сприяє розповсюдженню 

нового типу журналістики, що пов’язана із отриманням прибутків…‖  

Суди постійно знаходяться у пошуку шляхів інформування громадськості та ЗМІ 

про те, як вони діють. Готовність на випадок виникнення потенційної можливості – це 

важливий крок, який може сформувати або змінити сприйняття та уяву про суд. 

Ініціативність у налагодженні зв’язку та співпраці, що сприяє цілісності та 

професіоналізму, краще будь-яких слів характеризують суд для тих, хто з ним контактує, 

безпосередньо, або через засоби масової інформації. 

10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ СУДІВ ТА ЗМІ  

  АБО ЯК УПОРЯДКУВАТИ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 

 

Цілі 

Після цього заняття учасники зможуть: 

1. Визначити основні норми законодавства, які регулюють взаємовідносини судів та ЗМІ, 

а також висловити своє враження від проекту Положення про взаємодію судів, ЗМІ  

і журналістів, прийнятого Радою суддів України. 

 

Матеріали: 

1. Проект. Положення про взаємодію судів із засобами масової інформації  

та журналістами .............................................................................................................. 155 

 

ПРОЕКТ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ СУДІВ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

ТА ЖУРНАЛІСТАМИ 

 

Це положення визначає особливості взаємодії суду із засобами масової інформації 

та журналістами. Положення розроблено на підставі законодавства України з повагою до 

свободи слова журналістів та редакційної свободи ЗМІ, з урахуванням права громадян 

отримувати інформацію із зали суду, особливостей роботи медіа при висвітленні судових 

справ та з огляду на важливість авторитету і неупередженості суду в демократичній 

державі.  

При підготовці даного Положення було враховано найкращий вітчизняний і 

зарубіжний досвід взаємодії судів і ЗМІ. 

 

1. Організація взаємодії суду із ЗМІ та журналістами 

 

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. 
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1.2. Контактною особою для ЗМІ зі сторони суду виступає спеціаліст зі зв’язків з 

громадськістю суду або інша особа, яка виконує функції взаємодії зі ЗМІ.  

1.3. Інформація про цю особу (П.І.Б) та спосіб контакту з нею (телефон, 

електронна пошта) має бути оприлюднена і доступна для ЗМІ, зокрема, шляхом розсилки, 

розміщення на інформаційному стенді, веб-сайті суду, у відповіді на інформаційні запити 

тощо. 

1.4. До відома представників засобів масової інформації має бути доведено зміст 

цього Положення через розміщення його на стенді у вестибюлі кожного суду, на веб-сайті 

суду тощо. 

 

2. Обов’язки журналістів 

  

2.1. Представники засобів масової інформації (друкованих, мовних, електронних, 

журналісти, оператори, фотографи тощо), відвідуючи суд з метою виконання професійних 

обов’язків, мають ознайомитися з цим Положенням та бути обізнаними: 

 з необхідністю прояву поваги до суддів; 

 про гарантії кожної особи на повагу до приватності;  

 з поняттям презумпції невинуватості; 

 про право кожного на справедливий судовий розгляд його/її справи 

неупередженим судом. 

2.2. Присутність працівників ЗМІ у приміщенні суду не повинна створювати 

незручностей для інших відвідувачів суду. 

2.3. Присутність працівників ЗМІ у залі судового засідання під час розгляду справи 

не повинна відволікати суд та учасників процесу. У разі зауважень з боку судді на 

неналежну поведінку слід вибачитись і врахувати зауваження або мовчки залишити зал 

суду. 

2.4. Непокора чи ігнорування зауважень судді може кваліфікуватися як прояв 

неповаги до суду і може стати підставою для примусового видалення із зали і накладення 

адміністративного стягнення у формі штрафу або адміністративного арешту. 

2.5. Фото- відео- або телезйомки у загальних приміщеннях суду (вестибюлі, 

коридорах тощо) бажано уникати, оскільки відвідувачі суду мають право на захист своєї 

приватності. У разі потреби ідентифікації відеосюжету як такого, що ведеться з 

приміщення суду, операторам рекомендується знімати на тлі вивіски суду ззовні.  

2.6. Можливість фото- відео- та телезйомки у залі суду під час відкритого 

судового процесу вирішується судом по кожній справі з урахуванням думки учасників 

процесу та інтересів правосуддя (з огляду на права неповнолітніх, потерпілих від злочину, 

потребу захисту свідків тощо). 

2.7. Оскільки судді не мають права коментувати справи, які перебувають у 

їхньому провадженні, інформацію про суть конфлікту, його правову природу і можливі 

правові наслідки для учасників судового процесу можна отримати з прес-релізу та 

додаткового рекомендується спілкуватися з адвокатами всіх сторін, прокурором та 

експертами. 

2.8. Журналісти мають бути добре обізнані з правовими наслідками поширення у 

своїх матеріалах недостовірної інформації про особу (дифамація) та/або за розголошення 

конфіденційної інформації (втручання в приватне життя ). 
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3. Доступ журналістів до приміщення суду 

  
3.1. Доступ журналістів до приміщення суду і судових залів, де відкрито 

слухаються справи, відбувається на загальних підставах. 

3.2. Працівники ЗМІ можуть пред’явити редакційне посвідчення, а за його 

відсутності – документ, що посвідчує особу. 

3.3. 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 стосунку до 

конкретної справи, яка розглядається в суді. 

3.4. Вилучення охороною суду або працівниками суду у працівників ЗМІ 

фотоапаратів, теле-відео камер не ґрунтується на законі і вважається порушенням права 

власності та обмеженням доступу до суду для виконання професійних обов’язків. 

  

4. Доступ журналістів на судові засідання 
 

4.1. Загальні положення. 

4.1.1. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, передбачених 

процесуальним законом. 

4.1.2. Судове рішення оголошується публічно, але преса і публіка 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, – коли за особливих обставин публічність 

розгляду може зашкодити інтересам правосуддя. 

4.1.3. Журналісти, як і представники громадськості, без попереднього дозволу 

(акредитації) мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні та під час 

проголошення судових рішень. 

4.1.4. Розгляд справи у закритому засіданні допускається за оголошеною публічно 

мотивованою ухвалою суду лише у випадках, передбачених процесуальним законом. 

4.1.5. Під час проведення закритих судових засідань доступ публіки до залу 

судового засідання обмежується. 

4.2. Кримінальний процес 

4.2.1. Розгляд справ у всіх судах відкритий, за винятком випадків, коли це 

суперечить інтересам охорони державної або іншої захищеної законом таємниці. 

4.2.2. Судовий розгляд справ про статеві злочини, неповнолітніх підсудних, а 

також в яких беруть участь взяті під захист особи, може відбуватися в закритому режимі 

на підставі мотивованої ухвали суду. 

4.2.3. Розгляд справи у суді може бути оголошено закритим також для 

запобігання розголошенню відомостей про інтимні сторони життя осіб, які беруть участь 

у справі. У даному випадку суддя зобов’язаний надати зважену оцінку обставинам справи, 

зокрема, оцінити ступінь суспільної потреби в закритті подібної інформації та мотивувати 

своє рішення. 
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4.3. Адміністративний процес 

4.3.1. Розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито. 

4.3.2. Своєю ухвалою суд 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. 

4.3.3. Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути 

присутніми лише особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності – експерти, 

спеціалісти, перекладачі та свідки. 

4.3.4. Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що 

інформація із обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації 

обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому 

судовому засіданні. 

4.4. Цивільний процес 

4.4.1. Розгляд справ у всіх судах проводиться усно і відкрито. 

4.4.2. Закритий судовий розгляд допускається у разі, якщо відкритий розгляд 

може привести до розголошення державної або іншої таємниці, яка охороняється законом. 

4.4.3. Закритий судовий розгляд допускається також за обґрунтованими 

клопотаннями 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. 

У разі, коли крім прав особи, що охороняються відповідними процесуальними нормами, 

має місце публічний інтерес стосовно отримання інформації, суд зобов’язаний надати 

оцінку цим обставинам і приймати рішення лише після цього. 

4.4.4. Про розгляд справи в закритому судовому засіданні суд зобов’язаний 

постановити в нарадчій кімнаті мотивовану ухвалу, яка оголошується негайно. 

4.5. Господарський процес 

4.5.1. Розгляд справ у господарських судах відкритий, за винятком випадків, 

встановлених законом. 

4.5.2. Закритий судовий розгляд допускається у випадках охорони державної, 

комерційної або банківської таємниці. 

4.5.3. Закритий судовий розгляд допускається також, коли сторони чи одна із 

сторін обґрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і подають відповідне 

клопотання до початку розгляду справи по суті, за умови визнання судом цих обставин 

належними доказами виправданості закриття розгляду. 

4.5.4. Про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення клопотання з 

цього приводу виноситься ухвала. 

4.6. Розгляд справ про адміністративне правопорушення. 

4.6.1. Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито, крім 

випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці. 
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5. Порядок під час судового засідання 

 5.1.Особа, на яку покладено функції взаємодії зі ЗМІ, сприяє виконанню рішення 

судді і допомагає розташуватися журналістам у залі судового засідання, а також 

координує дії інших осіб, які висвітлюють процес або ведуть зйомку. 

5.2. Особа, на яку покладено функції взаємодії зі ЗМІ, має координувати 

розташування журналістів в залі, забезпечуючи представництво від різних ЗМІ (друковані, 

мовні, центральні, регіональні, іноземні тощо). Пріоритет може надаватися журналістам, 

які попередньо звернулися до суду з відповідним запитом. 

5.3. У випадку резонансних судових процесів і великої уваги преси до них 

адміністрація суду в залежності від можливостей зали (кількості місць) зобов’язана 

забезпечити рівний доступ як представників громадськості, так і медіа. Тому важливо 

пропорційно визначити кількість виділених місць для зайняття представниками медіа, 

позначивши їх табличкою «місця для преси» або «преса». 

5.4. У разі великої кількості представників преси, які бажають висвітлювати хід 

судового процесу, адміністрація суду повинна повідомити їм всім кількість виділених для 

преси місць в залі і може запропонувати їм самим визначитись, хто займе ті місця. 

5.5. Всі присутні в судовому засіданні особи мають дотримуватися порядку під 

час судового засідання та виконувати розпорядження головуючого. В разі порушення цих 

правил суд може застосувати заходи процесуального примусу у такому порядку: спочатку 

оголошується попередження, у разі повторного вчинення не дозволених дій – видалення із 

залу судового засідання, прояв злісної непокори є підставою для накладення 

адміністративного стягнення. 

6. Інформаційні запити ЗМІ і журналістів 

6.1. Загальні положення 

6.1.1. За отриманням інформації про діяльність судової системи журналісти та 

ЗМІ мають право звертатися до суду або територіального управління Державної судової 

адміністрації з відповідним інформаційним запитом. Під інформаційним запитом про 

надання письмової або усної інформації у цьому Положенні розуміється усне або 

письмове звернення з вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність 

установ судової влади України та їх посадових осіб. 

6.1.2. Запити з питань організації діяльності судової влади чи окремого суду, 

статистики, матеріального забезпечення й з інших подібних питань слід направляти до 

центрального офісу Державної судової адміністрації (ДСА) або її територіальних управлінь. 

6.1.3. Інформаційний запит слід відправити на адресу відповідної судової 

установи або її посадових осіб. 

6.1.4. У письмовому запиті має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові 

запитувача, документ, письмова або усна інформація, що його цікавить, та електронна чи 

поштова адреса, за якою він бажає одержати відповідь.  

6.1.5. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, 

факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит 

подається в довільній формі, проте для зручності журналістів розроблена форма 

письмового інформаційного запиту (Додаток № 2), яка носить рекомендаційний характер і 

може використовуватися журналістами. 
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6.1.6. Державна судова адміністрація та її територіальні управління, суди, їх 

посадові особи зобов’язані надавати інформацію, що стосується їх діяльності, але не 

конкретних судових справ, письмово, усно, по телефону чи використовуючи публічні 

виступи своїх посадових осіб.  

6.1.7. З огляду на стислі строки, в яких працюють журналісти з урахуванням 

технології оперативного вироблення інформаційного продукту, з метою підвищення 

оперативності в наданні інформації на запити рекомендується, щоб журналіст з усними 

запитами звертався до особи, на яку покладено виконання функцій взаємодії зі ЗМІ, а 

також повідомляв такій особі про факт відправлення та зміст письмового запиту.  

6.1.8. Офіційна інформація, надана у відповідь на запити органами судової влади 

України, може оприлюднюватися у ЗМІ без перевірки. 

6.1.9. Запитувачі мають право робити виписки та копії з наданих їм для 

ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, записувати текст на тощо. 

6.1.10. ДСАУ та суди повинні надавати ЗМІ лише перевірені дані або дані, що 

базуються на обґрунтованих припущеннях. В останньому випадку повинно бути чітко 

зазначено про такий характер наданих відомостей. 

6.1.11. Якщо суд за власною ініціативою вирішить надати ЗМІ інформацію про 

судовий процес, що триває, то її слід надавати у доступний для великої кількості осіб 

спосіб, наприклад, шляхом випуску прес-релізів, проведення прес-конференцій 

уповноваженими посадовими особами, розміщення на веб-сторінці тощо.  

6.2. Термін та порядок розгляду інформаційного запиту визначено законом 

України «Про доступ до публічної інформації» 

6.2.1. Протягом п’яти робочих днів ТУ ДСА або суд письмово доводить до відома 

запитувача, що його запит буде задоволено або що запитувана на інформація/документ не 

підлягає наданню для ознайомлення. 

6.2.2. Задоволення запиту (у тому числі про надання письмової інформації) 

здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит 

стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед 

значної кількості даних, ТУ ДСА або суд можуть продовжити строк розгляду запиту до 20 

робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.  

6.2.3. Оголошення про заплановані судові засідання, дату проголошення рішень 

та вироків, а також інші дії, що стосуються висвітлення судових процесів, повинні 

доводитися відповідним судом або територіальним управлінням Державної судової 

адміністрації до відома журналістів у розумні терміни, щоб вони могли планувати свою 

роботу у суді завчасно. 

6.3. Особливості надання інформації про кримінальні процеси 

 6.3.1. У контексті кримінального процесу, що становить суспільний інтерес, або 

іншого процесу, який привернув особливу увагу громадськості, органи досудового 

слідства та суд повинні інформувати засоби масової інформації про різні процесуальні 

етапи руху справи тією мірою, якщо це не шкодить таємниці слідства та оперативно-

розшукової діяльності або не затримує чи заважає відправленню правосуддя. 

6.3.2. У межах кримінального процесу суд, працівники суду та ДСА повинні 

утримуватись від оприлюднення інформації, що може зашкодити справедливості судового 

розгляду. 
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6.3.3. Погляди та інформація про судовий процес, що триває, мають передаватися 

або поширюватися через засоби масової інформації з повагою до презумпції 

невинуватості підозрюваного або обвинувачуваного у вчиненні злочину. 

6.3.4. Інформація про особу свідка не повинна розголошуватись, крім випадків, 

коли свідок дав на це свою попередню згоду, ідентифікація свідка зачіпає суспільний 

інтерес чи свідчення були надані у відкритому засіданні. Інформація про свідка ні за яких 

умов не повинна розголошуватись, якщо це пов’язане із загрозою для його життя чи 

безпеки і журналісти належним чином про таке поінформовані. 

6.3.5. При наданні інформації про підозрюваних, обвинувачених чи засуджених,  

а також про інших учасників кримінального процесу слід дбати про повагу до їх 

приватності. Особливий захист має бути забезпечено неповнолітнім та іншим обмежено 

дієздатним учасникам процесу, а також потерпілим від злочину, підозрюваним, 

обвинуваченим та засудженим. У всіх випадках належить пам’ятати про потенційні 

негативні наслідки, які для цих осіб може мати розкриття інформації, що дозволяє їх 

ідентифікувати. 

7. Доступ журналістів до судових рішень, матеріалів судового процесу і архівів суду 

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. розміщенням судових рішень в Єдиному реєстрі 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.Всі присутні на відкритому судовому засіданні особи мають право відкрито 

робити письмові нотатки. 

7.2.2. Публічно проголошені судові рішення можуть бути відтворені без 

обмежень. Використання в ЗМІ повного тексту рішення або його фрагментів, без 

редагування, що змінює його зміст, можливе лише з посиланням на присутність при його 

проголошенні. 

7.2.3. Кримінальний процес. Вирок у кримінальній справі, навіть за умови 

розгляду справи у закритому судовому засіданні, проголошується публічно головуючим 

або одним із суддів. 

7.2.4. Адміністративний процес. Судове рішення, що ухвалене у відкритому 

судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо ж судовий розгляд мав закритий 

характер, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення. Існує можливість 

проголошення лише вступної та резолютивної частини рішення, що має складний характер. 

7.2.5. Цивільний процес. Судове рішення проголошується прилюдно негайно 

після закінчення судового розгляду, за винятком випадків, коли судовий розгляд 

проводився у закритому судовому засіданні. Рішення проголошується повністю, хоча у 

випадках складності справи та відкладення у зв’язку з цим виготовлення рішення у 

повному обсязі проголошується його вступна та резолютивна частини. При проголошенні 
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у судовому засіданні лише вступної та резолютивної частини судового рішення суд 

повідомляє осіб, що є учасниками розгляду, про дату, з якої вони зможуть ознайомитись з 

повним текстом рішення. 

7.2.6. Господарський процес. Судове рішення проголошується суддею прилюдно 

безпосередньо після закінчення розгляду. Якщо за згодою сторін суддя оголошує лише 

вступну та резолютивну частину рішення, повне рішення складається і підписується 

протягом 5 днів з дня проголошення його вступної та резолютивної частини. 

7.2.7. Розгляд справ про адміністративне правопорушення. Постанова по справі 

оголошується негайно після закінчення розгляду справи. 

7.3. Забезпечення доступу до матеріалів справи 

7.3.1. За клопотанням журналіста і при наявності обґрунтованого суспільного 

інтересу до оприлюднення такої інформації голова суду може дозволити доступ до 

матеріалів архівних судових справ за умови попередження журналіста про можливі 

правові наслідки для нього і його ЗМІ за розголошення конфіденційної інформації про 

особу. Форма запиту, яку журналісти можуть використовувати для зручності у Додатку 

№ 3. 

7.3.2. Для ухвалення рішення за такою заявою відповідальна службова особа 

апарату суду має враховувати загальні принципи відкритості інформації та факт вже 

публічно оголошеного тексту рішення суду, особливо в ситуаціях наявності суспільного 

інтересу до конкретної справи. 

7.3.3. Журналістам має бути дозволено без будь-якої дискримінації отримувати та 

копіювати публічно проголошені вироки. Вони повинні мати можливість 

використовувати інформацію з них у своїх матеріалах з урахуванням можливих правових 

ризиків вироки та інформувати про них громадськість. 

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) або на веб-сайті 

відповідного суду. 

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. Наприклад, твердження «А. порушив закон» доцільно 

замінювати виразом «А. обвинувачується у порушенні закону» (якщо процес триває), а в 

ситуації, де зберігається можливість апеляційного оскарження, – «Суд встановив 

порушення А. вимог закону». 

8. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису 

8.1. 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 (наприклад, не вести зйомку під час допиту свідків або не транслювати 

http://www.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
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зображення конкретного учасника процесу з огляду на його заперечення тощо) та 

тривалості (наприклад, через 20 хвилин від початку процесу протягом 15-20 

хвилин) роботи камери у залі судового засідання. 

8.2. Подібні трансляції та зйомки можуть бути дозволені лише в тих випадках, 

коли вони не створюють небезпеки впливу на потерпілих, свідків, учасників судових 

розглядів, народних засідателів, присяжних або суддів. 

8.3. 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 їх процесуальних прав. 

8.4. Розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається за 

вмотивованим рішенням суду виключно у випадках, передбачених законом. При розгляді 

справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, 

встановленому законом. 

8.5. Коли учасниками адміністративного процесу є особи, які є суб’єктами 

владних повноважень, їх згода не потрібна на проведення в залі судового засідання фото- і 

кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також при 

трансляції судового засідання по радіо і телебаченню. 

8.6. Журналісти та представники 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, 

повинні завчасно ( за 3 дні) надати головуючому судді у справі письмовий запит про такі 

наміри. Рекомендується, щоб журналіст повідомив особу, на яку покладено виконання 

функцій взаємодії за ЗМІ, про факт відправлення запиту, Форма запиту, яку журналісти 

можуть використовувати для зручності, у Додатку № 4. 

8.7. Головуючий суддя у справі ставить на обговорення учасників процесу 

заяву/клопотання про можливість проведення зйомки і постановляє, як правило, 

усно ухвалу про дозвіл або відмову у проведенні зазначених дій. 

8.8. У випадку відмови у проведенні зйомки суддя має вказати підстави такого 

рішення. 

8.9. В ухвалі про дозвіл суддя може визначити, зокрема, місце розташування в 

залі знімальної апаратури, а також осіб, які її використовують. Особи, які проводять 

зйомку та запис, повинні залишатися на визначених місцях і дотримуватися порядку 

протягом всього судового засідання до того моменту, як суддя покине 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. 

8.10. За наявності кількох запитів від різних ЗМІ щодо проведення в залі судового 

засідання фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної 

апаратури, а також при відсутності технічних можливостей для цього, адміністрація суду 

повинна запропонувати ЗМІ самим визначитись хто і як буде проводити зйомку і як інші 

ЗМІ отримають матеріали, але обов’язково координувати цей процес. 

8.11.Адміністрації суду варто уникати в таких випадках власних рішень по 

відбору тих чи інших журналістів, бо це може дати підстави для обвинувачень в 

упередженості відносно окремих ЗМІ чи журналістів або у застосуванні дискримінації. 

9. Організаційні питання проведення інтерв’ю із суддями 
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9.1. Правовий статус учасників інтерв’ю визначено, так, що той, хто бере інтерв’ю 

і той, хто відповідає на питання _- є співавторами інтерв’ю. 
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9.2. При плануванні інтерв’ю з суддею журналісти мають усвідомлювати 

можливість обмеження тематики спілкування через те, що відповідно до Кодексу 

суддівської етики, суддя не має права: 

(а) розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв’язку з розглядом 

справи; (б) робити публічних заяв, коментувати в засобах масової інформації справи, які 

перебувають у провадженні суду, (в) піддавати сумніву судові рішення, що набрали 

законної сили. 

9.3. Як співавтор, суддя має право ознайомитися з підготовленим до поширення 

матеріалом, внести свої корективи у текст власних відповідей, якщо їх зміст перекручено 

(втім, суддя не може міняти текст), погодити назву матеріалу тощо. 

9.3.1. Журналістам бажано завчасно планувати інтерв’ю з суддею, повідомити про 

свій намір спеціаліста по зв’язках з громадськістю суду тему розмови, обсяг і орієнтовну 

дату запланованого виходу матеріалу й попросити погодити з суддею(конкретним чи 

одним із працюючих в суді) час зустрічі. 

9.3.2.Судді не повинні ігнорувати будь яку можливість спілкуватися з 

представниками медіа. Це не означає, що всі судді завжди мають давати інтерв’ю, втім це 

означає, що їм слід завжди з повагою ставитися до суспільно важливої місії журналіста 

інформувати суспільство, і пояснити свою відмову варто з посиланням на етичні 

обмеження. 

9.3.3. У випадку погодження на інтерв’ю суддя з метою ефективного 

використання свого часу із напруженого графіку може встановити чіткі часові рамки 

свого спілкування з журналістом. 

9.3.4. Під час інтерв’ю суддям треба враховувати, що журналісти, як правило, не 

мають юридичної освіти, вони працюють над матеріалами різної тематики, але оскільки 

вони виступають посередниками між суддею і своєю аудиторією, у спілкуванні з 

ними слід вживати менше правової лексики, говорити по визначеній ними темі, 

яка продиктована інтересами видання та цікавістю аудиторії. 

9.3.5. У випадку отримання складних чи незручних питань суддя може легко 

обійтися фразою «без коментарів». 

 

  Додаток № 1 

Використані джерела  
  

1. Конституція України  

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (набула 

чинності для України 11 вересня 1997 року) 

3. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Санді Таймс проти 

Сполученого Королівства» (1979) 

4. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Лінгенс проти Австрії» (1986) 

5. Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Де Гаєс та Гійзельс проти 

Бельгії» (1997) 

6. Мадридські принципи взаємодії засобів масової інформації та суддівської 

незалежності (відповідно до Резолюції 1296 (XLIV) Економічної та соціальної Ради 

ООН  

11 лютого 1994 року) 
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7. Резолюція № R(81) 19 Комітету міністрів Ради Європи про доступ до інформації, що 

знаходиться у розпорядженні державних органів (прийнята Комітетом міністрів 25 

листопада 1981 р.) 

8. Рекомендація № Rес.(2003) 19 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам 

надання через ЗМІ інформації про кримінальні процеси (прийнята Комітетом 

міністрів 10 липня 2003 р.) 

9. Кримінально-процесуальний кодекс України в редакції від 5 липня 2012 року 

10. Концепція інформаційно-комунікаційної стратегії діяльності Ради суддів України від 

13.11.2012 р. http://court.gov.ua/userfiles/rsu.pdf 

11. Господарський процесуальний кодекс України від 06 листопада 1991 року № 1798. 

12. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-IV 

13. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року № 2747-IV 

14. Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року № 2657-XII 

15. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від  

16 листопада 1992 року № 2782-XII 

16. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 

http://www.minjust.gov.ua/35409 

17. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 року  

18. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 року№ 3855-XII 

19. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року  

№ 2121-III 

20. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року № 3262-IV 

21. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 

з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV 

22. Правила пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, 

затверджені наказом Державної судової адміністрації України і Міністерства 

внутрішніх справ України від 12.09.2005 р. № 102/765 (зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 2 листопада 2005 р. № 1322/11602) 

23. Інструкція про порядок передання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та 

передання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду, 

затверджена Наказом Державної судової адміністрації України № 277 від 14.07.2003 

р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2003 р. за № 696/8017) 

24. Кодекс суддівської етики, затверджений ХІ з’їздом суддів України 22 лютого  

2013 року 

25. Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України від  

6 лютого 2009 року № 33 

26. Закон України «Про запобігання корупції» від 28.12.2014 р. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-vi 

27. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17        

  

http://court.gov.ua/userfiles/rsu.pdf
http://www.minjust.gov.ua/35409
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/77-19/paran899#n899
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-vi
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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Додаток № 2 
 

Форма письмового інформаційного запиту 
  

Вихідний номер і дата 

Керівнику ТУ ДСАУ (назва , адреса) 

Журналіста ЗМІ (назва ЗМІ) 

ПІБ 

Поштова/електронна адреса: 

Контактний телефон: 

  

  

Інформаційний запит  
(про надання інформації щодо діяльність органів судової влади України,  

їх посадових осіб) 

  

Відповідно до статей 32, 33, 36 Закону України «Про інформацію», статті 34 Закону 

України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», статей 10, 14, 19, 20 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати інформацію про 

діяльність 

назва суду____________________________________________________________________ 

або його посадової особи________________________________________________________ 

З питань ______________________________________________________________________ 

(перелік питань в контексті теми для публікації чи журналістського розслідування)  

   

Прізвище та підпис особи, що подає запит 

 

Додаток № 3 
 

Форма письмового інформаційного запиту щодо надання доступу 

до матеріалів закінчених судових справ 
  
Вихідний номер і дата 

Голові суду (назва суду) 

Журналіста ЗМІ (назва ЗМІ) 

ПІБ 

поштова адреса: 

Контактний телефон: 

   

Інформаційний запит  
(про надання доступу до матеріалів закінчених судових справ) 

  

 

Відповідно до статей 32, 33 Закону України «Про інформацію», прошу надати можливість 

ознайомлення з матеріалами закінченої судової справи _____________________________  

_____________________(інформація, яка ідентифікує справу). 

Інформація потрібна для підготовки просвітницьких матеріалів. 

   

Прізвище та підпис особи, що подає запит 
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Додаток № 4 
 

Форма запиту про проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, 

звукозапису із застосуванням відео- звукозаписуючої апаратури, 

трансляції судового засідання 

по радіо/телебаченню 
   

Назва ЗМІ: 

Тираж  

Територія поширення  

Керівник 

 

Для використання 

персоналом суду 

Адреса ЗМІ: 

 

Контактний телефон керівника: 

 

Особа, яка подає запит: 

 

Справа, щодо якої подається запит: 

 

Дата і час судового засідання, щодо якого подається запит: 

 

 

Запит про 

проведення фото- , теле-, відео-, звукозапису 

трансляцію судового засідання (його частини)по радіо і телебаченню 

  

1. Етап судового процесу, щодо якого подається запит на зйомку та/або трансляцію 

(наприклад, свідчення певного свідка, проголошення рішення/вироку тощо): 

2. Вид зйомки/транслювання 

a.¨ фотозйомка 

b.¨ відеозапис 

c.¨ звукозапис 

a.¨ трансляція по радіо 

b.¨ трансляція по телебаченню 

c.¨ веб-трансляція  

3. Кількість осіб,задіяних у проведенні зйомки:____________________________________ 

 4. Спеціальні вимоги: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Зі змістом ст. 307 Цивільного кодексу України щодо гарантій захисту прав та інтере-

сів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок ознайомлений (а). 

  

Зобов’язуюсь дотримуватися правил поведінки в суді та проводити зйомку відповідно до 

умов, визначених судом, згідноПоложеннязі взаємодії судів та ЗМІ. 
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11. ЕФЕКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ З ЖУРНАЛІСТАМИ 

 

Цілі 

Після цього заняття учасники зможуть: 

1. Компетентно налагоджувати комунікацію з журналістами. 

 

Матеріали: 

1. Викладення новин: Чотири стратегії розміщення новини, 

що стосується вашого суду, на першій сторінці ............................................................ 168 

2. Форми взаємодії з журналістами .................................................................................... 170 

3. Десять порад про те, як поводитися із ЗМІ .................................................................... 176 

4.  Підготовка до інтерв’ю у ЗМІ: перелік контрольних запитань для суддів ................... 177 

 

 

ВИКЛАДЕННЯ НОВИН: ЧОТИРИ СТРАТЕГІЇ РОЗМІЩЕННЯ НОВИНИ, 

ЩО СТОСУЄТЬСЯ ВАШОГО СУДУ, НА ПЕРШІЙ СТОРІНЦІ 

 

Джеррі Браун, член Асоціації по зв’язках з громадськістю США (APR),  

керівник/власник компанії PR-Impact 

 

Надайте репортерам привід для проявлення інтересу 

Запитайте у десятка журналістів, що таке новина, і ви отримаєте не менше десяти 

відповідей. Дехто з них або й більше, очевидно, процитують відому фразу: "Якщо собака 

кусає людину, це не новина…, але якщо людина кусає собаку, це є новиною." Таким є 

відповідне традиційне визначення новини. Воно прирівнює новини до речей, що є 

неординарними. 

В компанії роздрібної торгівлі Хаммахер Шлеммер (Hammacher Schlemmer) 

кажуть, що вони продають "найкраще, єдине і несподіване." Це ще одне гарне традиційне 

визначення новини. Якщо у вас є повідомлення, яке підходить під таке традиційне 

визначення – щось найперше, найкраще, найбільше або неочікуване – це, вірогідно, 

новина, оскільки є привід для решти з нас проявити до неї інтерес. Але багато з нас мають 

клієнтів, які хочуть, щоб ми робили новини з речей, що не є першими, найкращими, 

найбільшими або навіть не є незвичними. І що ж з цього? 

Дозвольте мені запропонувати ще пару визначень новини, які пропонують певні 

можливості у таких випадках: 

 Якщо ви можете переконати одного репортера в тому, що ваша історія є новиною, 

і якщо такий репортер може переконати свого редактора, тоді ваш матеріал – 

новина. Це стане звичним. Це означає, що зв’язки із ЗМІ стосуються "продажу" 

вашої історії ЗМІ. 

 Новина – про людей і речі, що впливають на людей. Чим більший вплив на 

людей, тим важливіший матеріал. А найважливішою з усіх історій, якою б 

прозаїчною вона не була, є розповідь про мене. Якщо ваш матеріал про мене, я 

приділю йому увагу, навіть коли мова йде про щось буденне. Це зовсім інше 

ігрове поле, ніж бути першим, найкращим, найважливішим або надзвичайним. 
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 Іронія полягає в тому, що люди часто вбивають будь-який інтерес ЗМІ до своєї 

історії, намагаючись змалювати самих себе як найкращих або найважливіших у 

настільки корисливий спосіб, що жоден репортер не торкнеться їхнього матеріалу. 

При цьому часто історії, що отримують найбільший інтерес, стосуються дуже 

ординарних речей. 

Зробіть вашу статтю лише про вас, і ви можете вбити інтерес ЗМІ. Зробіть вашу 

статтю про "мене," і ваша аудиторія, і ви можете перетворити деякі неймовірно прості речі 

в новину. 

Пошук ваших черв’яків  

"Я полюбляю полуниці з вершками. Але риба любить черв’яків. Тому коли я йду 

рибалити, то використовую черв’яків." Дейл Карнегі дав таку пораду десятки років тому 

людям, які хочуть навчитися продавати. Це й зараз добра порада для тих з нас, хто хоче 

продавати свої повідомлення ЗМІ. 

Вам завжди хочеться знати, яка ваша мета, чого ви хочете досягти, звертаючись 

до ЗМІ. Це полуниця з вершками. Але ви будете говорити так, щоб ваш матеріал вплинув 

на аудиторію. Це ваші черв’яки. І ви наловите більше риби завдяки черв’якам, а не 

полуницям з вершками. 

Чотири безпрограшні методи розміщення матеріалу на першій сторінці 

Якщо ви зможете зробити одну або більше з наступних чотирьох речей у спосіб, 

що вплине на достатню кількість людей, ви можете перетворити майже ніщо в новину:  

 Вирішити проблему або створити можливість. Це обернені сторони однієї й тієї ж 

речі. Гарні торговці кажуть, що це ключ до продажу. Це є також предметом 

повідомлень. 

 Надавайте корисну інформацію або підказки. Репортери люблять підказки. 

Пропонуйте їх разом з вашим повідомленням і спостерігайте, як зростає 

зацікавленість.  

 Визначте тенденції. Репортери теж люблять тенденції, зокрема, ті, що впливають 

на багатьох людей з їх аудиторії. Скажіть мені, як тренд впливає на мене і як я 

можу скористатися його перевагою, або як уникнути шкоди від нього, що навіть 

краще.  

 Допоможіть громадськості. Наприклад, благочинні події. 

Повторимо: Зробіть одну або більше з цих чотирьох речей так, щоб це вплинуло 

на достатню кількість людей, і ви зможете перетворити майже ніщо в подію.  

Користуйтеся результатами опитувань, оглядами та іншими даними 

Репортери полюбляють тренди й дані, які розказують їх читачам (або глядачам) 

щось про них самих. І якщо є щось таке, що суди роблять добре, ведуться записи й 

генерується багато даних. 

Якщо ваш суд має дані про людей, яким він ―слугує‖, ви зможете перетворити це 

в повідомлення. Якщо ви бачите збільшення кількості зареєстрованих цивільних справ або 

більшу кількість злочинів певного типу, то така інформація є надзвичайною новиною для 

журналіста. Ви можете продемонструвати тенденцію, що стосується громадськості? Чи 

більше безробітних вдаються до злочинів, щоб оплатити рахунки? Ваш суд напрацював 

програму надання допомоги дрібним злочинцям для подолання циклу рецидивізму? 

Кожне з цих питань веде до потенційно нового повідомлення, якщо ви можете поділитися 

цікавими даними зі ЗМІ. 
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Існує безліч прикладів стосовно, практично, будь-якого суду. Уміння з вашого 

боку полягає в тому, щоб добути дані, наявні в вашій організації, і оформити їх в 

інформацію, значиму для вашої аудиторії. Вам також потрібен гачок новин – причина, з 

якої ЗМІ перетворюють ваші дані в новину. Наш міфічний суд, наприклад, міг би 

проштовхнути своє повідомлення під час спаду ділової активності в економіці або 

приурочити випуск інформації про основні показники економічної діяльності. Суд може 

також випустити цю інформацію для ЗМІ у зв’язку з іншим оголошенням, після виступу 

керівника місцевої поліції або після зустрічі з суддею. 

У вас немає жодних даних, якими варто поділитися? Тоді проведіть дослідження. 

Аналіз може бути серйозним або відчутним, якщо він цікавий. Деякі приклади оглядів, що 

стали новинами: Американська національна асоціація тваринників отримала висвітлення  

в ЗМІ аналізу, який підтверджує, що 73 відсотки американців жарять на грилі яловичину  

в Поминальний день. Компанія Quilted Northern, бренд туалетного паперу, звернулася до 

авторів книг про подорожі з питанням, де знайти найкращий і найгірший у світі туалетний 

папір. Компанія H&R Block (з підготовки податків) звернулася до дітей з питаннями про 

податки – наприклад, хто платить більше податків: Бетмен чи Супермен? А одного разу  

в мене був клієнт, який звернувся до користувачів мобільних телефонів із запитанням: як 

би вони вірогідно відповіли на телефонний дзвінок, якби він пролунав в різних місцях,  

в тому числі під час перебування в церкві. Клієнт спочатку вагався, чи включати 

запитання про церкву, але воно стало одним із запитань, що допомогли продати статтю, 

оскільки більшість з нас реагує на абсурдність того, що хтось насправді буде відповідати 

на дзвінок в церкві. 

Підготовка новини та розміщення її на першій сторінці вимагає неочікуваних 

речей та пошуку способів, як зробити ваше повідомлення новиною. Усі ці ідеї мають 

допомогти вам у пошуку стимулів та власної тактики щодо збільшення висвітлення вашої 

діяльності в засобах масової інформації. 

 

 

ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ З ЖУРНАЛІСТАМИ 

Слід розуміти, що журналісти є цільовою аудиторією суду. Вони є передавачем 

інформації іншим цільовим аудиторіям, а конкретне ЗМІ – каналом комунікації. 

Величезну помилку роблять ті керівники, які прагнуть отримати позитивні публікації у 

ЗМІ без огляду на те, яка аудиторія його читає. Наприклад, інтерв’ю в спеціалізованому 

(юридичному) виданні стане доступним лише для юридичної спільноти, а прості 

відвідувачі суду чи інші громадяни повідомлення не отримають – комунікація буде 

неефективною. Саме тому, формування карти ЗМІ має відбуватися насамперед відповідно 

до уподобань цільової аудиторії, до якої потрібно донести ключове повідомлення. 

Останнім часом ЗМІ позбулися монополії на аудиторію, журналістів в редакціях 

стало менше, один журналіст охоплює багато тем – немає ресурсів для спеціалізації. При 

цьому дійсно впливових ЗМІ не так багато, а конкуренція з іншими інформаційними 

приводами величезна. Це світова тенденція, яка актуальна і для України. Це не означає, 

що про журналістів варто забути, але однозначно ставить під сумнів комунікаційні 

стратегії, які передбачають виключно комунікацію з представниками ЗМІ. 

Прес-реліз – підготовка, структура, розповсюдження 

Прес-реліз. Прес-реліз є однією з найпростіших форм комунікації з 

журналістами. Різновидом прес-релізу також є прес-анонс. Особливість прес-анонсу 

полягає в тому, що він є повідомленням про подію, заплановану у майбутньому та 
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одночасно - запрошенням на неї журналістів. Будь-який прес-реліз це повідомлення, в 

якому міститься інформаційний привід – новина. Потрібно зрозуміти, що підготовку прес-

релізів потрібно планувати перед усіма подіями, про які ви хочете попередити журналістів 

(найчастіше – запросити їх) та після усіх запланованих подій, про результати яких ви 

хочете повідомити ЗМІ. 

З бурхливим розвитком інтернет-комунікацій прес-релізи перестали бути 

виключним джерелом інформації для журналістів. Сьогодні кожен користувач інтернету 

може прочитати новину суду на його веб-сайті чи сторонньому ресурсі. Тому навіть якщо 

журналістів турбувати з якогось приводу недоречно, але певні відомості можуть бути 

цікаві простим громадянам, слід спланувати написання та розміщення новини на 

власному веб-сайті суду чи ресурсі партнерської організації. 

Підготовка ефективного прес-релізу 

Перший прес-реліз був написаний Айві Лі (Ivy Lee) 26 жовтня 1906 р. у зв’язку  

з аварією на залізниці Пенсільванії. Газета NewYorkTimes була під таким враженням від 

інноваційного підходу до корпоративних комунікацій, що надрукувала перший прес-реліз 

дослівно. Протягом наступних тижнів журналісти та влада пишалася чесністю й 

відкритістю залізниці Пенсільванії. 

З розвитком інтернету прес-реліз почав використовуватися не лише як засіб 

комунікації з журналістами. Публічну інформацію, розповсюджену в інтернеті (навіть 

лише на корпоративному сайті), може прочитати кожен – партнери, відвідувачі тощо. 

Тому навіть з’явився особливий формат прес-релізів для розповсюдження в інтернеті – так 

званий «соціальний прес-реліз». До прес-релізу тепер можна додавати фото, відео, корисні 

посилання та файли, публікувати прес-релізи за допомогою соціальних закладок. Сам же 

прес-реліз протягом кількох хвилин стає доступним у пошукових системах, новинних 

агрегаторах, надсилається електронним ЗМІ та експертам. 

Змістом прес-релізу є інформаційний привід. Це подія або явище, яка може 

зацікавити аудиторію. Це ваша новина. Інформаційний привід зацікавить журналістів, 

якщо: 

 він відповідає інтересам аудиторії їх видання; 

 інформація викладена чітко і лаконічно, з точними фактами та цифрами; 

 до інформаційного приводу мають відношення відомі люди, експерти. 

Важливо чітко зрозуміти, в чому полягає інформаційний привід, яким ви 

«турбуєте» журналіста, чи дійсно він вартий його уваги. При цьому в кожному прес-релізі 

має бути лише один інформаційний привід. 

Недостатньо знайти цікавий, на вашу думку, інформаційний привід. Пам’ятайте, 

що ваш прес-реліз конкуруватиме з десятками інших інформаційних повідомлень. Якщо ж 

у заході вашого суду не братиме участь Президент чи прем’єр-міністр (якщо братиме, не 

переймайтесь щодо конкуренції), головне – потрапити в контекст, тобто пов’язати вашу 

новину з суспільно важливою проблемою, яка жваво обговорюється. Для цього слідкуйте 

за повідомленнями провідних ЗМІ і продукуйте інформаційні приводи, які відповідають 

інформаційним трендам сьогодення. 

Структура прес-релізу 

Структура прес-релізу становить собою перевернуту піраміду. Спочатку стисло 

викладається суть новини, потім її найбільш важливі подробиці. Прес-реліз містить 

заголовок, лід (перший абзац), основний текст, довідкову інформацію та контакти.  
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З заголовку має бути зрозумілим інформаційний привід, лід відображає 

найважливіші факти новини у 40 або менше словах. У ліді потрібно відповісти на 

запитання: «Хто?», «Що?», «Де?», «Коли?», «Чому?». У основному тексті розкриваються 

деталі новини – «Як?», «Які перспективи це має?», наводяться цитати з висловлювань 

експертів.  

Для кращого сприйняття дотримуйтесь правила: «один абзац – одна подробиця». 

Оптимальний розмір кожного абзацу – 3-4 рядки. Використовуйте цікаві ілюстрації до 

прес-релізу. При розміщенні на інтернет-ресурсах до прес-релізу можна додавати 

відеофайли, корисні посилання, прикріплені файли (наприклад, прес-пакет). 

Декілька правил щодо стилістики прес-релізу. 

1. Слідкуйте за граматичними, синтаксичними та орфографічними помилками. Їх 

наявність знижує довіру до вашого повідомлення. 

2. Тон прес-релізу має бути нейтральним і об’єктивним. Постарайтеся описати 
подію з позиції стороннього спостерігача, без нав’язливих рекламних інтонацій. 

3. Використовуйте у прес-релізі активні дієслова. Наприклад, «спеціалісти провели 

дослідження», а не «дослідження було проведено спеціалістами». 

4. Зробіть текст прес-релізу максимально простим. Використовуйте зрозумілу мову. 

Пам’ятайте, що його читатимуть не фахівці у сфері права. Якщо у прес-релізі 

використовується специфічна термінологія – зробіть зноску, поясніть значення 
того чи іншого терміну. 

5. Використовуйте класичне форматування тексту – одним шрифтом, без зайвих 

великих літер, проміжків тощо. 

Розповсюдження прес-релізу 

Головне правило – розповсюджувати прес-реліз тільки тим медіа, для яких він 

цікавий. Щоб дізнатися про те, чи може бути він потенційно цікавим тому чи іншому 

медіа, існує єдине правило – перечитати, про що в ньому пишуть. Якщо за форматом і 

тематикою ваша новина відповідає редакційній політиці медіа, відправляйте йому прес-

реліз. 

Існують різні підходи до розповсюдження прес-релізів. Комусь із журналістів 

зручніше отримати інформацію про новину телефоном, комусь можна повідомити її 

електронною поштою, хтось обробляє лише новини, які надходять на офіційну електронну 

скриньку редакції. За загальним правилом, якщо ви особисто знайомі з журналістом 

(редактором), краще відправити прес-реліз зручним для нього способом. Якщо ж ви не 

знайомі з журналістом особисто, слід переслати прес-реліз на офіційну електронну 

скриньку редакції. Всі провідні видання постійно перевіряють електронну пошту і готові 

використати інформацію з прес-релізу, якщо вона є дійсно цікавою. 

Чого не варто робити ніколи: 

 масові розсилки прес-релізу всім ЗМІ без розбору. Результату ви все одно не 

доб’єтесь, але ризикуєте втратити лояльність журналістів і назавжди потрапити  

в спам; 

 телефонувати журналістам із запитаннями «Коли буде опублікований мій прес-

реліз?». Якщо інформація їх зацікавить, вони самі з вами зв’яжуться; 

 вимагати щось від журналістів чи редакторів. Вони підпорядковуються виключно 

редакційній політиці й головному редактору, а не вам чи вашому керівництву. 

Деякі корпоративні новини слід публікувати лише на власному веб-сайті.  
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Прес-конференція – підготовка та проведення 

Прес-конференція. Планувати проведення прес-конференцій слід в тому 

випадку, якщо є дійсно важлива новина і особа, яка є її учасником (спікер), готова 

розповісти про неї та відповісти на запитання журналістів. Прес-конференція потребує 

значно більшої підготовки, ніж розповсюдження прес-релізу. Важливо не тільки, як вона 

буде організована, але й наскільки підготовленим до спілкування з журналістами є спікер. 

В деяких випадках замість того, щоб донести ключове повідомлення, спікери через свою 

непідготовленість дають журналістам підстави для негативних публікацій. 

Різновидом прес-конференції є прес-брифінг – коротка зустріч з журналістами для 

того, щоб висловити свою позицію з певного питання. 

Загалом прес-конференції і прес-брифінги судам обов’язково потрібно закладати 

в свої комунікаційні плани. Потрібно використовувати можливість протягом певного часу 

звернути увагу журналістів лише на ключову тему. При цьому їх проведенню має 

передувати фахова підготовка основних спікерів суду до спілкування з журналістами. 

Проведення прес-конференцій 

До прес-конференції слід ставитись як до можливості на годину (іноді більше) 

привернути увагу журналістів до теми, яку ви хочете порушити. Це можливість 

розповісти правду, але ту правду, яка стосується суспільно важливої теми прес-

конференції. Не думайте, що ви можете легко дати журналістам свою порцію інформації і 

приховати інші суспільно важливі аспекти проблеми. Нижче наведено десять ключових 

рекомендацій щодо проведення прес-конференцій. 

1) Визначте час. Найкращий час для проведення прес-конференцій – з вівторка по 

четвер у період з 10:00 до 11:30 та з 14:30 до 16:00. 

2) Плануйте присутність. Потрібно щонайменше 2 тижні на підготовку прес-

конференції. При цьому, звичайно, бувають і прес-конференції, які готуються за кілька 

годин, але лише за виняткових обставин. Тому ще задовго до початку запланованої 

прес-конференції ви повинні знати, як вона буде проходити. Насамперед визначте 

головний інформаційний привід, якому буде присвячена прес-конференція, пов’яжіть 

його з суспільно важливими проблемами, визначте спікерів і видання, яким ці 

проблеми та спікери можуть бути потенційно цікавими, підготуйте прес-анонс і 

запросіть журналістів на прес-конференцію. Перший прес-анонс має бути 

розповсюджено за тиждень, другий – за два дні до прес-конференції. Обов’язкова 

акредитація журналістів допоможе за день до прес-конференції знати, кого чекати на 

заході. 

3) Необхідні матеріали. До кожної прес-конференції потрібно підготувати інформаційні 

матеріали, які будуть роздруковані та роздані присутнім. Це – прес-реліз, бекграундер, 

біографії спікерів, інші релевантні для події матеріали. 

4) Зовнішній вигляд. Вигляд спікерів і модератора прес-конференції має відповідати 

ситуації й аудиторії, перед якою вони будуть виступати. Він повинен підкреслювати ті 

тези, які висловлюються під час прес-конференції. 

5) Коли розпочинати прес-конференцію. Для журналіста прес-конференція 

починається тоді, коли він зайшов у приміщення. Тому, наприклад, неввічливий 

охоронець, який не пропускає представників ЗМІ, може зіпсувати весь захід. Окрім 

оповіщення усіх, кого зустрічатимуть журналісти на своєму шляху, потрібно 

роздрукувати покажчики, щоб було зрозуміло, як швидко знайти залу, в якій 

проходитиме прес-конференція. 
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6) Готуйте виступ і відповіді на запитання. Навіть якщо головними спікерами на прес-

конференції будуть професіонали, які щодня виступають із публічними промовами 

(наприклад судді), не нехтуйте підготовкою до основного виступу. Якщо судді 

говоритимуть з журналістами «юридичною мовою», прес-конференція буде 

неефективною. Сформулюйте головні тези виступу, які ви хочете побачити у випусках 

новин. Основне повідомлення включіть у заголовок прес-релізу і якомога частіше 

(звісно, де це доречно) повторюйте його протягом свого виступу. Визначте додатково 

1-2 тези, які претендували б на висвітлення у медіа. Бажано скористатися 

секундоміром, щоб визначити, що спікер зможе повідомити за 5-10 хвилин (саме такий 

час виступу основного спікера). Спеціалісту зі зв’язків з громадськістю разом зі 

спікерами слід сформулювати ймовірні питання, які будуть ставити журналісти, і 

підготувати на них чіткі, але повні відповіді. Визначте питання, на які спікер не буде 

відповідати і причини для цього. 

7) Дайте слово журналістам. Прес-конференція – це не театр одного актора. Якщо ви 

хочете просто зробити заяву – обмежтесь прес-релізом або прес-брифінгом. Прес-

конференція ж передбачає активну участь журналістів. Якщо ви обмежите їх 

можливість ставити критичні питання, наступного разу на вашу прес-конференцію 

ніхто не прийде. 

8) Розробіть регламент. Ви можете легко визначити, по скільки запитань від кожного 

журналіста (видання) дозволяється задати під час прес-конференції, але головне – 

повідомити про це учасникам. Якщо журналісти задають більше питань, ніж 

встановлено, можна нейтралізувати це фразою: «Ми домовились задавати лише по 

одному запитанню». 

9) Будьте готові до провокацій. Причини провокаційних питань від журналістів можуть 

бути різними – від бажання отримати «смажені факти», «ексклюзив» до банальної 

«замовності». Єдиний спосіб протистояти таким питанням, а іноді й випадам у свій  

бік – бути готовим до них. Вони можуть стосуватися особистого життя спікера (авто, 

на якому їздить дружина судді, статки, будинок тощо), конкретних судових справ, які 

(на думку журналістів) були невірно вирішені судом, поведінка когось із працівників 

суду тощо. Як свідчить практика, основні вразливі теми спікер чудово знає і може 

підготуватися до них заздалегідь. Незалежно від ставлення учасників до журналістів, 

які ставлять такі питання, не варто їх повчати на прес-конференції (використайте для 

цього інший час і спосіб). Відповіді на провокаційні питання мають бути чіткими, 

спокійними і переконливими. Потрібно пам’ятати головне – найкращою реакцією для 

провокатора є обурення спікера, втрата контролю над ситуацією, емоційні й лайливі 

висловлювання. Якщо це з вами сталося, шукайте їх у вечірніх випусках новин. 

10) В межах компетенції. Намагайтесь не коментувати і навчіть основних спікерів суду 

не коментувати питання, які перебувають поза межами компетентності. 

Неприпустимим є виправдання на кшталт: «Я, звісно, не експерт в цьому питанні, тому 

сприймайте мої слова як приватну думку». У спілкуванні з журналістами немає 

«приватних думок» чи «суб’єктивних тверджень». Не сумнівайтесь, що інформація, 

яку ви повідомили, буде опублікована. Абсолютно прийнятною є практика 

переведення запитання відповідальному фахівцю, який є експертом у цій темі (не 

обов’язково під час прес-конференції, можна запропонувати журналістам звернутися 

до конкретної людини за коментарем після заходу). 

Це головні правила, які допоможуть провести ефективну прес-конференцію і 

передати ваші ключові повідомлення її учасникам, а через них – цільовій аудиторії. Слід 

пам’ятати, що після прес-конференції можна неформально поспілкуватися з журналістами 
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«за кавою», але тримати себе в руках – прес-конференція для них продовжується і все, що 

ви скажете, може бути дуже швидко опубліковано. 
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Прес-тури та їх організація 

Прес-тур. Під прес-туром розуміється спланована екскурсія журналістів до суду. 

При цьому для ефективної комунікації недостатньо просто розповісти, як працює суд. 

Прес-тури мають викликати інтерес журналістів до повідомлень (об’єктів, предметів, осіб, 

процесів), які можна побачити під час прес-туру, «доторкнутися» до них. 

Наприклад, запровадження автоматизованої системи діловодства є чудовим 

інформаційним приводом для організації прес-туру (якщо вона дійсно працює). Під час 

заходу журналісти зможуть на власному досвіді переконатися у економії часу на обробку 

документів працівниками суду (наприклад, потренуватися працювати з документами у 

ролі секретаря, помічника судді тощо). 

Прес-тури необхідно обов’язково планувати заздалегідь, оскільки вони 

потребують серйозної підготовки і координації дій всіх працівників суду.  

Організація прес-турів 

Як ми вже визначили, прес-тур проводиться для того, щоб дати можливість 

певній групі журналістів на власні очі побачити процеси, об’єкти, до яких ви хочете 

привернути увагу. Як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Вочевидь, 

якщо тема цікава, журналісти висвітлять її у своїх виданнях. 

Організація будь-якого прес-туру починається з визначення цілей. Звичайно, цілі 

прес-туру мають відповідати загальній комунікаційній цілі інституції, в рамках якої він 

запланований. Наприклад, якщо суд хоче обґрунтувати необхідність автоматизації 

телефонних розмов, можна ознайомити журналістів з роботою відділу звернень (в деяких 

українських судах на телефонні дзвінки громадян щодня відповідають десятки осіб), 

розповісти, скільки робочого часу і коштів суд витрачає на телефонні відповіді, а потім  

у партнерстві з компанією-експертом продемонструвати можливості автоматизації 

телефонних розмов. 

Після того, як цілі зрозумілі, визначається час, об’єкти, з якими планується 

ознайомити гостей, експертів, які будуть задіяні у організації та проведенні прес-туру. 

Особливу увагу слід приділити вибору редакцій, журналістів, яких планується запросити. 

Пам’ятайте, що це можуть бути не лише журналісти, а й популярні блогери, представники 

громадських організацій – це залежить від аудиторії, до якої ви хочете донести своє 

повідомлення. 

Бажано, щоб екскурсія була поєднана із змістовним заходом, наприклад, 

презентацією чи круглим столом. Такий захід зазвичай проводиться для того, щоб ще раз 

передати ключову інформацію (дати, цифри, назви) і переконатися, що учасники прес-

туру все вірно зрозуміли. Також під час заходу журналісти можуть задати уточнюючі 

питання, подискутувати на запропоновану тему. 

Організація прес-туру відбувається за аналогічною із прес-конференцією схемою: 

визначення цільових медіа, запрошення за допомогою прес-релізу, уточнення фінального 

списку учасників, розробка пакета інформаційних матеріалів, підготовка спікерів, 

моніторинг медіа після проведення заходу. 

Серед заходів для журналістів та блогерів або за їх участю, які плануються прес-

службою суду, пропонується проведення прес-сніданків із головою суду, круглих столів  

з обговорення гострої соціальної проблематики, запрошення на святкові заходи до суду, 

коментування юридичних питань у різних ЗМІ. 
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ДЕСЯТЬ ПОРАД ПРО ТЕ, ЯК ПОВОДИТИСЯ ІЗ ЗМІ  

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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 погоджується 

на аудіозапис, напевно, і Вам не слід погоджуватися на інтерв’ю. Якщо Ви 

користуєтеся диктофоном, не забудьте повідомити про це журналіста і переконатися, 

що використання диктофону не суперечить законодавству у тих штатах, де 

забороняється використання аудіозапису в односторонньому порядку.  

7. По можливості надайте письмові матеріали. Якщо у Вас є графічні чи супровідні 

матеріали, Ви можете передати їх журналісту. Він/вона будуть вдячні за серйозне 

ставлення до його/її роботи і Вашу допомогу.  

8. 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.  
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9. 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.  

10. Дайте журналісту кредит довіри. Якщо з власного досвіду Ви не довіряєте 

журналісту або маєте певні причини сумніватися в ньому, не припускайте гіршого. 

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‖. 

 

 

 

ПІДГОТОВКА ДО ІНТЕРВ’Ю У ЗМІ: 

ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ ДЛЯ СУДДІВ  

У цій пам’ятці наведені загальні рекомендації суддям, 

яких інтерв’юватимуть представники ЗМІ. 

 

Коли телефонує журналіст:  

1. Завжди знайдіть час у власному графіку або призначте іншого співробітника 

відповісти на дзвінки представників ЗМІ навіть, коли необхідно поінформувати пресу 

про те, що Ви, на жаль, дуже зайняті і не можете спілкуватися з журналістом зараз 

(по можливості, можна порекомендувати журналісту звернутися до іншої контактної 

особи). Повага до часових обмежень журналіста має важливе значення у формуванні 

позитивних стосунків зі ЗМІ.  

2. Розмовляючи з журналістом, дізнайтеся:  

 П.І.Б. та місце роботи журналіста;  

 причини його звернення та питання, які його цікавлять.  

3. Визначте, чи достатньо Ви компетентні для інтерв’ю. Якщо Ви переконані, що інша 

особа більш компетентна з цього питання, повідомте про це журналіста.  

4. Якомога детальніше встановіть основні принципи проведення інтерв’ю та тему бесіди. 

5. Визначте аудиторію цього інтерв’ю та мету використання отриманої інформації.  

6. Перш ніж розпочати інтерв’ю встановіть, що саме цікавить журналіста, і що ще, 

окрім Вашого інтерв’ю, увійде у ―кінцевий продукт‖ (новини чи статтю). Чи 

цитуватимуть Вас? Чи журналіста просто цікавить загальна інформація? Кого ще 

інтерв’юватимуть? В якій формі подаватиметься інформація: велика стаття, актуальні 

новини, історія? Коли планується представити інформацію у ЗМІ?  

7. Якщо інтерв’ю планується на майбутнє, встановіть:  

 Чи протоколюватиметься інтерв’ю за допомогою відео- чи аудіозасобів?  

 Чи транслюватимуть інтерв’ю у прямий ефір?  
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 Де проходитиме інтерв’ю?  

 Скільки триватиме інтерв’ю?  

8. Якщо питання є нагальним і Ви достатньо компетентні, щоб відповідати на нього, Ви 

можете відразу дати відповіді на питання журналіста. Намагайтеся давати точні, 

правдиві та лаконічні відповіді.  

9. Якщо обговорюватиметься складніше питання, скажіть журналісту про те, що Ви 

зайняті, проте звільнитеся, скажімо, за годину і зможете приділити йому максимум 

уваги. Спитайте про часові обмеження та обов’язково зателефонуйте журналісту до 

закінчення встановленого строку. Скористайтеся часом для підготовки, рекомендації 

щодо якої наведені у наступному розділі.  

 

До проведення інтерв’ю: 

1. Підготуйте три-п’ять пунктів, щоб викласти ваші основні думки якомога стисліше 

(бажано секунд за 20 або менше). Ось деякі запитання, які вам варто поставити 

самому собі: 

 Що це за питання? (У чому сутність проблеми?) 

 Як поставлене запитання стосується вас чи суду, в якому ви працюєте? 

 Чому це запитання важливе і для кого? 

 Яка його історична перспектива та які наслідки може мати це запитання? 

2. Зберіть загальну та фактологічну інформацію на підтвердження своїх думок і 

подбайте про те, щоб вона прозвучала переконливо. Не намагайтеся імпровізувати – 

будьте підготовленими. 

3. Подумайте про складні теми та потенційні компрометуючі запитання, які вам можуть 

поставити, і сформулюйте відповіді, які міститимуть ваші основні думки. 

4. Дізнайтеся про свою аудиторію – визначте, хто читає це видання або слухає цю  

програму, і подбайте про те, щоб ваші думки прозвучали у зрозумілій для аудиторії 

формі. 

5. Попрактикуйтесь. Якщо відчуваєте потребу в допомозі при підготовці до інтерв’ю, 

зверніться до компетентних у такій справі осіб. Це може бути голова суду, ваш 

досвідченіший колега, прес-секретар суду та інші. 

 

Під час інтерв’ю:  

 Оцінить рівень розуміння журналістом предмета обговорення і, при потребі, стисло 

проінформуйте його/її.  

 Чітко викладайте свої ідеї. Проявіть ініціативу, будьте готові надавати інформацію, 

відповідати на питання та давати підготовлений Вами коментар. 

 Будьте інформативними, проте не балакучими. Пам’ятайте, що журналіст, який 

зберігає мовчання під час інтерв’ю, заохочує Вас до спілкування та «розбавлення» 

Вашої початкової ідеї. Ви не повинні заповнювати паузи у розмові.  
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 Не удавайтеся до неофіційного спілкування. Неофіційні коментарі можуть не 

приписувати безпосередньо Вам, проте журналісти часто використовують таку 

інформацію для підтвердження даних, отриманих з інших джерел.  

 Не дайте журналісту Вас залякати. Натомість адресуйте свої відповіді громадськості, 

особливо, під час радіо- чи телеінтерв’ю. Пам’ятайте, що Вас оцінюють за Ваше 

вміння впливати на аудиторію, а не на журналіста.  

 Не соромтеся уточнювати питання у журналіста. Це дозволить Вам реагувати на 

фактичні проблеми, які лежать в основі питань журналіста.  

 Будьте лаконічними: давайте чіткі та лаконічні відповіді на питання. Журналісти 

здебільшого полюють за ―цитатами для цитування‖, які займають декілька газетних 

рядків чи 20 секунд ефірного часу. Не користуйтеся технічним юридичним жаргоном.  

 Уникайте фраз: ―Без коментарів‖ або ―Я не можу ані підтвердити, ані заперечити це‖. 

Натомість скажіть, що Ви не можете прокоментувати те чи інше питання і поясніть 

чому. Наприклад, можна сказати, що: ―Кодекс поведінки суддів забороняє мені 

коментувати будь-які передані на розгляд чи порушені справи. Однак я можу говорити 

загалом про судові процедури, пов’язані з цією ситуацією‖. 

 Замінюйте негатив на позитив. Якщо журналіст ставить питання у негативі, не 

повторюйте його. Натомість сформулюйте свою відповідь у позитиві.  

 Включіть у свою розповідь зрозумілі приклади.  

 Не відповідайте на дуже широкі чи ―гіпотетичні‖ питання. У такому випадку можна 

сказати: ―Я буду радий(а) відповісти на будь-які питання, проте лише на основі фактів‖. 

 Якщо Ви не знаєте відповіді на питання, скажіть про це та запропонуйте журналісту 

повернутися до цього питання пізніше.  

 Під час інтерв’ю зупиніться на трьох основних аспектах та повторюйте їх якомога 

частіше. Ви можете ввести в інтерв’ю необхідні ідеї за допомогою фраз-зв'язок. Для 

цього необхідно підтвердити питання журналіста та швидко перейти до того аспекту, 

який Ви дійсно бажаєте обговорювати, скориставшись фразою-зв'язкою, наприклад: 

―Саме так, і на додаток до цього…‖.  

 

Джерела, використані при підготовці цієї пам’ятки:  

 The Maryland Bar Journal, July/August 2000, Dealing with the Media, by Janet Stidman 

Eveleth 

 Community Corrections Report, May/June 1996, Working with Reporters: The Art of 

Waking a Sleeping Dog Without Getting Bitten, by Gerald Migliore 

 Helpful PR: Media Interviews, The Corporate Image Media/PR Agency 

 Top 10 Media Tips, Karen Friedman Enterprises 

 Do Not Talk to Reporters! (Until You are Prepared…), Rick Amme & Associates  

 The Common Sense Guide to Publicity: How to Survive Media Interviews, DeFrancesco & 

Goodfriend Public Relations 
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12. КОМУНІКАЦІЙНІ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ 

 

Цілі 

Після цього заняття учасники зможуть: 

1. Розробити комунікаційні кампанії для різних цільових аудиторій суду.  

 

Матеріали 

1. Описи прикладів комунікаційних компаній для різних цільових аудиторій ................. 180 

 

 

ОПИСИ ПРИКЛАДІВ КОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ 

ДЛЯ РІЗНИХ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ 

Комунікаційні програми для молоді 

Якщо під час проведення досліджень стало зрозуміло, що робота з молоддю у 

вашому регіоні є одним із головних пріоритетів, слід детально спланувати таку діяльність. 

Комунікаційні кампанії будуть різнитися залежно від поставленої цілі (навчання учнів 

шкіл, надання практичних навичок студентам-юристам, залучення студентів до 

проходження практики та ін.). 

Це можуть бути виїзні лекції (зустрічі, семінари, обговорення) керівництва суду 

та суддів з учнями загальноосвітніх шкіл; видання інформаційних матеріалів для дітей, що 

постраждали від домашнього насильства; проведення конкурсів на судову тематику для 

учнів шкіл, студентів, учнів інтернатів; залучення молоді до допомоги суду в реалізації 

інших комунікаційних програм. 

Повторимося, що головне – визначити, з яким конкретно сегментом молоді ви 

плануєте працювати, провести дослідження, щоб з’ясувати ситуацію на день планування  

і поставити конкретні комунікаційні цілі. 

 

Комунікаційні програми для відвідувачів суду 

Для кожної цільової аудиторії – сторони у справах, їхні представники, свідки, 

потенційні позивачі, неповнолітні засуджені, представники органів правопорядку  тощо – 

слід спланувати окремі комунікаційні кампанії, враховуючи дані, отримані на етапі 

досліджень. Нижче ми розглянемо підхід до планування комунікаційних кампаній з 

деякими групами відвідувачів суду, які, цілком ймовірно, стануть вашими цільовими 

аудиторіями. 

Особи похилого віку. Під час планування комунікації з цією аудиторією слід 

зважати на її типові характеристики, серед яких: 

 довіра до окремих комунікаційних каналів (наприклад, радіо, регіональне 

телебачення, повідомлення, отримані від знайомих, тощо); 

 недовіра чи неможливість використовувати інші медіа (інтернет, друковані 

дрібним шрифтом інформаційні матеріали та ін.); 

 наявність вільного часу і тому зазвичай висока активність, схильність до швидкого 

поширення чуток; 
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 обмеженість ресурсів; 

 часто більш міцні, ніж у інших аудиторій, моральні устої; 

 для деяких регіонів – важливість релігії та інші особливості. 

Відповідно до названих особливостей і цілей організації, пов’язаних із цією 

аудиторією, і слід планувати комунікаційні кампанії. Наприклад, один із українських 

судів спланував кампанію із заохоченням звернень до суду через поштові відправлення 

замість особистого прийому дітям війни, які свого часу атакували судові установи. 

Інформація була передана через радіо, яке бабусі й дідусі того регіону постійно слухають. 

В результаті інформація поширилася серед аудиторії дуже швидко, значно скоротилася 

кількість матеріалів, які ця категорія громадян несла до суду особисто, скоротилися черги 

і відповідно зменшилась кількість негативу, невдоволення, пов’язаного з перебуванням в 

них,  

і відтак спало напруження, яке відчували всі судді та працівники суду. 

Обвинувачені та підсудні. Головний принцип, який діє щодо обвинувачених  

у кримінальних процесах, – презумпція невинуватості. Суду доцільно стверджувати його  

і комунікувати особам, які опинилися на лаві підсудних. Для цього існує багато 

можливостей, і вочевидь не обійдеться без співпраці з правоохоронними органами. Це й 

процес доставки підсудного, атмосфера очікування судового розгляду, наявність чи 

відсутність клітки, в якій розміщують осіб, вина яких ще не доведена. Цікаво, що у 

Сполучених Штатах Америки, наприклад, клітки зовсім відсутні, а в тих демократичних 

країнах, де вони використовуються, їхні розміри у кілька разів більші, ніж в українських 

судах. 

Через звернення до Європейського суду з прав людини деяких підсудних і їхніх 

захисників металеві клітки в українських судах наразі перебувають на етапі демонтажу  

і заміни на скляні бокси. Втім, це не знімає питання поводження, що принижує людську 

гідність, і певною мірою – порушення презумпції невинуватості. 

Інший приклад. В Апеляційному суді Івано-Франківської області було ініційовано  

пілотний проект, реалізація якого дала змогу розглядати апеляційні скарги підсудних без 

їх доставки на слухання в суд і сприяла усуненню всіх пов’язаних із доставкою 

незручностей (перевезення в «автозаках», ранній підйом в СІЗО  тощо). Натомість  окрему 

кімнату у слідчому ізоляторі було обладнано засобами відеозв’язку й запису, створено всі 

необхідні умови для присутності адвокатів, родичів, громадськості, й таким чином 

відбувалися судові засідання. 

За результатами такого досвіду в багатьох судах згодом була впроваджена 

система відеозв’язку, що позитивно вплинуло на емоційний стан підсудних і суттєво 

пришвидшило розгляд справ. Чи не є це успішною історією, про яку мають знати багато 

людей? 

Свідки. Принцип захисту – основний принцип щодо свідків у кримінальному 

процесі. Однак реалізувати його на практиці в українських судах вкрай важко.  

В Івано-Франківському міському суді, наприклад, за підтримки Американської 

асоціації юристів реалізували проект щодо захисту свідків і щодо захисту потерпілих у 

справах про викрадення людей – за сприяння Міжнародної організації міграції. Для цього 

були обладнані спеціальні кімнати, де перебували свідок чи потерпіла і звідки працював 

відеозв’язок із залою суду. При цьому ідентифікація особи була неможливою.  

Неповнолітні. Комунікаційні кампанії для неповнолітніх, які потрапляють у біду 

і є потерпілими від злочину або самі перебувають у конфлікті з законом, вкрай актуальні 

для України. Для їх планування та реалізації потрібна тісна співпраця з органами 
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соціального захисту, навчальними закладами, батьками і громадою, в якій росте молода 

людина. 
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13. РОЗРОБКА КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЛАНУ СУДУ 

 

Цілі 

Після цього заняття учасники зможуть: 

1. Узагальнити отриманні знання і розробити комунікаційний план суду. 

 

Матеріали: 

1. Складові комунікаційного плану суду ........................................................................... 182 

 

СКЛАДОВІ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЛАНУ СУДУ  

 

ЗМІСТ 

ОГЛЯД .................................................................................................................................. 183 

ЧОМУ ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТАКІ ВАЖЛИВІ? ............................................... 183 

СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ ............................................. 184 

 План ................................................................................................................................. 184 

Матеріали для преси (друковані та електронні)......................................................... 184 

Складання переліку цільових ЗМІ (медіа карти) ....................................................... 184 

Оголошення ........................................................................................................ 184 

Великі оголошення ............................................................................................. 185 

Прес-релізи трендів ............................................................................................ 185 

Релізи тематичних статей ................................................................................... 185 

Відео-сюжети або відео-новини ........................................................................ 185 

Інтернет-конференція ......................................................................................... 185 

Медіа-тренінги для спікерів (речників) ...................................................................... 185 

Стати джерелом інформації ............................................................................... 186 

Оголошення у формі звернення до громадськості ..................................................... 186 

―Думки, коментарі та обговорення‖ ........................................................................... 186 

Листи до редакції ........................................................................................................ 186 

Прес-конференції ........................................................................................................ 186 

Медіа-тури ................................................................................................................... 187 

Прес-кліпінг/моніторинг ЗМІ. Добірки газетних/журнальних/телевізійних  

вирізок .......................................................................................................................... 187 

Реакція на повідомлення в новинах ............................................................................ 187 

Спеціальні заходи ........................................................................................................ 187 

Промислова виставка/Презентація ............................................................................. 187 

Спічрайтінг  ................................................................................................................. 188 

Фотографія ................................................................................................................... 188 

Аудіо записи для радіо ................................................................................................ 188 

Інтернет – моніторинг ................................................................................................. 188 

Зустрічі з громадськістю ............................................................................................. 189 
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Спеціальні інформаційні листки ................................................................................. 189 

Підписні або основні статті (з актуальних питань)  ................................................... 189 

Щоквартальний бюллетень ......................................................................................... 189 

Щорічний звіт .............................................................................................................. 189 

Лістинг у місцевій афіші ............................................................................................. 189 

Оцінка/ дослідження ефективності PR-кампанії ........................................................ 190 

Кризовий менеджмент ................................................................................................ 190 

 

ОГЛЯД 

Ми часто запитуємо: ―З чого складається успішна програма зв’язків з 

громадськістю?‖, ―Скільки це коштує?‖, ―Чи дійсно моя організація потребує цієї 

програми?‖, ―Як довго вона буде мені потрібна?‖, ―Чи зможу я зробити її самотужки?‖, 

―Чому мої конкуренти завжди мають багато паперів?‖, ―Чому ЗМІ подають неправильну 

інформацію про мене?‖ 

Для того, щоб відповісти на деякі з цих запитань, ми створили цей буклет, який 

слугуватиме відправною точкою в дискусії щодо того, як потрібно розробляти план 

зв’язків з громадськістю. 

За винятком випадку якщо ви є відомою зіркою, гарні відносини з громадськістю 

не можуть з’явитися самі собою. Це потребує багато досвіду та послідовної кропіткої 

роботи протягом довгого часу. Частково це є мистецтвом, частково – наукою, і у разі 

правильного застосування вони можуть принести багато користі. 

Найголовніше, зв’язки з громадськістю, порівняно з іншими інструментами 

маркетингових комунікацій, завдають найсильнішого удару по ваших грошах. 

 

ЧОМУ ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТАКІ ВАЖЛИВІ? 

Висвітлення діяльності організації засобами масової інформаціїпідвищує довіру 

Платна реклама сприяє впізнаванню марки/імені, у той час як відносини із 

засобами масової інформації сприяють підвищенню довіри. Коли люди читають про 

досконалість вашої організації у газеті або бачать по телевізору репортаж, в якому 

вихваляють достоїнства вашої компанії, дуже ймовірно, що в них з’явиться сприятливе 

враження про вашу організацію. 

Інформація про вашу організацію в ЗМІдопоможе вам отримати «якісні» перспективи 

Оскільки зв’язки з громадськістю сприяють підвищенню довіри, це допоможе вам 

залучити тих, хто бажає отримати найкраще. Коли люди чують про вас і мають 

сприятливе враження про вас, набагато легше привернути і втримати їх увагу до себе, 

коли ви щось розповідаєте. 

Висвітлення діяльності в ЗМІ робить вас гравцем 

Висвітлення діяльності у важливих публікаціях або репортажах на телебаченні 

може створити враження, що ваша організація є набагато більшою та потужнішою, ніж 

вона є насправді. 

Зв’язки з громадськістю допоможуть вам уникнути цінової конкуренції 

Якщо люди повірять, що ви – найкращі, вони будуть розуміти, чому їм потрібно 

платити за ваш товар/послуги визначену вами ціну. 
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Програма зв’язків із громадськістю дозволить вам зекономити на маркетинговому 

бюджеті 

Оскільки ЗМІ не беруть грошей за репортаж про вашу організацію в новинах, 

відносна ціна хорошої програми є значно нижчою за платну рекламу в ЗМІ або розсилку 

реклами поштою. 

Найкращий шлях, щоб запустити бренд 

Зв’язки з громадськістю також розглядаються багатьма як найкращий шлях, щоб 

запустити бренд або новий продукт. Коли з’являється щось нове, ЗМІ часто будуть писати 

або говорити про це саме через цінність новизни. 

 

СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ 

План 

Створити план з цілями та завданнями. Визначити цільову аудиторію та цільові 

повідомлення. Спланувати так, щоб ваша програма зв’язків з громадськістю відповідала 

вашим іншим програмам маркетингової комунікації. Заздалегідь визначити, як ви будете 

оцінювати успіх вашої програми. 

Матеріали для преси (друковані та електронні) 

Пакет матеріалів для преси є основою будь-якої програми зв’язків із 

громадськістю. Він складається з серії розповідей, як правило, вкладених в папку з 

карманами, впорядкованих таким чином, щоб ЗМІ могли зручно використовувати їх. Як 

правило, серед цих матеріалів є опис організації, ключові факти та цифри, біографії 

керівництва, історія,  

а також дві або три розповіді про поточні напрямки та аспекти діяльності. Цей пакет – 

своєрідне миттєве джерело інформації. Пакети матеріалів для преси, як правило, також 

містять фотографії. 

З огляду на зростаючу важливість Інтернету можливість негайно передавати 

матеріали для преси надає кожній компанії або організації достатньо причин, щоб мати 

розділ для преси на своїй веб-сторінці. Якщо репортер зателефонує і захоче отримати від 

вас документ, фотографію, карту або схему, він чи вона можуть звернутися на ваш веб-

сайт та отримати інформацію у формі, в якій вона може бути використана і вимагає 

мінімальної додаткової роботи з нею.  

Складання переліку цільових ЗМІ 

Автоматична розсилка (розсилка ваших новин усім каналам, телерадіокомпаніям, 

періодичним виданням в країні) не є найефективнішим шляхом для досягнення цільової 

аудиторії. Якщо ви витратите небагато часу на проведення невеликого дослідження, ви 

отримаєте набагато кращий результат. Потрібно знати, кому ви хочете донести своє 

повідомлення і знати формат і середовище, яким віддають перевагу ЗМІ. Подаючи свою 

розповідь у правильному форматі правильним ЗМІ, дуже ймовірно, що ви забезпечите 

найкраще висвітлення своєї діяльності. 

Передача новин є цінною з точки зору охоплення широкої аудиторії. Ці послуги 

забезпечують розповсюдження розповіді про вас серед усіх програм новин світу, а адресат 

визначається на основі параметрів, які встановлюєте ви. У вас є історія, пов’язана з 

питаннями роботи в Каліфорнії? Вам треба досягти репортерів/видавців каліфорнійських 

видань. 

Оголошення 
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Короткі прес-релізи слід видавати з такої нагоди, як проведення промоакції або 

призначення нового виконавчого керівництва, відкриття нових приміщень та розширення 

асортименту продуктів. Як правило, вони мають форму статей з одного або двох абзаців. 

Це дозволяє вам постійно залишатися в полі зору вашої цільової аудиторії.  

Великі оголошення 

Приводом може бути нове дослідження або розробка, важливий новий продукт 

або кардинальна зміна у напрямку бізнесу. Як правило, має вигляд статті на 500 – 800 слів 

та часто заслуговує на повідомлення по телебаченню та радіо. Можливо, проведення прес-

конференції або брифінгу для преси. 

Прес-релізи трендів 

Це, зазвичай, найцікавіше для новин і допоможе вам встановити репутацію 

першоджерела. Йдеться про розробку напрямків розвитку вашої галузі та містить 

інформацію, яку іншим шляхом було б важко отримати. Наступні приклади релізу 

трендів: які найгарячіші ділянки на ринку нерухомості Бей Аріа? Чи подорожують 

американці до Росії і чому? Чи отримають лікарі більше повноважень в результаті 

переговорів зі страховими компаніями? Чи основні групи медиків приділяють більше або 

менше уваги холістичній / альтернативній терапії? 

Релізи тематичних статей 

Хоча тематичні статті повинні бути цікавими з точки зору новизни, в широкому 

сенсі, вони є поза часом. Вони можуть бути надруковані у сьогоднішньому випуску, у 

завтрашньому або навіть на наступному тижні. Тематичні статті часто називають 

«вічнозеленими», тому що вони завжди свіжі та не старіють. На відміну від новин як 

таких, тематичні статті мають точку зору, кут погляду, і часто бувають набагато довшими 

за звичайні новини на цю ж саму тему. 

Відео-сюжети або відео-новини 

Фоновий відео-сюжет допоможе вам розповісти вашу історію на телебаченні. 

Вони є надзвичайно корисними, коли предмет є складним або незручним для фільму. 

Прикладом може бути хірургія, внутрішня робота комп’ютерів, або закриті для доступу 

приміщення аеропорту. 

Ви можете забажати зробити повний відео-репортаж у разі якщо є важливе 

оголошення або ви маєте відео-матеріал для різних телевізійних станцій. Відео-матеріали 

повинні бути у професійному форматі Бетакам, а не VHS. 

Інтернет-конференція 

Цей вид швидко став основним інструментом для оприлюднення інформації,  

як тільки люди зрозуміли мультимедійні можливості Інтернету. Інтернет-конференції 

можуть транслюватися «наживо» або зберігатися в архівах, щоб бути доступними, як 

тільки вони знадобляться. Вони досить ефективні з точки зору витрат і є засобом 

одночасно передавати повідомлення на весь світ у привабливій інтерактивній манері, яка 

відповідає потребам журналістів. Використовуючи Інтернет-конференції, ви можете 

суттєво розширити коло застосування ваших зусиль, зменшити бюджет на речників, 

забезпечити, щоб ваше повідомлення було передане усій аудиторії, краще 

прилаштуватися під графік журналістів та отримати більше привабливих допоміжних 

елементів.  

Медіа-тренінги для речників 
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Речники повинні бути постійно готовими до роботи і проходити навчання щодо 

того, як вони повинні працювати зі ЗМІ. ЗМІ, як правило, хочуть розмовляти з експертом у 

даному питанні, а не з представником відділу зв’язків з громадськістю, для більш глибокої 

розмови. Роль працівника, що опікується зв’язками з громадськістю, полягає в тому, щоб 

забезпечити вибір та підготовку відповідного експерта. Медіа-тренінги можуть 

проводитися як у формі 15-хвилинних сесій коучингу, так і у формі дводенних відео-

семінарів з практичними інтерв’ю. Витрати на останню форму складають порядку 1000 

доларів на особу, проте такий тренінг є життєво необхідним для людей, які постійно 

знаходяться в центрі уваги громадськості у зв’язку з гострими дискусійними питаннями. 

Стати джерелом інформації 

Одна з ключових стратегій успішного плану зв’язків з громадськістю – стати 

джерелом інформації для новин. Цього можна досягти шляхом випуску регулярних 

професійно написаних прес-релізів, щоб дати знати репортерам, що ви тут і є готовими до 

бесіди, як тільки вони зателефонують вам. На дзвінки слід реагувати протягом години, а 

якщо можливо, навіть раніше. Потрібно бути доступними 7 днів на тиждень, 24 години на 

добу. 

Оголошення у формі звернення до громадськості 

Оголошення у формі звернення до громадськості є найбільш розповсюдженим 

типом реклами для неприбуткових організацій. Оскільки вони є короткими, 

телерадіокомпанії передають їх у великій кількості. Вони є набагато простішими за 

спеціальні заходи, інтерв’ю, тематичні статті або новини. Ви можете багато сказати за 20, 30 

або 60 секунд,  

і оскільки, ймовірно, це буде повторюватися декілька разів, ви можете досягти підсиленого 

впливу. Найдешевший тип оголошень у формі звернення до громадськості – ―жива‖ копія, 

коли автор проголошує свій матеріал наживо. Ви також можете надати заздалегідь 

підготовлений матеріал, якщо у вашому бюджеті передбачені витрати на його створення. 

Живі копії для телебачення повинні включати візуальний ряд. Існує декілька різних 

форматів для зйомки або виготовлення оголошень-звернень. Вам потрібно визначитися 

заздалегідь. 

 “Думки, коментарі та обговорення” 

Ці сторінки, як правило, знаходяться навпроти редакційної сторінки і є чудовою 

можливістю залишити свій коментар з питань дня та завоювати визнання експерта у своїй 

галузі. Вони, як правило, подаються під статтями, що підписуються прізвищем експерта, 

отже у вас є шанс висловити свою думку вашими словами, з мінімальною цензурою з боку 

репортера. Якщо такі коментарі будуть опубліковані, їх потім можна буде 

використовувати як репринти. 

Листи до редакції 

Багато газет і журналів друкують якомога більше статей у формі листів до 

редакції. Вони серйозно ставляться до цих листів. Такі листи є короткими, конкретними та 

присвяченими конкретній темі. Це ефективний метод для вирішення дискусійних питань, 

пояснення щодо раніше опублікованих невірно викладених концепцій або неточних даних 

про ваш бізнес чи продукт, а також для представлення нового продукту. Проте, незалежно 

від мети, такий лист повинен складатися не більше ніж з 3-5 абзаців. 

Прес-конференції 
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Прес-конференції, як правило, проводяться державними агенціями та фігурами 

національного масштабу. Вони рідко використовуються бізнесменами, за винятком 

випадків негативних подій/катастроф, які можуть призвести до негативного ставлення 

громадськості, як наприклад, розлив нафти або авіакатастрофа. Існує дві причини, чому 

треба уникати прес-конференцій. Перша з них – не існує такого часу дня, що був би 

зручний для усіх ЗМІ, особливо це відчутно, коли ви знаходитеся в жорстких часових 

рамках. І якщо час проведення вашої прес-конференції збігається з якоюсь значною 

подією, ви відразу втратите усю свою аудиторію. Друга причина – хороші репортери не 

люблять прес-конференції, оскільки вони хочуть написати статтю кращу за конкурентів. 

Якщо усі мають однакову інформацію, репортерові важко буде виділитися серед інших і 

написати глибший матеріал.  

Медіа-тури 

Існує два типи медіа-турів. ―Вхідний‖ – ви відкриваєте двері для ЗМІ – може 

принести позитивні результати. Тури можна проводити особисто або з використанням 

супутникового зв’язку. Існує багато організацій, які можуть зробити фільм, відредагувати 

та розповсюдити такі «тури» для вас. Дайте ЗМІ знати, що ви готові з’явитися перед ними 

або дати короткі інтерв’ю.    

―Вихідні‖ тури – коли ви передаєте своє повідомлення у ЗМІ – також ефективні, 

хоча є дещо дорогими та пов’язані зі значними часовими витратами. Їх найкраще 

проводити, якщо ви будуєте відносини з інвесторами, відвідуєте торгову виставку або 

проводите значні зміни у багатонаціональній або міжнародній корпорації (розукрупнення 

великих компаній, зміни у складі правління, відокремлення від великих компаній). 

Прес-кліпінг/моніторинг ЗМІ. 

Добірки газетних/журнальних/телевізійних вирізок 

Якщо ви хочете знати, що про вас пишуть і говорять ЗМІ, то вам стане в нагоді 

підписка на газетні/журнальні вирізки. Ця послуга полягає в пошуку згадки про вашу 

компанію або продукт серед тисячі газет, журналів, веб-сайтів, телевізійних ток-шоу та 

програм новин. Ви також можете надати провайдерові такої послуги ключові слова, і 

таким чином, будете в курсі того, що відбувається у вашій галузі або ситуації з 

конкуренцією. Є агенції, які і досі надають цю услугу, роблячи вирізки «вручну», але 

більшість «сканують» електронні версії періодичних видань та надсилають вам вирізки в 

електронному вигляді. У будь-якому разі, маючи ці вирізки, ви зможете зрозуміти, чи 

досягли ваші повідомлення цільової аудиторії і чи є ефективним ваш план зв’язків із 

громадськістю.    

Реакція на повідомлення в новинах 

Якщо ви почули в новинах повідомлення на тему, в якій ви є експертом, дуже 

важливо негайно відреагувати випуском релізу з коротким коментарем почутого і заявою, 

що ви готові дати інтерв’ю. 

Спеціальні заходи 

Спеціальні заходи можуть бути присвячені представленню нових продуктів або 

проводитися для того, щоб привернути увагу до організації чи персони, зробити 

оголошення або продемонструвати щось візуальне, про що не можна повідомити у прес-

релізі. Але дуже важливо надати ЗМІ матеріали – реліз на одну сторінку, примірники з 

текстами заяв та інформацію, яка допоможе їм написати гарну розповідь, а також зразки 

продукту, сувеніри, тощо. І, як і у випадку з прес-конференціями, критично важливим є 
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зворотній зв’язок та перевірка результатів. Часто ЗМІ не висвітлюють саму подію, а лише 

використовують її за основу для більш широкого репортажу або статті.  

Промислова виставка/презентація  

Промислові виставки/презентації є чудовою нагодою для компаній, щоб зробити 

оголошення про нові продукти, придбання та альянси, оскільки журналісти, що 

спеціалізуються на промисловій тематиці, часто присутні на таких подіях. Але призначити 

індивідуальні інтерв’ю або провести зустрічі в кулуарах важко, оскільки всі інші компанії 

також прагнутимуть цього. Для того, щоб максимізувати свою присутність на 

промисловій  

виставці/презентації, використовуйте можливості Інтернету та веб-сайту Вашої компанії. 

Якщо Ви створите віртуальну презентацію, ЗМІ (і потенційні клієнти, які відвідають ваш 

стенд) зможуть відчути себе як на прес-конференції, проглянути фотографії або відео, 

отримати критичний основний матеріал, прочитати висловлювання третіх сторін або 

прослухати інтерв’ю і тримати руку на пульсі найсвіжіших подій в ході промислової 

виставки та за її межами. Необхідно зв’язатися з ключовими ЗМІ заздалегідь і 

організувати зустріч із керівництвом вашої компанії. Це може бути стимулом для них, 

щоб вони розшукали вас та висвітлили інформацію про вас у новинах. 

Спічрайтінг (написання тексту промови) 

Висловлювання керівних посадовців організації можуть привернути позитивну 

увагу до самої організації. Ключові доповіді на з’їздах, промови на офіційних обідах 

перед професійними групами або службами, привітання до гостей у вітальнях та на обідах 

– це тільки деякі з можливих форм. 

Уміння написати промову – це мистецтво. Для цього треба серйозно заглибитися 

в тему промови. Ключовим фактором є знати особу, для якої ви пишете промову, знати 

його/її стиль мовлення, лексику, тембр та модуляції голосу, а також чому він/вона 

віддають перевагу. Чи він/вона мають вибуховий чи непередбачуваний характер? Якщо 

так, вам треба обговорити усі ключові питання наперед. Чи добре знає спікер свою 

аудиторію? Якщо так, може він/вона захочуть говорити у більш приватній манері, ніж в 

офіційній. Чи будуть наявними засоби візуальної підтримки та чи буде спікеру зручно 

користуватися ними? Чи може доповідач використовувати гумористичний підхід, якщо це 

буде доречним? Що являє собою аудиторія та чи ймовірно, що вона знаходитиметься в 

опозиції до доповідача? Чи будуть присутніми представники ЗМІ? Чи буде подаватися їжа 

під час промови? Чи буде потім промова використовуватися в подальшому для написання 

статті/бюлетеню, розміщення на веб-сайті або для розповсюдження в ЗМІ? Окрім теми 

промови слід врахувати усі ці питання.   

Фотографія 

Хоча це може видаватися дивним, фотографія є найважливішим інструментом, 

якщо тема є складною для фотографування або не притаманною для візуалізації. 

Наприклад: розповідь про те, як працюють комп’ютерні шлюзи безпеки, як відбувається 

освоєння підводного світу, напрямки розвитку страхування, тощо. Якщо у вас є час знайти 

хорошого фотографа у складній ситуації це суттєво збільшить шанс того, що ЗМІ візьмуть 

ваш матеріал. Якщо фотографії не підходять, слід використовувати графіки, діаграми та 

інші візуальні та графічні засоби. Фотографії повинні бути чорно-білими глянцевими, 

кольоровими слайдами або плівками. Пакети матеріалів для ЗМІ можуть містити чорно-

білі фотографії із зазначенням, що кольорові можна знайти на веб-сайті в розділі для 

преси. 



      

220 

Аудіо записи для радіо 

Аудіо записи використовуються рідко, але можуть бути корисним інструментом, 

коли звукове супроводження є важливим. Наприклад, коли йдеться про музичну групу.  

Інтернет - моніторинг 

Інтернет зараз пропонує надзвичайно широкий асортимент громадських форумів 

для розповсюдження новин та інформації на додачу до традиційних друкованих та 

телерадіо джерел. Кожна організація повинна мати програму, яка б дозволила їй 

регулярно відстежувати відповідні новини та веб-сайти. 
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Зустрічі з громадськістю 

Часто є важливим проводити невеликі зустрічі для роз’яснення невеликих частин 

програми, яка буде безпосередньо або опосередковано стосуватися групи громадян. Окрім 

регулярної PR-кампанії часто буває необхідно змінити негативні настрої громадськості, 

викликані недостатньою або неточною інформацією. Прикладами того, коли доцільно 

провести зустрічі з громадськістю, можуть бути зміни у розкладі авіарейсів для громади, 

що мешкає на суміжній з аеропортом території, або проекти по використанню колишніх 

військових чи повітряних баз.  

Спеціальні інформаційні листки 

Коли у вас є більше подробиць, фактів та цифр, ніж може вміститися на одній 

сторінці прес-релізу, вам потрібен інформаційний листок. Він може складатися з 

декількох сторінок і включати в себе історичну інформацію, анекдоти та дані. Він повинен 

бути цікаво написаний: короткі речення та абзаци і широкі поля. Так ви зможете вбити 

двох зайців – і надати короткий прес-реліз, з якого репортери та редактори зрозуміють 

суть справи, і додатковий матеріал для глибокої статті. 

Підписні або основні статті (з актуальних питань)  

Окрім того, що підписні статті рекламують вашу компанію або продукт вони 

можуть бути використані багатьма шляхами. Написання статті для газети, журналу або 

онлайн видання має набагато довший термін життя ніж один випуск. Репринти можуть 

використовуватися в роздавальних пакетах для ЗМІ, відправлені поштою клієнтам, 

можуть бути завантажені на вашому веб-сайті або передані в ЗМІ для обговорення 

конкретного питання. Проте статті повинні бути актуальними та цільовими. Як правило, 

доцільно обговорити ідею статті, чи буде вона цікава, перед тим, як писати статтю. Якщо 

ніхто в ній незацікавлений, вам, як правило, скажуть, що вона «стара», сильно роздута, не 

відповідає редакційному календарю або не цікава з точки зору новизни. Отже, найкраще, 

встановити це до того, як починати писати, обговоривши ідею, тези або короткий зміст. 

Щоквартальний бюлетень 

Інший шлях тримати Ваші стратегічні повідомлення перед очима цільової 

аудиторії – це видавати щоквартальний бюлетень. Бюлетень є чудовою можливістю 

повторити інформацію, яка вже була висвітлена в ЗМІ. Жоден з вашої цільової аудиторії 

не бачив  

і не читав абсолютно всі репортажі та статті, які з’явилися про вашу організацію в ЗМІ. 

Проте якщо вся інформація буде зібрана до купи, її загальна цінність виявиться більшою 

ніж сума окремих складових. Бюлетені можна розсилати або звичайною або електронною 

поштою усім організаціям/особам з вашого переліку контактів. Дуже важливо побудувати 

і підтримувати вашу базу даних, щоб досягти максимальної ефективності.  

Щорічний звіт 

Щорічні звіти, як правило, використовуються державними компаніями. Але їх 

можуть використовувати будь-які організації, яким є про що розповісти. Щорічні звіти – 

це не лише звіти, а й місце, де можна розмістити ваші стратегічні повідомлення. 

Лістинг у місцевій афіші 

Лістинг у місцевій афіші – це інструмент подібний до оголошень у формі 

звернення до громадськості, як правило, широко використовується неприбутковими та 

громадськими організаціями. Єдина відмінність – вони рекламують подію, а не продукт 
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чи послугу. Бізнесмени можуть брати участь у лістингу, якщо це безкоштовно або слугує 

громадським інтересам. 

Оцінка/ дослідження ефективності PR-кампанії 

Один зі шляхів створення новин – провести дослідження, а потім звітувати про 

результат. Дослідження є надзвичайно корисними, коли у вас є цифри, щоб провести 

порівняння «до та після». Їх можна використовувати, щоб визначити наскільки цільова 

аудиторія обізнана з вашими продуктами чи послугами або визначити ефективність вашої 

піар-кампанії. У будь-якому разі вони завжди повинні бути короткими та конкретними. На 

сьогодні, механізми проведення досліджень не обмежуються лише опитуванням по 

телефону або поштою. Використовуючи Інтернет, ви можете швидко отримати зворотній 

зв’язок за мінімальних витрат. 

Кризовий менеджмент 

Криза – це не обов’язково щось погане. Катастрофа або протиріччя можуть дати 

вам можливість привернути увагу більшої кількості людей до вашої компанії. Погано це 

чи добре, треба пам’ятати декілька речей, які є ключовими, щоб справитися з кризою. 

Завчасна підготовка зможе допомогти вийти зі складної ситуації з мінімальними 

витратами. Потрібно мати факти та цифри, переконатися в тому, що ваші речники є добре 

підготованими до спілкування зі ЗМІ, знати ЗМІ та мати можливість додзвонитися до них  

у будь-який час – і ви зможете вирішити свої проблеми, випереджаючи події. «Без 

коментарів» часто є це найгіршою реакцією, яка вказуватиме на вашу вивертливість або 

вину. Незалежно від того, чи ви готові дати відповіді на запитання від ЗМІ чи ні, дайте 

ЗМІ зрозуміти, що відповідь буде. Іншими словами, потрібно бути підготовленим, чесним 

та  

рішучим.   

14. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ 

 

Цілі 

Після цього заняття учасники зможуть: 

1. Оцінювати ефективність комунікацій суду. 

 

Матеріали: 

1. Оцінка Вашої ефективності ............................................................................................ 190 

 

 

ОЦІНКА ВАШОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

Дуже часто ми вимірюємо нашу ефективність, враховуючи тільки кількість 

продуктів, вироблених за певний час. Однак, вимірюючи таким чином, ми фактично 

оцінюємо нашу продуктивність, а не ефективність. 

Якщо ми не будемо оцінювати ефективність створення та подачі наших 

комунікаційних продуктів, ми ніколи не зможемо виконати деякі рутинні завдання, які 

раніше ми виконували. Ми повинні продемонструвати додану вартість вкладення нашої 

енергії в нові, більш значущі проекти. Як тільки трапляється дефіцит ресурсів, 
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працівники, що відповідають за комунікації, як і будь-хто інший повинні довести свою 

корисність. 
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Тут представлені деякі ідеї, які ви можете використати, щоб оцінити ефективність 

своєї роботи: 

 Вважайте, що оцінка ефективності – це ваш обов’язок, так само як ви берете на 

себе відповідальність за створення продуктів в рамках бюджету та визначених 

часових рамок. 

 Зробіть планування та оцінку невід’ємними складовими ваших проектів. 

Ефективна комунікація починається з ефективного планування і продовжується 

протягом усього часу життя проекту. Проводьте періодичні зустрічі з вашими 

експертами та внутрішніми клієнтами. Таким чином, ви зможете дізнатися про 

наступні проекти. Дайте їм зрозуміти, що ви хочете допомогти їм у процесі 

планування, таким чином, ви зможете визначити завдання комунікації та 

оформити свої зусилля,  

у тому числі щодо продуктів та оцінки. 

 Спершу, оберіть лише кілька проектів для оцінки ефективності. Тоді ваша задача 

не здаватиметься вам надзвичайно складною. Якщо ви склали успішний план та 

здійснили ефективне виробництво і зможете довести виконання ваших завдань, 

процес стане простішим. Врешті-решт, ви захочете оцінити усі свої проекти. 

 Визначте ваші комунікаційні завдання. Упевніться, що все, що ви виробляєте, 

відповідає вашим завданням. Ці кроки такі самі як і розробка програми. Вам 

потрібно відповісти на наступні запитання: 

 Які проблеми я вирішую? 

 Якою є моя цільова аудиторія? 

 Якими є завдання? Напишіть перелік типів та рівня змін у поведінці або 

ставленні, яких ви хочете досягти протягом певного періоду часу; ефективність 

методу подачі або те і інше. 

 Які методи ви будете використовувати? Інформаційні листки, телефонні контакти 

або персональні візити? 

 Як ви будете оцінювати вашу ефективність? Ви будете оцінювати зміни у 

ставленні чи поведінці або вплив на бюджет? 

 Попросіть експертів з оцінки, які працюють у вашій організації, допомогти вам 

розробити перший оціночний процес. Ви не зможете зробити це самотужки. 

 Відстежуйте використання ваших продуктів. Це покаже, чи технології 

подачі/представлення є ефективними, але необов’язково свідчитиме про 

ефективність ваших комунікацій. Є декілька шляхів, як ви можете відстежувати 

використання: 

 Послуги добірки новин. Однак дослідження показують, що служби добірки 

новин знаходять лише половину посилань на статті, які вам потрібні.  

 Рейтинги Нільсена або інші послуги моніторингу телерадіомовлення. Ці 

рейтинги покажуть вам, скільки населення вам вдалося охопити вашими 

програмами або релізами відео-новин, але не обов’язково, скільки людей чують 

ваші повідомлення або роблять певні дії.  
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 Визначення кількості. Перерахувати, скільки продуктів ви створили, або  

краще – скільки віддрукували або відтворили – це може дати вам деяку цінну  

інформацію. Питання полягає в тому, чи дійсно ваш продукт ефективний, або він 

лише існує як одиниця. 

 Інтернет-моніторинг. Простий але не обов’язково надійний метод визначення 

ефективності. Просто визначити кількість відвідин вашого веб-сайту. Деякі 

спеціальні програми краще ніж інші відстежують реальних користувачів. Вони не 

враховують повторні відвідини однією й тією ж особою, або вашим персоналом. 

 Дослідження читацької аудиторії, щоб оцінити реакцію на періодичні видання, 

які ви видаєте. 

 

Застосовуйте більш складні шляхи визначення ефективності вашого продукту,  

такі як, наприклад: 

 Дослідження та опитування користувачів. Це може бути ефективним для 

публікацій, відео-матеріалів, відео-новин, веб-сайту – майже для усього, що ви 

виробляєте. Упевніться в тому, що вони прості та зручні для заповнення та 

відправлення вам. Вкладайте підписані конверти з марками для дослідження 

методом опитування поштою. Для аудиторії, яка має доступ до Інтернету, і їй 

зручно користуватися цими технологіями, використовуйте 

дослідження/опитування електронною поштою.  

 Телефонні дослідження, якщо вони короткі та правильно спроектовані, можуть 

дати вам більше інформації щодо використання клієнтами ваших продуктів та 

послуг, а також про їх враження від них. 

 Інтерв’ю та дослідження фокус-груп також можуть дати вам персоналізовану 

інформацію про ваші продукти та послуги.  

 Спостереження за користувачами є ефективним інструментом оцінки для таких 

речей як навігація веб-сайту та освітні Інтернет-модулі. 

 Оцінювання учасниками також корисний інструмент для визначення 

ефективності семінарів та конференцій. Це особливо корисно, коли ви також 

використовуєте дослідження результатів заходу, щоб оцінити, чи учасники дійсно 

продемонстрували зміни у знаннях, ставленні або поведінці, на які був націлений 

захід. 

 Картки запиту ділової інформації – гарний інструмент для отримання 

зворотного зв’язку від матеріалів, що розсилаються поштою. Якщо ви не 

отримали достатньої відповіді цим шляхом, ви можете зателефонувати.  

 Переймання досвіду. Багато організацій мають багатий досвід у оцінюванні 

ефективності. 

Якщо ви почали роботу над цим, ви побачите, що оцінка ефективності ваших 

продуктів не вимагає так вже багато часу, як ви думали. Ви побачите винагороду за ваші 

зусилля, не лише у сенсі визнання та збільшення підтримки вашої організації, а й у сенсі 

визнання вас особисто як досвідченого експерта в галузі комунікацій. 
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15. АНТИКРИЗОВІ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Цілі 

Після цього заняття учасники зможуть: 

1. Ефективно комунікувати під час кризових ситуцій. 

 

Матеріали: 

1. Три кроки попередження атаки у ЗМІ ........................................................................... 193 

2. Комунікації у кризових умовах  ..................................................................................... 195 

 

 

ТРИ КРОКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ АТАКИ У ЗМІ 

Захистити свою компанію від допитливих репортерів 

Расті Коулі 

 

Найкращий метод попередження кризи, пов’язаної з публікацією негативних 

матеріалів в пресі, полягає у припущенні, що вона може статися у майбутньому, і у 

підготовці до неї сьогодні. 

На жаль, ви не можете точно спрогнозувати дату і місце такої кризи. Але ви 

можете вжити загальних заходів, щоб убезпечити себе. 

Криза через висвітлення в пресі, як пожежа в будинку. Якщо вам вдасться 

загасити її на початку, або ж обмежити її розповсюдження, у вас будуть кращі шанси 

вийти з неї непошкодженими. 

Який розумний керівник фірми з належним керівництвом діяльністю дозволить 

компанії працювати без страхування власності? Чому тоді розумні керівники ризикують 

репутацією компанії, яка є набагато ціннішою за її матеріальні активи, і може бути 

втраченою через примхи та витівки ЗМІ? 

Розумний керівник надасть роботі з пресою як кризовому менеджменту 

щонайменш таку саму пріоритетність, як і обранню страхового полісу.  

Крок 1. Оцініть рівень слабкості вашої компанії  

перед «поганою пресою» 

Прийшов час оцінити, наскільки ваша компанія є незахищеною перед 

негативними матеріалами в пресі. 

Найкраще буде найняти об’єктивного консультанта – безстрашного 

уповноваженого, який проведе ретельне дослідження і складе конфіденційний, чесний 

звіт. 

Уповноважений має перевірити, чи ваша організація має наступні симптоми на 

кожному рівні: 

 Тенденція ігнорувати, висміювати або мінімізувати будь-які правила, положення 

або процеси, що є обов’язковими або навіть рекомендованими урядом або 

офіційною наглядовою організацією. 
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 Ставлення «досягти успіху за будь-яку ціну». 

 Будь-які незатверджені зміни процедур або політики компанії, особливо такі,  

що порушують інтереси службовців, споживачів або населення взагалі. 

 Намагання прикрашати або повністю ігнорувати порушення при підготовці 

офіційних звітів. 

 Будь-які випадки не справедливого застосування політики компанії у різних  

секторах, сегментах, рівнях структури компанії. 

 Культура, що створює елітарні умови для персоналу, що займається збутом, що 

дозволяє таким працівникам порушувати правила, за умови досягнення ними 

успіху. 

 Будь-який фасад, що представляє компанію населенню як таку, якою вона в 

дійсності не є. 

 Недостатній адміністративний нагляд, коли йдеться про відповідність нормам. 

 Атмосфера, що стимулює працівників експериментувати з новими методами, які 

ще не перевірені, або використання яких в організації ще не санкціоновано. 

 Атмосфера, де менеджерів та керівників відділів заохочують дивитись крізь 

пальці на погану поведінку працівників. 

 Будь-які засоби заохочення будь-яких осіб ризикувати здоров’ям населення, 

якістю продукції або стандартами безпеки. 

Все це - слабкі сторони, які дозволять суперникам переконати ЗМІ приєднатися 

до атаки на вас. Серйозний уповноважений хоробро викриє всі недоліки, вкаже вам на них 

та змусить їх подолати. Це - краще ніж надати конкурентові можливість знищити вашу 

компанію. 

Крок 2. Створіть групу швидкого реагування 

Якщо ви плануєте ефективно захищати власну компанію, ви повинні почати 

формувати групу швидкого реагування сьогодні. Це група, яку ви підготуєте вступати в 

дію при першій ознаці негативу в ЗМІ. 

До складу групи мають входити: 

 Консультант з управління кризою у ЗМІ, який розуміється на юридичних 

питаннях. Цей фахівець повинен знати стратегію роботи з пресою і тактику 

серйозної гри. Також консультант повинен мати повагу до необхідності діяти 

таким шляхом, що не підірве стратегію дотримання законності вашою компанією. 

 Адвокат, який розуміється на роботі з пресою. Інакше кажучи, юрист, який 

розуміє, що перемога перед судом громадської думки є настільки ж важливою, як 

і перемога у цивільному суді. 

 Добре підготований оратор. Він не має бути спеціалістом з кризового 

менеджменту або адвокатом, або генеральним директором, або іншим керівником 

вищої ланки. Оратор має бути сміливою людиною, яка чітко висловлює думки, є 

добре поінформованою і підготованою до роботи з пресою у реальних ситуаціях. 

 Допоміжний персонал, що займається різними питаннями, що можуть виникнути 

через кризу. Персонал також має бути підготованим слідувати тактиці, яка 

випливає з стратегії та обставин. 

 Детективне агентство, яке буде очами і вухами вашої групи на місцях, збираючи 

важливу інформацію про ваших супротивників. 
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 Коло фахівців, яких ви можете залучити виступити від імені вашої компанії, якщо 

ситуація або суд не дозволяють вам виступити і захистити себе. 

До того ж, прийшов час створити і підтримувати офіс «військових дій» для групи 

швидкого реагування. В цьому приміщенні мають бути телефонні лінії, ПК, Інтернет, 

факсимільні апарати та інші засоби зв’язку, що необхідні для безперервної і ефективної 

роботи. 

Крок 3. Прийміть доктрину Пауела 

США програли війну з В’єтнамом, тому що прийняли політику поступового 

нарощування військової присутності у відповідь на дії у Північному В’єтнамі. Ця 

стратегія залишила комуністам контроль за веденням війни. Вона прирекла США на 

поразку із самого початку. 

Молодий професійний військовий, Колін Пауел, побачив цю помилку на власні 

вічі і заприсягся відмовитися від стратегії нарощування військового контингенту, коли 

прийшла його черга очолити американські війська. 

Він отримав шанс скористатися власною стратегією під час війни у Перській 

затоці. Замість повільного вступу у конфлікт з Іраком, Пауел підштовхнув Білий Дім та 

Пентагон до прийняття нової стратегії: 

1. Організувати нищівну військову присутність. 

2. Вдарити силою і швидкістю. 

3. Не дати ворогу жодного шансу пристосуватися. 

Стратегія стала відомою як «доктрина Пауела». Якщо ви плануєте скористатися 

серйозним PR, рекомендуємо прийняти «доктрину Пауела». 

Докризова підготовка – це варіант організації серйозної PR-кампанії, що є 

подібною до нищівної військової присутності під час військових дій. Але це лише 

фізичний аспект. Тут є і психологічний аспект також. 

Коли прийде день і хтось нападе на вас, ви маєте бути психологічно готовими 

відбити ворога і не дати йому жодного шансу відновити сили. Ви маєте бути 

безжальними. 

Якщо ви не маєте сміливості, щоб впровадити таку серйозну PR-кампанію до 

кінця, дотримуйтесь традиційної тактики. 

 

 

 

КОМУНІКАЦІЇ У КРИЗОВИХ УМОВАХ 

“Ми не викликаємо кризи, але вони приходять”  

Елізабет Джейнвей 

План для подолання кризи до того, як криза подолає вас 

Не чекайте, поки криза прийде у ваше агентство, не маючи плану боротьби із нею. 

Інколи план подолання кризи називають контролем над втратами. Це стосується захисту 

репутації агентства та довіри до нього, коли виникає серйозна проблема, що може 

викликати увагу громадськості та засобів масової інформації. Ви можете передбачити 

майже 90 відсотків усіх кризових явищ, з якими може зіштовхнутися агентство. Решта 10 

відсотків включає такі випадкові ситуації як природні катаклізми або підробка виробів. 
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Оскільки ви можете передбачити більшість потенційних кризових явищ, ви можете 

підготувати план боротьби з ними.  
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П’ять типів кризи: 

 Криза, пов’язана із пошкодженням матеріальних активів 

Шкода, що завдана вибухом, пожежею, витіканням певних речовин або 
природними катаклізмами. 

 Криза у відносинах з громадськістю 

Негативні умови, створені організацією або зовнішніми організаціями, що 
налаштовані вороже до агентства або його місії. 

 Криза, пов’язана із працівниками 

Включає смерть, саботаж або зменшення кількості працівників. 

 Криза, пов’язана із споживчими товарами 

Включає дефектні вироби, контракти, що не можуть бути виконані, або голослівні 
твердження проти вашого агентства. 

 Криза репутації 

Включає протизаконну діяльність або таку, що не сприймається громадськістю, 

таку як антиморальна поведінка, вживання наркотиків або обвинувачення чи 

арешт старшої посадової особи у агентстві. Це найбільш складна кризова ситуація 

в плані протидії. 

Попередження кризи порівняно з реакцією на кризу  

Найкращим шляхом попередження кризи є підготовка плану на випадок кризи,  

а саме плану управління кризою, та готовність діяти. Тільки погане управління кризою 

призведе ваше агентство до втрати поваги та довіри, яку воно будувало на протязі 

багатьох років. Маючи запобіжний план щодо кризи як планування на випадок кризи, 

ваша компанія може уникнути перших чотирьох фаз та рухатися негайно до контролю 

втрат. Це дасть вам можливість швидше відновитися. План щодо кризи дає вам 

можливість сформулювати більш масштабні ідеї та пояснення. Коли ви опиняєтеся 

посеред кризи, тиск звужує ваше бачення проблеми, залишаючи вас сліпими щодо 

альтернатив, які є очевидними під час підготовки плану, що складався в обставинах 

меншого тиску.  

Як складати план щодо кризи, використовуючи обмін думками 

 Пропонувати ідеї. Найважча робота – це довести старшим менеджерам 

необхідність плану. «Мозкова атака» або колективне обговорення проблеми щодо 

найбільш можливої кризової ситуації, яку ви можете мати. Попросіть дати оцінку 

тому, наскільки добре ви підготовлені, щоб впоратися з кризою. 

 Оскільки ви запропонували ідею, працюйте із керівництвом для того, щоб 

розпочати мобілізацію та навчання спеціальної команди, що відповідатиме за 

координування плану на випадок кризи із кожним з групи людей, з якими у вас є 

спільні інтереси, у випадку кризової ситуації. 

 Призначте старшого менеджера, який очолить внутрішню команду для обміну 

думками із працівниками. В команді мають бути представлені працівники  

з усіх відділів організації.  

 Призначте старшого менеджера і команду для взаємодії з пресою. Підготовте 

декілька речників для спілкування із засобами масової інформації. 
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 Призначте менеджера і команди для обміну думками з покупцями, 

акціонерами, ключовими урядовими органами та правозахисними агенціями 

на вашій території. 

 Призначте менеджера та команду для того, щоб протягом кризового періоду 

обновляти свою веб-сторінку. 

 Забезпечте центральний сайт та номер телефону, де усі члени команди будуть 

звітувати у разі виникнення кризи. Забезпечте також додатковий сайт та номер 

телефону. 

 Сплануйте та доведіть до відома працівників, наскільки швидко та ефективно ви 

будете спілкуватися з кожною групою. Упевніться, що члени команди знають, як 

контактувати один з одним у будь-який час, маючи робочі та домашні телефони 

інших членів команди, номера факсів та електронні адреси. Використовуйте  

Інтранет (внутрішню веб-сторінку) для розповсюдження інформації працівникам. 

 Встановіть окремі пункти контакту для працівників, представників засобів 

масової інформації, покупців та інших осіб для надання по телефону інформації 

стосовно ситуації, що склалася. 

 Встановіть, хто буде приймати остаточні рішення, коли ви будете видавати 

критичну інформацію. 

 Потрібно, щоб кожна команда ознайомилася з попереднім планом на випадок 

кризи, включаючи урядові органи. Визначте сильні та слабкі місця та шляхи 

поліпшення відносин. Розпочніть роботу над поліпшенням ситуації.  

 Упевніться, що члени команди, відповідальні за врегулювання питань, пов’язаних 

із кризою, знають, як забезпечити важливі контакти у будь-який час. Упевніться 

також, що вони мають робочі і домашні телефони як основних, так і допоміжних 

контактів, а також обновляють ці дані. 

 Забезпечте навчальне тренування та моделювання поведінки. Усім членам 

кризової команди потрібне навчальне тренування, пов’язане із засобами масової 

інформації та кризою, а також регулярні курси підвищення кваліфікації. Нехай 

кожен буде наготові, та постійно оцінюйте нові потенційні проблеми. 

 У деяких ситуаціях вам треба покладатися на безпровідний зв’язок між членами 

команди та посадовими особами правоохоронних органів. Працюйте вдома і 

проходьте навчальне тренування; розміщуйте необхідне обладнання. 

Що робити, коли приходить криза 

 Обмінюйтеся думками. Не ховайтеся за словами ―без коментарів‖. Якщо ви 

ховаєтеся, то ви зразу втрачаєте контроль над ситуацією. Навіть, якщо все, що ви 

можете сказати – це ―я не знаю‖, говоріть це, скажіть, чому ви не знаєте і коли, на 

вашу думку, ви будете знати. Репортери ставляться позитивно до людей, що 

намагаються бути корисними. 

 Ніколи не удавайтеся до брехні і не вигадуйте. Надавайте тільки фактичну, 

підтверджену інформацію. 

 Нехай люди будуть у вас на першому місці. Допомагайте людям, що найбільше 

постраждали від кризи. Запам’ятайте, що у випадку інцидентів, ви маєте 

працювати в першу чергу із сім’ями постраждалих, а потім з будь-якими іншими 

групами. Якщо вони хочуть, виступайте від їх імені перед засобами масової 

інформації. Будьте уважними до правових обмежень стосовно інформації. 
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Зрозумійте, яка інформація є публічною і від надання якої інформації вам 

потрібно утриматися. 

 Обговорюйте те, що вас непокоїть стосовно жертв кризи. 

 Будьте завжди доступні, щоб дати відповідь різним державним органам. Вам 

потрібно знати останній термін прийому матеріалів до друку в засобах масової 

інформації.  

 Не намагайтеся будувати оборону. Будьте готові до агресивних запитань. 

Можливо, вам прийдеться відповідати на одне і те ж саме запитання декілька 

разів. 

 Підготовте короткі, точні відповіді на питання. Не говоріть незв’язно. 

Використовуйте прості і зрозумілі слова. Короткі відповіді також допомагають 

зменшити нервозність. 

 Виділіть час для пояснення репортерам важких питань. 

 Здійснюйте контроль за повідомленнями у засобах масової інформації, швидко 

виправляйте помилки через контакти із репортерами чи кореспондентами. 

 Не влаштовуйте юридичних баталій у засобах масової інформації. Висловлюйте 

впевненість у тому, що питання, пов’язані із цивільним судовим процесом або 

потенційним судовим процесом, будуть дуже уважно вивчені. 

 Підготовте завчасно ключові повідомлення. Вони мають бути короткими та по 

темі. Намагайтеся повторити їх декілька разів протягом інформаційної 

конференції або інтерв’ю. 

 Займайтеся питаннями кризи, доки вона не закінчиться.  

 Слідкуйте за новинами у засобах масової інформації для того, щоб оновлювати їх 

щодо превентивних заходів, які застосовувалися після закінчення кризи. 

 Запам’ятайте, що компанія, яка знаходиться у кризовому стані, оцінюється 

громадськістю, базуючись на чотирьох факторах, що забезпечують довіру та надійність: 

 Співчуття та/або захист (як правило, протягом перших 30 секунд). 

 Компетенція, експертиза та готовність. 

 Чесність та відкритість. 

 Відданість та посвячення. 

 

Повідомлення про ризик 

Оцінювання того, як аудиторія реагуватиме на урядові повідомлення щодо 

фізичного ризику, є важким. Багато людей, чуючи слово ризик, пов’язують його із 

небезпекою. 

Згідно з дослідженням питань обміну думками, пов’язаними із ризиком, люди 

можуть реагувати на новини про небезпеку одним із двох шляхів, а саме: 

 думають про справедливість цієї ситуації або 

 думають саме про фізичну небезпеку. 

Часто люди, які контролюють фізичну небезпеку, думають про небезпеку. Вони 

фокусують увагу на тому, щоб ознайомити людей з тим, наскільки великою чи малою є 

реальна небезпека – проблеми з протекторами шин, низький рівень радіації або 

приготування м’яса без використання термометра. Вони ігнорують справедливість 

ситуації. 
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З іншого боку, люди, що отримують повідомлення, можуть хвилюватися щодо 

того, наскільки компетентними є менеджери з питань ризику і якими є їх мотиви. Вони не 

думають про фізичну небезпеку.  
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Аудиторія може дуже скептично сприймати повідомлення, які говорять, з одного 

боку, про те, що генетично змінені харчові продукти є безпечними, але з другого боку, 

говорять, що приготування їжі без термометру є небезпечним. 

Що непокоїть вашу аудиторію? Ключ для обговорення питань ризику полягає  

в тому, щоб виявити, чим стурбована цільова аудиторія. Чи їх, головним чином, непокоїть 

питання менеджменту, або вони сконцентровані на тому, щоб зрозуміти фізичну 

небезпеку? Коли люди довіряють і поважають менеджерів з питань ризику, вони 

починають прислухатися до інформації про фізичну небезпеку. 

Існує ряд посібників з питань обговорення ризиків. Одні навчають тому, як 

важливо слухати, інші дають гарні пояснення. Випробуйте методи успішного слухання, 

перш ніж ви намагатиметесь поясняти. Аудиторії складно слухати про біотехнологію 101, 

коли їх цікавить, чи є урок фактично вибаченням за поганий менеджмент чи неетичну 

практику. 

Один набір методів успішного слухання та пояснення представлено Вінсенто 

Ковелло та Фредом Алленсом у брошурі агентства навколишнього середовища Сім 

основних правил обговорення питань ризику. 

Вона містить 7 правил: 

1. Сприймайте та залучайте громадськість у якості партнера. Ваша мета – мати 

поінформовану громадськість, а не заспокоювати громадське занепокоєння або 

заміщувати дії. 

2. Сплануйте уважно та оцініть ваші зусилля. Різні цілі, аудиторії та засоби масової 
інформації вимагають різних послань та дій. 

3. Прислухайтеся до того, що особливо непокоїть громадськість. Люди часто 

піклуються більше про довіру, надійність, компетенцію, справедливість та 
ідентифікацію, ніж про статистику та деталі. 

4. Будьте чесними, щирими та відкритими. Отримати довіру важко; одного разу 

втрачену довіру майже неможливо відновити. 

5. Працюйте з іншими надійними джерелами. Конфлікти та відсутність узгоджених 

позицій між організаціями роблять спілкування з громадськістю набагато 

складнішим. 

6. Відповідайте на потреби засобів масової інформації. 

7. Говоріть чітко та з ентузіазмом. Ніколи не дозволяйте, щоб ваші зусилля заважали 
вам визнати трагедію, чи то хворобу, чи тілесні пошкодження або смерть. 

Не робіть пояснень, доки ви не почуєте аудиторію: Послухайте свою 

аудиторію про те, що непокоїть її в плані ризику, перш ніж ви скажете їм про те, що їх 

думки є правильними чи помилковими. Один із способів, оцінити потенційну реакцію 

людей на послання, полягає в тому, щоб зателефонувати друзям та спитати їх, що вони 

думають про ваше послання.  

Ваше послання має бути зрозумілим: ось зразок такого послання. Земля є 

невагомою. Слова у цьому ствердженні є зрозумілими. Це – коротке речення, тому його 

легко зрозуміти, чи не так? Ці слова не ускладнюють розуміння речення. Це суперечить 

інтуїтивній ідеї, що щось таке велике як Земля може якимось чином не мати ваги.  

Інколи послання щодо ризику є саме такими, що суперечать нашому розумінню. 

Ось зразок такого послання: Єдиним способом, щоб впевнитися що гамбургер з яловичим 

фаршем приготований належним чином, є використання точного термометру для 

миттєвого вимірювання. Це складне послання в плані розуміння. Але не слова у цьому 

реченні і не довжина цього речення є проблемою. 



      

235 

Проблема полягає в тому, що теорії, які містяться в цьому посланні, є складними 

для розуміння. Ви почуваєтеся добре. Тому, чому ви маєте використовувати термометр? 

Коли в послання, що містить питання ризику, важко повірити, визнайте це. 

Спробуйте уявити ваше послання наступним чином: 

 Викладіть зміст послання. 

 Викладіть базову теорію. 

 Надайте підтвердження, що ця теорія є здоровою. 

 Опишіть знайомий досвід, що робить цю теорію сумнівною. 

 Потім поясніть наукову цінність та спосіб, завдяки якому цей знайомий досвід 

має сенс. 

Ось що ви могли б сказати: Нові дані показують, що єдиним безпечним способом 

приготування гамбургеру з яловичим фаршем є використання миттєвого термометра. 

Багато з вас, можливо, думають, що ви почувалися останнім часом добре, коли готували 

гамбургер і не використовували термометр. Тому, логічно, що вам не потрібно 

використовувати термометр. 

«Але деякі люди, такі як молодь та люди старшого віку, є більш вразливими до 

шкідливих бактерій, ніж інші категорії людей. Можливо розвинути опір до шкідливих 

бактерій. Люди вважають, що колір м’яса є показником гарної якості та безпеки. Але 

колір м’яса є результатом інших факторів, таких як вплив кисню. За температури 160 

градусів за Фаренгейтом яловичий фарш може бути коричневого або рожевого кольору. 

Це – температура приготування, яка вбиває шкідливі бактерії. Але як ви можете знати, чи 

ваш фарш достатньо гарячий для того, щоб вбити шкідливі бактерії? Використовуйте 

термометр, щоб впевнитися, що ваш фарш є безпечним і смачним». 

Слухаючи та вкладаючи певні ідеї у ваші послання, ви зможете краще оцінити, 

якого роду послання про потенційні ризики хоче чути ваша аудиторія. 

16. ВИСНОВКИ 

 

Цілі 

Після цього заняття учасники зможуть: 

1. Систематизувати і узагальнити отриманні знання. 
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ЧАСТИНА 5 

СЛАЙДИ 
 

1. Привітання та загальний огляд 

2. Мета навчальної програми «Зв’язки з громадськістю в судах» 

3. Комунікації з зовнішніми аудиторіями суду: організаційна перспектива 

4. Цінності цільових аудиторій – фундамент стратегічних комунікацій суду. Потреби та 

інтереси цільових аудиторій 

5. Аналіз цільових аудиторій суду і status quo комунікацій з ними. Методи збору та 

аналізу інформації 

6. Комунікаційні цілі. Ключові повідомлення 

7. Канали комунікації: власні, оплачені та неформальні  

8. ЗМІ як посередник між судом і його цільовими аудиторіями. Медіа карта 

9. Свобода преси та справедливий суд: баланс прав у світлі практики Європейського суду 

з прав людини 

10. Положення про взаємодію судів та ЗМІ або як упорядкувати взаємовідносини 

11. Ефективна взаємодія з журналістами 

12. Комунікаційні кампанії для цільових аудиторій 

13. Розробка комунікаційного плану суду 

14. Показники ефективності комунікацій  

 

Ця частина навчально-методичного посібника містить пропозиції щодо змісту 

наочних засобів. Наочні засоби мають на меті доповнити усне представлення матеріалу 

викладачами та навчальні роботи, в тому числі дискусії та ситуативний аналіз. Зміст цієї 

частини навчально-методичного посібника представлено у формі, зручній для 

представлення на слайді. Проте той же самий зміст наочних засобів можна подати й на 

фліп-чарті або дошці для крейди. 

Розділ „Слайди‖ побудовано відповідно до тем, що входять до 

шістнадцятигодинного розкладу (Частина 2). Нотатки в „Конспекті заняття‖ (Частина 3) 

стосуються  

в тому числі й наочних засобів у цій частині. 

Як і в усіх інших частинах навчально-методичного посібника, викладачі мають 

модифікувати також і слайди таким чином, щоб ті відповідали їхньому викладові, що 

допоможе учасникам досягти цілей кожного окремого заняття. 
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1. ПРИВІТАННЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД  

СЛАЙД I-1 

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
«ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СУДАХ» 

 

Цілі 

 

Методи 

 

Порядок денний 

 

Організаційні питання 

 

2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

«ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СУДАХ» 

СЛАЙД II-1  

ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ 

Поняття 

 

Важливість для суду 

 

Комунікаційна стратегія 

 

Структура 
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3. КОМУНІКАЦІЇ З ЗОВНІШНІМИ АУДИТОРІЯМИ СУДУ: 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПЕРСПЕКТИВА 

СЛАЙД III-1  

КОМАНДА ІЗ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 Голова суду та заступники 

 Спеціаліст із зв’язків з громадськістю/комунікацій 

 Суддя-спікер 

 Судді 

 Керівник апарату суду 

 Працівники канцелярії, відділу звернень громадян 

 Охоронці 

 

 

4. ЦІННОСТІ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ – ФУНДАМЕНТ 

СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ СУДУ.  

ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ  

СЛАЙД IV-1  

ЦІННОСТІ 

ПОТРЕБИ 

ІНТЕРЕСИ 

 БЕЗПЕКА 

 

 

 

 СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
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5. АНАЛІЗ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ СУДУ І STATUS QUO  

КОМУНІКАЦІЙ З НИМИ.  

МЕТОДИ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ  

СЛАЙД V-1 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 Спостереження 

 Аналіз документів 

 Медіа аналітика 

 Фокус-група 

 Анкетне опитування 

 Експертне опитування 

 Оцінка роботи суду відвідувачами з використанням карток 
громадянського звітування 

 

6. КОМУНІКАЦІЙНІ ЦІЛІ. КЛЮЧОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

СЛАЙД VI-1 

КОМУНІКАЦІЙНІ ЦІЛІ 

SMART  

S (specific) – специфічна 

М (measurable) – яку можна оцінити (виміряти) 

А (attainable) – яку можна досягти 

R (relevant) – актуальна 

T (time-bound) заснована на часі  
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СЛАЙД VI-2 

КЛЮЧОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ 

AIDA 

A – attention (привернути увагу); 

I – interest (втримати інтерес); 

D – desire (викликати бажання); 

A – action (спонукати до дії). 

 Раціональні  

 Емоційні  

 Моральні 

Передавачі повідомлень 

 

7. КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЇ: ВЛАСНІ, ОПЛАЧЕНІ  

ТА НЕФОРМАЛЬНІ 

СЛАЙД VIІ-1 

КОМУНІКАЦІЙНІ КАНАЛИ 

Власні медіа 

 

 

Оплачені медіа 

 

 

Неформальні комунікації 
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8. ЗМІ ЯК ПОСЕРЕДНИК МІЖ СУДОМ І ЙОГО  

ЦІЛЬОВИМИ АУДИТОРІЯМИ. МЕДІА КАРТА 

СЛАЙД VІIІ-1 

 

МЕДІА КАРТА 
 

Назва 
ЗМІ 

Вид Тираж Тематика Регіон Контакти 
редакції 

 Газети,  

ТБ,  

Радіо,  

Інтернет- ЗМІ,  

Соціальні медіа 

 соціально-
політичні,  

ділові,  

спеціалізовані 
(юридичні, 
економічні, 
розважальні 
тощо) 

Київ  

9. СВОБОДА ПРЕСИ ТА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД:  

БАЛАНС ПРАВ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ  

СЛАЙД ІХ-1 

СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ ТА ПРАВО 
НА СПРАВЕДЛИВИЙ ВІДКРИТИЙ СУД 

РОЛЬ ПРЕСИ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

1)  інформувати громадян 

2)  виконувати роль “вартового” суспільства 

3)  забезпечити діалог влади і суспільства  

 інформувати громадян про дії влади  

 повідомляти владу про очікування громадян  
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СЛАЙД ІХ-2 

СУДОВА ВЛАДА І ДОВІРА ГРОМАДЯН 

Судді не повинні 
покладатися на: 
політиків  

Судді мають покладатися на:  

1) громадян 

2) увагу преси до якості  
    відправлення правосуддя 

3) парламент  

 

 

 

СЛАЙД ІХ-3 

ЩО ТАКЕ РЕЗОНАНСНІ СУДОВІ СПРАВИ? 

  Справи, які стосуються прав /інтересів багатьох осіб 
(обдурені інвестори, багато потерпілих, зловживання 
владою тощо) 

 

  Справи, які відображають суспільні процеси і проблеми 
(підвищення комунальних тарифів, заборона мітингів, 
домашнє насильство, торгівля людьми тощо) 
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СЛАЙД ІХ-4 

СВОБОДА ІНФОРМАЦІЇ 

 право невизначеної кількості осіб отримати інформацію, яку 
хтось хоче їм передати 

 свобода дій уряду має бути обмежена правом особи/групи 
осіб реалізувати свої природні права  

 

 

СЛАЙД ІХ-5 

МІФИ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ 
ОБМЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ІЗ ЗАЛИ СУДУ 

 Преса може бути присутня в залі суду лише з дозволу сторін 

 Справи, які розглядаються в суді, є приватними справами  

 Сторони у справі (особливо, підсудний) мають право 
вимагати видалення журналістів із зали суду 

 

  



      

244 

СЛАЙД ІХ-6 

ПРИНЦИП ГЛАСНОСТІ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ 

 Судовий процес відкритий для громадськості, крім випадків, 
передбачених законом 

 Право присутніх для фіксації інформації: 

 робити відеозапис за домогою портативного пристрою 

 робити нотатки 

  використовувати аудіопристрій  

 Судові рішення оголошуються прилюдно і розміщуються  
в Єдиному реєстрі судових рішень  

 

 

СЛАЙД ІХ-7 

ПРИНЦИП ГЛАСНОСТІ У РОЗУМІННІ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 Принцип гласності дотримано тоді, коли широка 
громадськість поінформована про дату і місце слухання, яке 
є легко доступним  

 В багатьох випадках це забезпечується проведенням 
судового засідання в достатньо великому залі, який може 
вмістити всіх бажаючих 

Рішення у справі Гуматов проти Азербайджану ( п.144)  
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СЛАЙД ІХ-8 

СТАТТЯ 11. ЗУ «ПРО СУДОУСТРІЙ 
І СТАТУС СУДДІВ”. 

ГЛАСНІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ 

Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, 

установлених законом. 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. 

 

СЛАЙД ІХ-9 

СТАТТЯ 10 ЄКПЛ 
СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ 

 1. Кожен має право на свободу вираження поглядiв. Це 
право включає свободу дотримуватися своїх поглядiв, 
одержувати i передавати iнформацiю та iдеї без втручання 
держави i незалежно вiд кордонiв. Ця стаття не перешкоджає 
державам вимагати лiцензування діяльності радiомовних, 
телевізійних або кiнематографічних пiдприємств.  

 2. Здiйснення цих свобод, оскiльки воно пов'язане з 
обов'язками і відповідальністю, може бути предметом таких 
формальностей, умов, обмежень або санкцій, що 
встановленi законом i є необхiдними в демократичному 
суспiльствi в iнтересах нацiональної безпеки, територiальної 
цiлiсностi або громадського спокою, для охорони порядку 
або запобiгання злочинам, для охорони здоров'я або моралi, 
для захисту репутацiї або прав iнших осіб, для запобiгання 
розголошенню конфіденційної інформації або для 
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пiдтримання авторитету i безсторонності суду.   

СЛАЙД ІХ-10 

ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ 
ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 

Стаття 6 Право на справедливий суд 

 1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд 
його справи упродовж розумного строку незалежним і 
безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить 
спір щодо його прав/обовязків цивільного характеру або 
встановить обгрунтованість будь-якого висунутого проти 
нього кримінального обвинувачення. 

 Судове рішення проголошується публічно, але преса і 
публіка можуть бути не допущеними 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 суворо 
необхідною, коли за особливих обставин публічність 
розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.  

 

 

СЛАЙД ІХ-11 



      

247 

ЩО ТАКЕ ІНТЕРЕСИ ПРАВОСУДДЯ? 

 Неупередженість судді 

 Авторитет суду 

 Презумпція невинуватості підсудного 

 Захист свідків 

 Захист потерпілих 

  



      

248 

СЛАЙД ІХ-12 

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ 

 Не надання інформації, яка є у вільному обігу 

 Чинення перешкод в отриманні інформації  

 Приховування інформації 

 Віднесення відкритої інформації до категорії з обмеженим 
доступом  

 

 

СЛАЙД ІХ-13 

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЖУРНАЛІСТІВ В СУДІ 

 Не надання інформації про час і місце слухання справи 

 Видалення журналіста із зали суду 

 Заборона робити нотатки 

 Заборона робити відеозапис портативною технікою 

 Заборона користуватися диктофоном 

 Вимoга акредитації 
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СЛАЙД ІХ-14 

СПІВВІДНОШЕННЯ  
ПРАВ ЗА СТАТТЯМИ 6 ТА 10 ЄКПЛ 

Стаття 6 

 Право на справедливий 
гласний процес 
неупередженим 
незалежним судом 

 Презумпція 
невинуватості 

 Захист приватності  

Інтереси суспільства  
отримати інформацію із 
зали суду 

Стаття 10 

 Свобода вираження 
поглядів 

 Свобода одержувати 
інформацію 

 Свобода передавати 
інформацію  

 

Інтереси правосуддя  

 

 

СЛАЙД ІХ-15 

СПІВВІДНОШЕННЯ  
ПРАВ ЗА СТАТТЯМИ 6 ТА 10 ЄКПЛ 

1. Open justice - gоступ до судових засідань (Гуматов проти 
Азербайджану) 

2. Неповага до суду - невиконання судового наказу (Гудвін 
проти Великої Британії, Корпорація BBC проти Великої 
Британії)  

3. Авторитет судової влади  
4. Публічні виступи суддів (Кудешкіна проти Росії) 
5. Публічні виступи адвокатів (Шьопфер проти Швейцарії, 

Нікула проти Фінляндії, Аміхалакноае проти Молдови) 
6. Коментарі журналістів (Вебер проти Швейцарії, Ворм проти 

Австрії, Санді Таймс проти Сполученого Королівства) 
7. Упередженість судді - Лавенц проти Латвії 
8. Критична оцінка судових рішень (Де Хаес та Гійзельс проти 

Бельгії) 
9. Критика суддів (Де Хаес та Гійзельс проти Бельгії, Прагер 

та Обершлік проти Австрії, Кіпряну проти Кіпру, Гріко проти 
Словаччини, Сабоу та Піркалаб проти Румунії) 
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СЛАЙД ІХ-16 

РОЛЬ ПРЕСИ У ВИСВІТЛЕННІ СУДОВИХ СПРАВ 

 Преса не повинна брати на себе функцію суду (Ворм проти 
Австрії) 

 Суди не функціонують у вакуумі 

 Судові рішення є частиною суспільного життя, і їх 
обговорення, в т.ч. і в пресі, є важливим чинником 
громадської дискусії (Де Хаес та Гійзельс проти 
Люксембургу) 

 

 

СЛАЙД ІХ-17 

ПРО СТРИМАНІСТЬ СУДДІВ 

 Суддям має бути властиве почуття професійної 
стриманості. Вони не повинні реагувати на кожен випад 
преси (Де Хаес та Гійзельс проти Люксембургу)  

 

 

СЛАЙД ІХ-18 

ДОСТУП ПРЕСИ ДО СУДОВИХ СЛУХАНЬ 

25% визнали, що у что у журналістів не повинно бути проблем з 

доступом 

45% висловилися за те, що робота  журналістів в суді не 
повинна порушувати права інших осіб  

30% вважають, що в судах можуть працювати лише 
акредитовані журналісти  
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СЛАЙД ІХ-19 

ДОВІРА СУДДІВ ДО ПРЕСИ 

 40% довіряють окремим журналістам  

 37% довіряють окремим виданням/каналам 

 4% довіряють пресі в цілому  

 19% не довіряють нікому  

 

 

СЛАЙД ІХ-20 

ПРАВО ПРЕСИ ІНФОРМУВАТИ СУСПІЛЬСТВО 
ПРО РОБОТУ СУДДІВ/СУДІВ 

 57% опитаних суддів визнали  

 10% визнали із затереженням, що висвітлення буде 
об’єктивним  

 33% не визнали  

 

 

СЛАЙД ІХ-21 

ПРИСУТНІСТЬ ПРЕСИ У ЗАЛІ СУДУ 

 50% опитаних суддів вважають, що дисциплінує учасників 
процесу  

 33% - що сприяє прозорості судового процесу  

 13% - що заважає відправленню правосуддя  

 4% - що ніяк не впливає на процес  
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СЛАЙД ІХ-22 

ТРИ РІШЕННЯ ПО СТАТТІ 10 ЄКПЛ 
ПРОТИ УКРАЇНИ 

 Українська Прес Група проти України 

 Ляшко проти України 

 Салов проти України  

 високий Суд зосередив свою увагу на 2 питаннях: 

1)чи національне законодавство України і практика його 
застосування узгоджується з конвенційним правом і 
практикою Європейського Суду по статті 10 ЄКПЛ? 

2)чому українські суди не змогли забезпечити свободу 
висловлювань заявників?  

 

 

СЛАЙД ІХ-23 

CТАНДАРТИ ЗАХИСТУ СВОБОДИ СЛОВА І ПРЕСИ 

 

 більша відкритість публічних осіб для критики преси і 
менший рівень захисту їх репутації 

 “...Захист політиками своєї репутації не повинен суперечити 
інтересам суспільства у проведенні  відкритої дискусії з 
політичних питань” (із рішення по справі Лінгенс проти 
Австрії, п.42)  

Див.рішення у справі Лінгенс  
протии Австрії (Lingens v.Austria)  

від 8 липня 1968 року   
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СЛАЙД ІХ-24 

CУСПІЛЬНО ЗНАЧИМИЙ ХАРАКТЕР ІНФОРМАЦІЇ 

 

 “Право вільно поширювати інформацію не обмежено лише 
інформацією чи ідеями, які прихильно сприймаються, або 
сприймаються як необразливі чи байдужі, а включає й такі, 
що ображає, шокує або тривожить  

 Такими є вимоги плюралізму, толерантності і широти 
поглядів, без яких нема демократичного суспільства” 

(із рішення по справі Хендісайд  
проти Сполученого Королівства  

від 7 грудня 1976 року п.49)  

 

 

СЛАЙД ІХ-25 

ОЦІНОЧНІ СУДЖЕННЯ 

 професійний привілей чесного коментування подій і фактів з 
розмежуванням оціночних суджень від тверджень фактів[1]  

 “Там, де існування фактів можна продемонструвати, 
правдивість оціночних суджень не підлягає доведенню. 
Вимогу доводити достовірність оціночних суджень 
неможливо виконати і це зачіпає свободу думки, що є 
фундаментальною складовою свободи висловлювань” 
(рішення по справі Лінгенс проти Австрії від 8 липня 1986 

р., п.46)  

Лінгенс проти Австрії, п.46  
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10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ СУДІВ ТА ЗМІ  

АБО ЯК УПОРЯДКУВАТИ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 

СЛАЙД Х-1 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ СУДІВ ТА ЗМІ 

1. Організація взаємодії суду із ЗМІ та журналістами 
2. Обов’язки журналістів  
3. Доступ журналістів до приміщення суду  
4. Доступ журналістів на судові засідання 
5. Порядок під час судового засідання 
6. Інформаційні запити ЗМІ і журналістів 
7. Доступ журналістів до судових рішень, матеріалів 

судового процесу і архівів суду 
8. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, 

теле-, відео-, звукозапису 
9. Організаційні питання проведення інтерв’ю із суддями 

 

11. ЕФЕКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ З ЖУРНАЛІСТАМИ 

СЛАЙД ХІ-1 

ФОРМАТ ВЗАЄМОДІЇ З ЖУРНАЛІСТАМИ 

 Прес-анонс, прес-реліз 

 Прес-конференція 

 Брифінг 

 Прес-тур 

 Відповіді на запити ЗМІ 

 Неформальне спілкування 
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12. КОМУНІКАЦІЙНІ КАМПАНІЇ ДЛЯ ЦІЛЬОВИХ АУДИТОРІЙ 

13. РОЗРОБКА КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЛАНУ СУДУ 

СЛАЙД ХІII-1 

 

Комунікаційні пріоритети 

Цільова 
аудиторія 

Комуніка-
ційна 
ціль 

Комунікацій-
на кампанія 

Ключове 
повідомлен-

ня 

Канали 
комуніка-

ції 

Особа 
передава-

ча 

      

 
 

Комунікаційні кампанії 

Комуніка-
ційна 

кампанія 

Задачі Заходи Строки Відпові-
дальні 
особи 

Партнери Матеріа-
льні 

ресурси 

       
 

 

14. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ 

СЛАЙД ХIV-1  

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙ 

 охоплення аудиторії; 

 кількість унікальних контактів; 

 кількість згадувань певних ключових повідомлень/осіб у 
медіа; 

 тональність публікацій; 

 кількість отриманих відгуків на ті чи інші повідомлення та їх 
тональність; 

 кількість учасників заходів суду; 

 якість заходів; 

 кількість осіб, що комунікує з судом різними каналами; 

 рівень їх задоволеності роботою суду тощо. 
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ЧАСТИНА 6 

ОЦІНКА НАВЧАННЯ 
 

1. Оціночна форма 

 

Оцінювання навчальної програми для суддів дуже важливе для учасників, 

викладачів та організаторів. Під час заповнення оціночних форм учасники продовжують 

бути залученими до навчального процесу. При цьому вони можуть висловити свої думки 

щодо курсу. Заповнюючи оціночну форму, учасники аналізують кожен елемент курсу, що 

сприяє закріпленню набутих ними знань. Що стосується викладачів, оцінки є для них 

засобом зворотного зв’язку щодо того, які саме навчальні роботи виявилися найбільш 

ефективними з точки зору сприяння досягненню цілей програми. Результати оцінювання 

можуть допомогти викладачам ще більше підняти рівень їхньої викладацької 

майстерності. Насамкінець, організатори використовують результати оцінювання для 

того, щоби визначити ефективність програми і внести до неї необхідні зміни в 

майбутньому. 

Ефективна оціночна форма може містити багато різних питань. Організатори 

повинні включити до неї питання щодо кожного моменту, стосовно якого вони хочуть 

мати зворотний зв’язок від учасників. В області навчання суддів багато оціночних форм 

містять розділи, де питається про таке: 

 Чи досягнуто цілей програми; 

 Цінність змістовної частини занять; 

 Якість матеріалів кожного окремого заняття; 

 Ефективність кожного викладача; 

 Загальна цінність курсу;  

 Якість приміщень та харчування. 
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ОЦІНОЧНА ФОРМА 

 

“ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СУДАХ” 

 

[дата програми] 

 

Ваші погляди на програму, в якій Ви брали участь, допоможуть нам зробити 

майбутні програми кращими. Будь ласка, уважно прочитайте кожне з питань, що 

містяться у формі. Ваші відповіді залишаться конфіденційними і 

використовуватимуться лише для академічних цілей. 

 

1. Оцініть перелічені нижче цілі курсу. Будь ласка, дайте оцінку тому, наскільки 

успішною виявилася програма з точки зору досягнення вказаних цілей. (Окремі оцінки 

змістовної частини, матеріалів, викладачів, приміщень та харчування дасте нижче в цій 

формі.) 

 

В результаті опанування цієї програми учасники 

зможуть: 

 

 Пояснити важливість ефективної 

комунікаційної взаємодії суду із своїми 

цільовими аудиторіями. 

 Визначити основні принципи та поняття у 

сфері комунікацій. 

 Спланувати і провести комунікаційні 

дослідження, визначити комунікаційні 

пріоритети суду. 

 Проаналізувати цільові аудиторії суду, їх 

потреби і вподобання, цінності та інтереси. 

 Визначити ефективні канали комунікації з 

цільовими аудиторіями. 

 Сформулювати ключові повідомлення суду 

до кожної з цільових аудиторій. 

 Визначити основні комунікаційні 

інструменти і скласти комунікаційний план 

суду. 

 Сформувати комунікаційну стратегію суду. 

 Проаналізувати ефективність комунікаційної 

взаємодії суду з цільовими аудиторіями. 

 Управляти комунікаціями під час кризових 

ситуацій. 

 

 Низька   Висока 

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

Коментарі: 
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2. Оцініть змістовну частину та матеріал кожного окремого заняття. Будь ласка, дайте 

оцінку доречності змістовної частини та якості матеріалів, використаних під час або після 

заняття. 

 

Заняття 

 

Привітання та загальний огляд 

Змістовна частина 

Матеріали 

 

Мета навчальної програми 

“Зв’язки з громадськістю в судах” 

Змістовна частина 

Матеріали 

 

Комунікації з зовнішніми аудиторіями суду: 

організаційна перспектива 

Змістовна частина 

Матеріали 

 

Цінності цільових аудиторій – фундамент 

стратегічних комунікацій суду. Потреби та 

інтереси цільових аудиторій 

Змістовна частина 

Матеріали 

 

Аналіз цільових аудиторій суду і status quo 

комунікацій з ними. Методи збору та аналізу 

інформації 

Змістовна частина 

Матеріали 

 

Комунікаційні цілі. Ключові повідомлення 

(статті 3, 4 та 12) 
Змістовна частина 

Матеріали 

 

Канали комунікації: власні, оплачені та зароблені 

медіа 

Змістовна частина 

Матеріали 

 

ЗМІ як посередник між судом і його цільовими 

аудиторіями. Медіа карта 

Змістовна частина 

                   Матеріали 

 Низька   Висока 

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

 

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

 

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  
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Свобода преси та справедливий суд: баланс прав у 

світлі практики  

Європейського суду з прав людини 

Змістовна частина 

Матеріали 

  

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

Положення про взаємодію судів та ЗМІ, або як 

упорядкувати взаємовідносини 

Змістовна частина 

Матеріали 

  

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

 

Ефективна взаємодія з журналістами 

Змістовна частина 

Матеріали 

  

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

 

Комунікаційні кампанії для цільових аудиторій 

Змістовна частина 

Матеріали 

  

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

 

Розробка комунікаційного плану суду 

Змістовна частина 

Матеріали 

  

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

 

Оцінка ефективності комунікацій 

Змістовна частина 

Матеріали 

  

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

 

Антикризові комунікації 

Змістовна частина 

Матеріали 

  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

 

Коментарі: 

 

 

3. Оцініть кожного викладача. Будь ласка, дайте оцінку кожному викладачеві з точки 

зору його навчальних методів та ефективності. 

 

[Ім’я викладача]  Низька   Висока 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

Коментарі: 
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[Ім’я викладача]  Низька   Висока 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

Коментарі: 

 

 

 

[Ім’я викладача]  Низька   Висока 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

Коментарі: 

 

 

 

[Ім’я викладача]  Низька   Висока 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

Коментарі: 

 

 

 

4. Оцініть загальну цінність програми  

  Низька   Висока 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

Коментарі: 

 

 

 

5. Оцініть якість приміщень та харчування  

 

 

Приміщення 

 

Харчування 

 Низька   Висока 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  

Коментарі: 

 

 

 

6. Будь ласка, надайте свої рекомендації щодо покращення цього курсу у 

майбутньому 
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ЧАСТИНА 7 

КОМУНІКАЦІЇ В СУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Матеріали дистанційного навчального курсу 

для прес-секретарів судів 

I. ВСТУП 

 

 

Дистанційний курс «Комунікація в судовій діяльності (для прес-секретарів 

судів)» – це перший курс дистанційного навчання для прес-секретарів 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.  

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 (23 грудня,2015 

та 25-26 квітня 2016) для розробників, викладачів, адміністраторів, в ході яких було 

проведено технічний і змістовний дизайн курсу на Інтернет платформі управління 
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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:  

 оволодіти системою знань, сукупністю комунікативних засобів, методів, прийомів і 

технік, що сприяють наданню об’єктивної інформації про діяльність суду і суддів; 

 навчитися вирішувати практичні завдання та знаходити шляхи розв’язання 

проблем, які виникають у комунікаційній діяльності працівників апаратів судів зі 

ЗМІ; 

 здобути вмінням уникати ситуацій, які можуть призвести до порушення 

нормативно-правових актів і міжнародно-правових документів під час здійснення 

комунікаційної діяльності; 

 опанувати навички налагодження професійного активного зацікавленого діалогу  

з суспільством, громадськістю, представниками ЗМІ; 

 ознайомитися з навчальними матеріалами у форматі презентацій PowerPoint, 

 виконувати ситуативні завдання, створені на основі реальних історій; 

 спілкуватися на форумі з колегами, обговорюючи актуальні проблеми, та 

отримувати консультації викладачів з тематики модулів та виконання практичних 

завдань; 

 використовувати переваги дистанційної форми навчання, 

 здобути знання, вміння, навички високоефективного фахівця для судової влади, 

здатного успішно комунікувати. 

23 травня 2016 року НШСУ розпочала пілотування дистанційного курсу 

«Комунікація в судовій діяльності (для прес-секретарів судів)». 

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 

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

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/
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://uk.wikipedia.org/wiki/Moodle
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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.  

Команда дистанційного курсу для прес-секретарів «Комунікація в судовій 

діяльності» в режимі он-лайн. 

Оновлений курс був рекомендований до використання в навчальному процесі 

Науково-методичною радою Національної школи суддів України (протокол № 2 від 

27.04.2016 року).  

Рецензент курсу:  

 Шамрай О.В., кандидат юридичних наук, начальник відділу науково-

методичного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та бібліотечно-

видавничої діяльності Національної школи суддів України  

Розробники курсу: 

 Кузьміна О. М., керівник групи розробників – головний спеціаліст відділу 

науково-методичного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та 

бібліотечно-видавничої діяльності Національної школи суддів України 

(упорядкування, загальна редакція);  

 Баранько Ю. А., начальник відділу інформаційно-документального забезпечення 

апеляційного суду Черкаської області;  

 Безусова-Попович Л. І., головний спеціаліст із зв’язків з засобами масової 

інформації апеляційного суду Івано-Франківської області;  

 Бойко Н. Д., прес-секретар Івано-Франківського окружного адміністративного 

суду  

 Бражник Н. М., помічник заступника голови апеляційного суду Київської 

області;  

 Волкова Л. М., суддя Харківського окружного адміністративного суду, член Ради 

суддів України;  

 Грабовецька Л. А., керівник апарату Тлумацького районного суду Івано-

Франківської області;  

http://moodle.org/


      

264 

 Давид О. В., прес-секретар Львівського апеляційного адміністративного суду;  

 Какауліна О. В., головний спеціаліст Прес-центру судової влади, Державна 

судова адміністрація України; 

 Лебедь О. В., заступник керівника апарату Господарського суду Сумської області;  

 Лукашик М. О., помічник судді Одеського окружного адміністративного суду;  

 Момот Л. М., начальник відділу взаємодії зі ЗМІ Верховного Суду України;  

 Паламарчук І. В., заступник керівника апарату Овідіопольського районного суду 

Одеської області;  

 Швенько М. С., керівник прес-служби Вищого адміністративного суду.  

Модератор: 

 Дмітрієва Жанна, головний спеціаліст відділу організації спеціальної підготовки 

кандидатів на посаду судді; 

Адміністратор: 

 Філіпов Вадим, керівник відділу інформаційних технологій; 

 

 

ІІ. МАТЕРІАЛИ ОНОВЛЕНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ 

«КОМУНІКАЦІЯ В СУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

(ДЛЯ ПРЕС-СЕКРЕТАРІВ СУДІВ)» В РЕЖИМІ ОН-ЛАЙН 

1. СТРУКТУРА КУРСУ 

РОЗДIЛ ЗАГАЛЬНИЙ 

Сторінка Загального розділу. 
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Цей дистанційний курс навчання в Національній школі суддів України 

розроблено для прес-секретарів судів і відповідальних за зв’язки з засобами масової 

інформації в рамках реалізації судової реформи на основі Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» у редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий 

суд», Концепції інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України (2012 р.), 

Стратегії розвитку судової влади України на 2015–2020 роки, схваленої рішенням ХІІ 

позачергового з’їзду суддів України 25 вересня 2014 року, Стратегії розвитку 

Національної школи суддів України на 2016–2020 роки. 

Зміст і структура курсу визначені цілями правосуддя, завданнями і 

повноваженнями суду, що ґрунтуються на нормах Конституції України, Законів «Про 

судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», «Про доступ до 

судових рішень», «Про забезпечення права на справедливий суд», Мадридських 

принципах та вимогах інших нормативно-правових актів і міжнародно-правових 

документів. 

Мета курсу – оволодіння слухачами системою знань, сукупністю комунікативних 

засобів, методів, прийомів і технік, що сприяють наданню об’єктивної інформації про 

діяльність суду і суддів, налагодженню активного зацікавленого діалогу з суспільством, 

наближення українського судочинства до європейських стандартів, поліпшення 

обізнаності громадян із діяльністю судової системи. 

Курс передбачає і ознайомлення з матеріалами, і виконання завдань, і активне 

обговорення. При цьому головне – він має практичне спрямування, в ньому широко 

використовуються сучасні інтерактивні методи навчання: міні-лекції, презентації у 

форматі PowerPoint, ситуативні завдання, перелік контрольних запитань та ін.  

Одне слово, курс покликаний підготувати сучасних високоефективних фахівців 

для судової влади, здатних успішно комунікувати. Курс розроблено за сприяння 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проекту «Справедливе 

правосуддя» та рекомендовано до запровадження у навчальний процес Науково-

методичною радою Національної школи суддів України (протокол № 2 від 27.04.2016 

року). 

 Розклад 

Новини курсу (Форум) (у цьому форумі викладачі та адміністратор курсу 

повідомляють про відкриття\закриття модулів, завдань, тестів та поточну інформацію 

щодо проходження слухачами курсу). 

Сторінки із Форуму новин. 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1086
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=488
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1086
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Кімната для викладачів (Форум) (цей форум «схований» від слухачів. У ньому 

спілкуються лише викладачі та адміністратор курсу). 

НАГАДУЄМО курс призначено ТІЛЬКИ для прес-секретарів в судах!  

Заповніть власний профайл: Редагуйте чи доповніть інформацію про себе, 

ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ, додайте фото і т.д. Зверніть увагу, що Вашу персональну 

інформацію можуть бачити лише зареєстровані учасники Спільноти! 

 Розробники курсу 

 Зміст курсу 

 Технічна інструкція 

 Графік проходження курсу 

 

ЗНАЙОМСТВО (Форум) 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=489
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=930
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=497
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1080
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1085
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=492
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=930
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=497
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1080
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1085
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=930
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=497
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1080
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1085
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=930
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=497
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1080
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1085
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=930
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=497
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1080
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1085
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=930
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=497
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1080
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1085
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=930
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=497
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1080
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1085
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Давайте познайомимося! Для цього: 

1. Відкрийте форум "ЗНАЙОМСТВО" і коротко презентуйте себе й свої очікування 
від навчання в цьому курсі. 

2. Назвіть свою презентацію висловом, що найкращим чином Вас характеризує.  

3. Можете задати питання щодо рецептів успішності, коментувати, дискутувати. 

 

1. КОЖЕН учасник курсу може додати нову тему для дискусії, але якщо вона  

є цікавою для обговорення. Просимо назватися та надати «рецепт успішності прес-

секретаря» та очікування від нашого курсу в темі, яку розпочала NN. Саме в такий спосіб 

кожен представить себе іншим учасникам курсу. 

2. Також коментуйте і беріть участь в обговореннях відкритих тем нашими 

колегами, натиснувши на кнопку «Відповісти». Найактивніші учасники отримають 

бонусні бали. Цей форум дає кожному учаснику розпочати одну тему для обговорення. 

Сторінка із форуму «Знайомство». 

 
 

Загальний форум (тут слухачі і викладачі обмінюються думками як щодо курсу 

так і «наболівшим»). 

Сторінка із Загального форуму. 

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=1084
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МОДУЛЬ 1. Прес-секретар – ключова фігура  

в налагодженні ефективної комунікації судів з громадськістю.  

Нормативно-правові засади діяльності 

Мета: 

 Сформувати розуміння місії та сфери відповідальності прес-секретаря суду в 

налагодженні ефективної комунікації суду з громадськістю. 

 Розглянути набір якостей, обов’язкових і бажаних для прес-секретаря суду. 

Цілі: 

 Права, обов’язки та відповідальність прес-секретаря: посередник між судом  

і суспільством. 

 Спонукати до набуття специфічних професійних компетенцій. 

 Ознайомити з міжнародними стандартами відкритості правосуддя та 

національним законодавством. 

Очікуваний результат: 

 Оволодіти базовим інструментарієм, необхідним для успішної комунікації суду.  

Доступно з 23 травень 2016, 10:00 

Сторінки Модуля 1. 

 

 



      

269 

 

  



      

270 

Слухачі мають можливість поспілкуватися на Форумі з викладачами: Наталією 

Бражник та Олександром Лебедем. 

Лекція 1. Прес-секретар – ключова фігура в налагодженні ефективної 

комунікації судів з громадськістю. 

Знайомство із прес-службою суду (презентація). 

Міжнародні стандарти відкритості правосуддя (презентація). 

Законодавство України щодо відкритості суду та доступу ЗМІ. Витяги і 

коментарі.  

Демократичні стандарти взаємодії судів зі ЗМІ. Витяги з міжнародно-

правових актів. 

Словник термінів і понять на тему курсу. 

Правильні вислови та техніки ефективної комунікації. 

Додаткові інформаційні ресурси. 

Форум 

Запрошуємо Вас до обговорення у форумі нижче: 

 Якими є правові засади в налагодженні ефективної комунікації судів з 
громадськістю? 

 Чому важливо мати ефективну комунікацію для українських судів і суддів? 

Завдання 1.1. Тест. 

Доступно до закінчення 29 травня 2016 

Завдання 1.2. Тест. 

Доступно до закінчення 29 травня 2016 

 Джерела.  

 

МОДУЛЬ 2. Комунікаційна стратегія і план дій. 

Організація та проведення заходів у суді 

Мета: 

Надання практичних порад прес-секретарям судів щодо планування роботи – 

розроблення стратегії і плану дій, ознайомлення з каналами комунікації, основними 

видами заходів та їх особливостями, з алгоритмом медіа-супроводу проведення 

заходів та їх оцінюванням для забезпечення ефективної взаємодії судів і 
громадськості та підвищення довіри громадян до судової системи України. 

Цілі: 

 ознайомити з особливостями комунікаційної діяльності судової влади, рівнями 

комунікації, функціями внутрішньої та зовнішньої комунікації, розробленням 

комунікаційної стратегії суду і комунікаційного плану; 

 надати характеристику основних видів заходів; 

 надати алгоритм проведення заходів, прес-конференції, брифінгу, прес-туру; 

 пояснити, як оцінювати ефективність заходів. 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?f=92
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/profile.php?id=1164
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/profile.php?id=1164
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/profile.php?id=1109
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=712
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=712
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=912
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=543
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=543
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=919
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=919
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=714
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=513
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1065
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/quiz/view.php?id=1067
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/quiz/view.php?id=506
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1066
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=712
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=912
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=543
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=919
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=714
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=513
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1065
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1066
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=712
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=912
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=543
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=919
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=714
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=513
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1065
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1066
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=712
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=912
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=543
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=919
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=714
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=513
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1065
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1066
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=712
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=912
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=543
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=919
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=714
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=513
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1065
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1066
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=712
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=912
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=543
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=919
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=714
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=513
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1065
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1066
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=712
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=912
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=543
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=919
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=714
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=513
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1065
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1066
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=712
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=912
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=543
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=919
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=714
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=513
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1065
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1066
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=712
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=912
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=543
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=919
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=714
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=513
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1065
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1066
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=712
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=912
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=543
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=919
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=714
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=513
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1065
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1066
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Очікуваний результат:  

Опанування навичками розроблення комунікаційної стратегії суду і комунікаційного 

плану, ефективного використання каналів комунікації, підготовки і проведення 

заходів та їх оцінювання, прес-конференції, брифінгу, прес-туру  задля створення 

ефективної взаємодії  судів і громадськості та покращення позитивного іміджу 

судової влади України.  

Доступно з 30 травня 2016, 09:00. 

 

Сторінка Модуля 2. 

 

Слухачі мають можливість поспілкуватися на форумі з викладачами: Надією 

Бойко та Наталією Бражник. 

Лекція 2. Комунікаційна стратегія і план дій. Організація та проведення 

заходів у суді. 

Спеціальні події. Види, характеристика, підготовка (презентація).  

Алгоритм медіасупроводу заходів у суді (презентація).  

Надання інтерв'ю. Десять порад про те, як поводитися зі ЗМІ. 

Форум 

Завдання 2.1 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=515
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/view.php?id=1154&course=16
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/view.php?id=1154&course=16
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/view.php?id=1164&course=16
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=716
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=716
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=924
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=925
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=715
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=515
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=717
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=716
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=924
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=925
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=715
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=716
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=924
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=925
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=715
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=716
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=924
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=925
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=715
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=716
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=924
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=925
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=715
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=716
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=924
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=925
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=715
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Доступно до закінчення 3 червня 2016 

Завдання 2.2 

Доступно до закінчення 3 червня 2016 

 Джерела. 

 

МОДУЛЬ 3. Налагодження ефективної співпраці суду з мас-медіа:  

моніторинг медіа-простору, медіа-карта, веб-сайт суду 

Мета: 

Навчити слухачів налагодженню ефективної співпраці зі ЗМІ, виходячи зі специфіки 
їх функціонування. 

Цілі: 

 Ознайомити з завданнями, методикою та інструментами здійснення моніторингу 

медіа-простору і складати медіа-карту та послуговуватися нею у роботі. 

 Ознайомити зі специфікою функціонування ЗМІ. 

 Навчити прес-секретарів налагоджувати внутрішню комунікацію стосовно 

співпраці колективу суду і  ЗМІ. 

 Сформулювати правила роботи ЗМІ в приміщенні суду, роз’яснити позитиви і 

ризики оголошення акредитації. 

 Навчити основам інформаційного наповнення веб-сторінки суду. 

Очікувані результати: 

 Оволодіння навичками моніторингу медіа-простору. 

 Створена робоча медіа-карта. 

 Знання специфіки функціонування ЗМІ і проведення щоденного моніторингу ЗМІ.  

 Вміння прес-секретарів налагоджувати внутрішню комунікацію стосовно 

співпраці колективу суду і ЗМІ. 

 Розроблено і належним чином оформлено правила роботи ЗМІ в приміщенні суду. 

 Розуміння позитивів і ризиків оголошення акредитації. 

 Знання основ інформаційного наповнення веб-сторінки суду. 

Доступно з 9 червень 2016, 09:00. 

Сторінка Модуля 3. 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=718
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=921
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=921
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Слухачі мають можливість поспілкуватися на форумі з викладачами: Юлією 

Баранько, Людмилою Безусовою-Попович, Мартою Лукашик. 

Лекція 3. Налагодження ефективної співпраці суду з мас-медіа. 

Суди та ЗМІ: правила поведінки працівників суду з представниками мас-

медіа (презентація). 

Форум 

Завдання 3.1 

Доступно до закінчення 13 червня 2016 

Джерела.  

 

  

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=1068
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/view.php?id=1108&course=16
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/view.php?id=1108&course=16
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/view.php?id=1094&course=16
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/view.php?id=940&course=16
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=509
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=913
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=913
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=1068
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=510
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=914
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=509
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=913
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=914
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=509
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=913
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=914
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=509
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=913
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=914
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=509
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=913
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=914
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=509
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=913
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=914


      

274 

МОДУЛЬ 4. Основи підготовки мас-медійних текстів 

Мета: 

Опанування прес-секретарями основами підготовки мас-медійних текстів відповідно 
до стандартів новинарної журналістики. 

Цілі: 

 Ознайомити зі стандартами новинарної журналістики 

 Адаптувати стандарти журналістики до написання текстів на судову тематику 

 Опанування написання тексту новини за принципом «переверненої піраміди» 

 Роз’яснити суть інформаційного приводу 

 Роз’яснити основні засади оформлення і поширення прес-релізу, прес-анонсу, 
заяви 

 Роз’яснити основні засади підготовки тексту телевізійного сюжету 

Очікуваний результат: 

 Прес-секретар володіє основною журналістською термінологією, розуміє суть 
журналістських стандартів і вміє їх застосувати у своїй роботі. 

 Вміє подавати новини цікаво та доступно 

 Вміє визначати ключові повідомлення та інформаційні приводи 

 Володіє навичками оформлення та розповсюдження прес-релізів, прес-анонсів, 
заяв 

 Знає основні засади підготовки тексту телевізійного сюжету 

Доступно з 14 червня 2016, 09:00 

Сторінка Модуля 4. 

 

Слухачі мають можливість поспілкуватися на форумі з викладачами Ольгою 

Давид та Юлією Баранько. 

 Основи підготовки мас-медійних текстів (презентація). 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=1069
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/view.php?id=1178&course=16
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/view.php?id=1178&course=16
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/view.php?id=1108&course=16
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=530
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=530
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=530
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 Структура телевізійного сюжету (презентація). 

 Твіннінг про прес-релізи. 

Завдання 4.1 

Доступно до закінчення 19 червня 2016 

Завдання 4.2 

Доступно до закінчення 19 червня 2016 

Завдання 4.3 

Доступно до закінчення 19 червня 2016 

Завдання 4.4 

Доступно до закінчення 19 червня 2016 

Форум. 

 Джерела.  

 

МОДУЛЬ 5. Медіа-супровід справ, які викликають суспільний інтерес.  

Резонансні справи. Дії під час кризи 

Мета: 

Ознайомити прес-секретарів, як ефективно організувати комунікативний процес під 

час розгляду справ, що викликають суспільний інтерес, та під час кризових ситуацій  

Цілі: 

 Виокремлення справ, які можуть викликати (або вже мають) суспільний інтерес. 

 Визначення алгоритму роботи прес-секретаря з часу надходження справи до суду 

і аж до завершення судового розгляду. 

 Вміння організувати внутрішню комунікацію з суддями та працівниками апарату 

суду та охороною. 

 Навчитися правильно подавати інформацію стосовно справи, що має суспільний 

інтерес. 

 Дії під час кризи. План А і план Б. 

Очікуваний результат: 

 Вміти виокремлювати справи, які можуть викликати (або вже мають) суспільний 

інтерес. 

 Вміти забезпечувати повний медіа-супровід справи. 

 Дієва внутрішня комунікація під час медіа-супроводу розгляду справ, які можуть 

викликати (або вже мають) суспільний інтерес, для створення позитивного іміджу 

суду. 

 Вміти правильно подавати інформацію стосовно справи, що має суспільний 

інтерес. 

 Оволодіння набором інструментів для недопущення криз і для ефективного 

управління кризами. 

Доступно з 20 червень 2016, 09:00. 

 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=918
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1071
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=531
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=920
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=505
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=517
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=1069
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1070
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=918
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1071
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1070
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=918
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1071
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1070
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=918
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1071
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1070
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Сторінка із Модуля 5. 

 

Слухачі мають можливість поспілкуватися на форумі з викладачами Юлією 

Баранько та Ольгою Давид. 

 Лекція 5. Медіа-супровід справ, які викликають суспільний інтерес.  

 Резонансні справи. Дії під час кризи. 

 Стенд ЗМI. 

 Памятка для журналiстiв у суд. 

 Правильні вислови та техніки ефективної комунікації. 

 Надання інтерв'ю. Десять порад про те, як поводитися зі ЗМІ. 

 Кризовий менеджмент (презентація). 

 Комунікації суду під час розгляду резонансної справи (презентація). 

  

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=512
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/view.php?id=1108&course=16
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/view.php?id=1108&course=16
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/view.php?id=1178&course=16
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=915
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=915
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=519
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1072
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1076
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1075
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=917
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=916
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=915
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=519
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1072
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1076
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1075
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=917
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=916
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=915
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=519
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1072
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1076
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1075
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=917
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=916
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=915
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=519
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1072
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1076
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1075
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=917
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=916
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=915
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=519
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1072
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1076
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1075
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=917
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=916
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=915
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=519
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1072
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1076
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1075
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=917
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=916
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=915
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=519
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1072
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1076
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1075
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=917
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=916
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=915
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=519
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1072
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1076
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1075
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=917
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=916
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=915
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=519
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1072
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1076
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1075
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=917
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=916
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Форум. 

У цьому форумі пропонується обговорити, що означають поняття «суспільний 

інтерес», «інформація, що становить суспільний інтерес», як розпізнати 
«справи, які викликають суспільний інтерес»? 

Спілкування з викладачем. 

Завдання 5.1 

Доступно до закінчення 24 червня 2016 

Завдання 5.2 

Доступно до закінчення 24 червня 2016 

Завдання 5.3 

Доступно до закінчення 24 червня 2016 

 Джерела.  

 

МОДУЛЬ 6. Комунікація суду в соціальних медіа.  

Ведення сторінки суду на порталі судової влади.  

Сторінка у Facebook 

Мета: 

Надання практичних порад прес-секретарям судів щодо інформування широкого кола 

громадськості про діяльність суду через використання соціальних медіа, ведення веб-

сайтів судів для забезпечення ефективної взаємодії судів і громадськості та 
підвищення довіри громадян до судової системи України. 

Цілі: 

 Ознайомити прес-секретарів з видами та специфікою основних соціальних медіа 

 Надати інформацію про нормативну базу та міжнародні стандарти 

 Навчити проводити якісний моніторинг соціальних мереж та аналізувати 

інформаційні запити цільових аудиторій 

 Навчити використовувати інструменти соціальних медіа для комунікації суду з 

громадськістю (ефективне використання унікальних можливостей кожного 

інструменту) 

 Ознайомити з основними інструментами для створення контенту (інфографіки, 

діаграми, відео тощо) 

 Навчити інтегрувати веб-сторінку суду у систему інструментів комунікації. 

Очікуваний результат: 

 Оволодіння новими інструментами взаємодії з громадськістю та ЗМІ (цільовими 

аудиторіями), вміння правильно обирати інструмент для вирішення конкретних 

завдань. 

Доступно з 25 червня 2016, 09:00 

Сторінка Модуля 6. 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=512
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=524
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=525
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=1074
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1073
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1073
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=1073
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Слухачі мають можливість поспілкуватися на форумі з викладачами Олександром 

Лебедем та Надією Бойко. 

Лекція 6. Комунікація суду в соціальних медіа. 

Соціальні мережі: нові горизонти – нові можливості (презентація). 

Професійний словник контент-менеджера. 

Форум 

Завдання 6.1 

Доступно до закінчення 28 червня 2016 

 Джерела.  

  

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=1077
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/view.php?id=1109&course=16
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/view.php?id=1109&course=16
http://sdo1.nsj.gov.ua/user/view.php?id=1154&course=16
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=713
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=536
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=922
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=1077
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/assign/view.php?id=537
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=923
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=713
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=536
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=922
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=923
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=713
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=536
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=922
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=923
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=713
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=536
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=922
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=923
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=713
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=536
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=922
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=923
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=713
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=536
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=922
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=923
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=713
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=536
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=922
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=923
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НАВЧАННЯ ЗАКІНЧИЛОСЯ, ЧАС ОЦІНИТИ 

Сторінка завершальної частини тренінга. 

 

 

 

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 30 червня 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. 

Доступно до закінчення 30 червня 2016 

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/mod/resource/view.php?id=547
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/forum/view.php?id=550
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=547
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=547
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2. РОЗДІЛИ ТА МОДУЛІ КУРСУ 

2.1. РОЗДІЛ ЗАГАЛЬНИЙ 

2.1.1. РОЗКЛАД 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Проректором  

Національної школи  

суддів України  

А. В. Костенком  

19.05. 2016 р.  

Розклад 

дистанційного курсу “Комунікації в судовій діяльності” 

 

Модуль 
Дата і час  

відкриття 

Дата і час  

закриття 

Перевірка  

та оцінювання  

результатів 

Модуль 1 23.05.16 10 год.00 хв. 29.05.16 24 год. 00 хв. Тест оцінюється  

автоматично 

Модуль 2 30.05.16 9 год.00 хв. 03.06.16 24 год. 00 хв. 04.06.16 - 08.06.16 

Модуль 3 9.06.16 9 год. 00 хв. 13.06.16 24 год. 00 хв. 14.06.16 - 19.06.16 

Модуль 4 14.06.16 9 год. 00 хв. 19.06.16 24 год. 00 хв. 20.06.16 - 24.06.16 

Модуль 5 20.06.16 9 год.00 хв. 24.06.16 24 год.00 хв. 25.06.16 - 28.06.16 

Модуль 6 25.06.16 9 год. 00 хв. 28.06.16 24 год.00 хв. 29.06.16 - 01.07.16 

Анкетуванн

я слухачів 

30.06.16 9 год.00 хв. 30.06.16 24 год. 00 хв.  
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2.1.2. НОВИНИ КУРСУ (ФОРУМ) 

У цьому форумі викладачі та модератор/адміністратор курсу повідомляють про 

відкриття\закриття модулів, завдань, тестів та поточну інформацію щодо 

проходження слухачами курсу. 

2.1.3. ЗМІСТ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ «КОМУНІКАЦІЯ В СУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (ДЛЯ 

ПРЕС-СЕКРЕТАРІВ СУДІВ)» 

Модуль 1. Прес-секретар – ключова фігура в налагодженні ефективної комунікації судів з 

громадськістю. Нормативно-правові засади діяльності 

Лекція 1. Прес-секретар – ключова фігура в налагодженні ефективної комунікації судів з 

громадськістю 
 

 

1.1. Вступ до професії. Я – прес-секретар 

1.2. Базові поняття: що таке комунікація, інформація, партнерство 

1.3. Зміст та особливості комунікації судової влади 

1.4. Нормативно-правові засади здійснення комунікаційної діяльності 

Знайомство з прес-службою суду. PowerРoint presentation 

Міжнародні стандарти комунікації судів зі ЗМІ. PowerРoint presentation  

Законодавство України щодо відкритості суду та доступу ЗМІ. Витяги і коментарі  

Демократичні стандарти взаємодії судів зі ЗМІ. Витяги з міжнародно-правових актів  

Словник термінів і понять на тему курсу «Комунікації в судовій діяльності» 

Джерела 

Спілкування на форумі 

Завдання (Тести) 

Модуль 2. Комунікаційна стратегія і план дій. Організація та проведення заходів у суді 

Лекція 2. Комунікаційна стратегія і план дій. Організація та проведення заходів у суді 

2.2. Взаємодія в комунікації. Особливості, рівні, функції внутрішньої та зовнішньої 

комунікації 

2.2. Комунікаційна стратегія суду та план комунікаційних заходів суду 

2.3. Організація та проведення заходів у суді 

Спеціальні події. Види, характеристика, підготовка. PowerРoint presentation 

Алгоритм медіа-супроводу заходів у суді. PowerРoint presentation 

Джерела 

Спілкування на форумі 

Практичні завдання 

Модуль 3. Налагодження ефективної співпраці суду з мас-медіа: моніторинг  

                   медіа-простору, медіа-карта, веб-сайт суду 

Лекція 3. Налагодження ефективної співпраці суду з мас-медіа 

3.1. Моніторинг медійного простору: поняття та особливості підготовки медіа-карти 

3.2. Судиі ЗМІ: особливості функціонування медіа, налагодженнявнутрішньої комунікації 

стосовно співпраці колективусудузгромадськістю таправила роботи журналістів 

уприміщенні суду 

3.3. Наповнення веб-сайту суду 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
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Суди та ЗМІ: правила поведінки працівників суду з представниками мас-медіа. 

PowerРoint presentation 

Джерела 

Спілкування на форумі 

Практичні завдання 

Модуль 4. Основи підготовки мас-медійних текстів 

Лекція 4 у вигляді презентацій: 
Основи підготовки мас-медійних текстів. PowerРoint presentation  

Структура телевізійного сюжету. PowerРoint presentation  

Джерела 

Спілкування на форумі 

Практичні завдання 

Модуль 5. Медіа-супровід справ, які викликають суспільний інтерес.  

Резонансні справи. Діїпідчас кризи 

Лекція 5. Медіа-супровід справ, які викликають суспільний інтерес. Резонансні справи.  

Дії під час кризи 

5.1. Вступ. Визначення поняття «суспільний інтерес» 

5.2. Доступ ЗМІ: законодавчі вимоги 

5.3. Роз’яснення результатів розгляду судової справи 

5.4. Комунікаційна тактика суду у зв’язку із розглядом резонансних справ 

5.5. Комунікації під час кризи 

Комунікації суду під часрозгляду резонансної справи. PowerРoint presentation 

Кризовий менеджмент. PowerРoint presentation 

Джерела 

Спілкування на форумі 

Практичні завдання 

Модуль 6. Комунікація суду всоціальних медіа 

Лекція 6. Комунікація суду в соціальних медіа 

6.1. Комунікація суду в соціальних медіа. Інтеграція веб-сторінки суду 

6.2. Практичні поради прес-секретарю 

6.3. Сторінка у Facebook 

Соціальні мережі: нові горизонти – нові можливості. PowerРoint presentation 

Професійний словник контент-менеджера  

Джерела 

Спілкування на форумі 

Практичні завдання 

2.1.4. ТЕХНІЧНА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ 

 «КОМУНІКАЦІЯ В СУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (ДЛЯ ПРЕС-СЕКРЕТАРІВ СУДІВ)» 
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ТЕХНІЧНА ІНСТРУКЦІЯ 

ДЛЯ УЧАСНИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ 

«КОМУНІКАЦІЇ В СУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» 

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. 

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. 
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Практичні завдання 

Практичне завдання учасники виконують завантажуючи на платформу 

дистанційного навчання файл з виконаним завдання. Для надсилання виконаного завдання 

потрібно натиснути клавішу «Здати роботу» 

 

та завантажити вашу роботу натиснувши кнопку      та обрати файл на вашому комп'ютері 

, після чого натиснути клавішу «Зберегти». 
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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 існують такі типи форумів. 

 «Новини курсу» для оголошень та новин курсу. 

 «Загальний форум» для спілкування між слухачами та викладачами курсу. 

  «ЗНАЙОМСТВО» для представлення себе та знайомства з іншими учасниками.  

 

Для створення обговорення на форумі потрібно: 

Зайти на форум «Загальний форум» 

 

 

 

Та натиснути кнопку «Додати нову тему для обговорення» 

Бажаємо успішного дистанційного навчання! 
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2.1.5. ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ  

«КОМУНІКАЦІЯ В СУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (ДЛЯ ПРЕС-СЕКРЕТАРІВ СУДІВ)» 

 

ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

«КОМУНІКАЦІЇ В СУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»  

для прес-секретарів судів і відповідальних за зв’язки  

з засобами масової інформації 

Знайомство. МОДУЛЬ 1 

7 днів Опрацювання теоретичного матеріалу Модуля 1.  

Прес-секретар – ключова фігура в налагодженні ефективної 

комунікації судів з громадськістю. Нормативно-правові засади 

діяльності.  
 

 

Завдання 1.1 (Тестування) 10 балів 

Завдання 1.2 (Тестування) 10 балів 

Спілкування на форумі 3 бали 

Максимальна кількість балів за модуль 23 

 

МОДУЛЬ 2 

5 днів Опрацювання теоретичного матеріалу Модуля 2.  

Комунікаційна стратегія і план дій. Організація та проведення 

заходів у суді.  
  

 

Виконання практичного завдання 2.1 «Комунікаційний план вашого 

суду»  
 

10 балів 

Виконання практичного завдання 2.2 «План підготовки брифінгу 

голови суду»  
 

5 балів 

Спілкування на форумі 3 бали 

Максимальна кількість балів за модуль 18 

 

МОДУЛЬ 3 

5 днів Опрацювання теоретичного матеріалу Модуля 3.  

Налагодження ефективної співпраці суду з мас-медіа: моніторинг  

медіа-простору, медіа-карта, веб-сайт суду.   
 

 

Виконання практичного завдання 3.1 «Медіа-карта вашого регіону» 15балів 

Спілкування на форумі 3 бали 

Максимальна кількість балів за модуль 18 
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МОДУЛЬ 4 

6 днів Опрацювання теоретичного матеріалу Модуля 4.  

Основи підготовки мас-медійних текстів. 
 

Виконання практичного завдання 4.1 «Ключова теза, заголовок та 

«лід». 

10 балів 

Виконання практичного завдання 4.2 «Ключові повідомлення». 12 балів 

Виконання практичного завдання 4.3 «Прес-реліз». 15 балів 

Виконання практичного завдання 4.4 «Цитування новини» 15 балів 

Спілкування на форумі 3 бали 

Максимальна кількість балів за модуль 55 

 

МОДУЛЬ 5 

5 днів Опрацювання теоретичного матеріалу Модуля 5.  

Медіа-супровід справ, які  викликають суспільний інтерес. 

Резонансні справи. Дії під час кризи.  
 

 

Виконання практичного завдання 5.1 «Справа, що становить 

суспільний інтерес». 

10 балів 

Виконання практичного завдання 5.2 «План медіа-супроводу 

розгляду справи» 

8 балів 

Виконання практичного завдання 5.3 «План заходів щодо 

інформування громадськості про пожежу в суді». 

2 бали 

Спілкування на форумі 3 бали 

Максимальна кількість балів за модуль 23 

 

МОДУЛЬ 6 

7 днів Опрацювання теоретичного матеріалу Модуля 6.  

Комунікація суду в соціальних медіа. 
 

Виконання практичного завдання 6.1 «Робота із Facebook» 10 балів 

Спілкування на форумі 3 бали 

Максимальна кількість балів за модуль 13 

 

1день Підбиття підсумків (узагальнення результативності участі в 

дистанційному навчанні, пропозицій слухачів і викладачів щодо 

удосконалення курсу)  
 

 

Загальна кількість днів курсу 33 Максимальна кількість балів за курс 150 
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2.1.6. ЗНАЙОМСТВО (ФОРУМ) 

У цьому форумі кожен учасник курсу може додати нову тему для дискусії. При 

цьому потрібно назватися та надати «рецепт успішності прес-секретаря» та 

очікування від курсу в темі, яку розпочала NN. Саме в такий спосіб кожен представить 

себе іншим учасникам курсу.  

Також можна коментувати і брати участь в обговореннях відкритих тем 

колегами, натиснувши на кнопку «Відповісти». Найактивніші учасники отримають 

бонусні бали. Цей форум дає кожному учаснику можливість розпочати одну тему для 

обговорення. 

2.1.7. ЗАГАЛЬНИЙ ФОРУМ 

У цьому форумі слухачі і викладачі обмінюються думками як щодо курсу так і 

«наболівшим». 

 

2.2. МОДУЛЬ 1. ПРЕС-СЕКРЕТАР – КЛЮЧОВА ФІГУРА  

 В НАЛАГОДЖЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СУДІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ.  

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.2.1. ЛЕКЦІЯ 1. ПРЕС-СЕКРЕТАР – КЛЮЧОВА ФІГУРА В НАЛАГОДЖЕННІ 

ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ СУДІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ  

 Лекція 1.  Прес-секретар – ключова фігура в налагодженні ефективної комунікації 

судів зі ЗМІ 

1.1. Вступ до професії. Я – прес-секретар… 

Прес-секретар (речник) – людина, яка професійно повідомляє, коментує, 

роз’яснює. Це – голос і холодний розум організації. Він повинен розуміти і поділяти її 

стратегію діяльності, творчо осмислювати ситуацію і самостійно знаходити такі ефективні 

шляхи, щоб завдання суду і судочинства були правильно розтлумачені доступною мовою 

й були зрозумілими громадськості. Дуже важливо, щоб прес-секретар мав цілісні погляди 

на побудову зв’язків з громадськістю, взаємодію з медіа і працював безпосередньо з 

головою суду, обговорював з ним усі питання й проблеми. Вельми важливою є взаємодія 

«голова суду – прес-секретар – керівник апарату – спікер суду». Щоденною має бути 

внутрішня комунікація з суддями. 

Прес-секретар є ключовою фігурою у налагодженні ефективної комунікації 

судів з громадськістю, зі ЗМІ. 

У великих судах сполучною ланкою між судовою владою і громадськістю є прес-

служба. Як правило, це прес-секретар і кілька відповідальних працівників. Бажано, щоб 

прес-секретар мав журналістську освіту. Хоча обов’язки таких працівників у різних судах 

можуть істотно відрізнятися, прес-секретар суду (головний спеціаліст) зазвичай відповідає 

за зв’язки з засобами масової інформації та громадськістю, провадить просвітницьку 

роботу. Прес-секретар суду бере безпосередню участь у налагодженні внутрішньої 

комунікації в суді, щоб колектив суду працював як єдиний цілісний організм.  

Відносини зі ЗМІ – найвідповідальніше завдання, покладене на прес-секретаря 

суду. Головна мета полягає в тому, щоб забезпечити доброзичливі стосунки та 

взаєморозуміння між судами і ЗМІ.  

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/page/view.php?id=499
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/page/view.php?id=499
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При цьому прес-секретареві важливо керуватись основоположними засадами, що 

ЗМІ, журналісти, як і суди, судді, виконують важливу суспільну місію і у них спільна 

мета – справедливе суспільство. Тільки досягнення цього вони здійснюють різними 

методами. ЗМІ за місією, впливовістю по праву називають четвертою гілкою влади. А 

журналіст – суспільно важлива професія, що спрямована на забезпечення права 

громадян на інформацію для реалізації ними своїх інших прав, свобод і законних 

інтересів, інформування суспільства і донесення йому правди про події, вона пов’язана 

з ризиками для життя і здоров’я, й тому дана діяльність захищена законом. За 

перешкоджання професійній діяльності журналіста, як-то незаконне вилучення зібраних, 

опрацьованих, підготовлених ним матеріалів і технічних засобів, якими він користується 

у зв’язку зі своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі йому до 

інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики 

суб’єкта владних повноважень чи вплив у будь-якій формі з метою перешкоджання 

виконанню ним професійних обов’язків або переслідування у зв’язку з його законною 

професійною діяльністю тощо, встановлена кримінальна відповідальність. Тож 

журналіст має право на інформацію і обов’язок її добувати і доносити суспільству, 

яке, своєю чергою, має право на отримання достовірної інформації про діяльність 

судових органів, а також судової системи загалом.  

Прес-секретар суду має усвідомлювати важливість і специфіку професійної 

діяльності журналіста, ставитись з належною повагою і відповідальністю до людей цієї 

професії і забезпечити ефективну комунікацію, взаємодію між судами і ЗМІ, 

журналістами – двома гілками влади – для об’єднання їх зусиль у побудові процвітаючої 

України.  

Прес-секретар здійснює це завдяки застосуванню цілої низки різних методів. 

Прес-секретар суду має такі обов’язки:  

 координувати процес розробки комунікаційної стратегії суду з метою побудови 

ефективних взаємовідносин із цільовою аудиторією суду, підвищення обізнаності 

про діяльність суду; 

 здійснювати аналіз цільової аудиторії суду, вивчення громадської думки з метою 

вирішення комунікативних завдань; 

 забезпечувати розвиток інформаційних зв’язків між судом та відвідувачами суду, 

органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, 

засобами масової інформації (далі – ЗМІ), сприяє формуванню об’єктивної 

громадської думки про діяльність суду; 

 застосовувати інструменти підтримання контактів зі ЗМІ (наприклад, 

організовувати прес-конференції, готувати прес-релізи, дбати про інформаційні 

випуски тощо); 

  інформувати журналістів у контексті правових варіантів вирішення гучних справ, 

допомагати їм із розумінням суті обвинувачень та переданих до суду справ; 

  писати оглядові статті, коментарі з загальноосвітніх питань; 

  реагувати на оприлюднені матеріали негативного характеру і вживати заходів для 

нейтралізації їх впливу; 

  працювати із керівництвом суду для визначення варіантів спростування 

поширеної недостовірної інформації; 

  відстежувати сучасні тенденції в новинах і передбачати майбутні; 
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 контролювати висвітлення в новинах матеріалів про конкретний суд та судову 

систему загалом, щодня готувати добірку з газетних статей, пов’язаних з судами 

та їх роботою; 

  оцінювати результати кампаній із залученням мас-медіа; 

  консультувати керівництво суду та окремих суддів з питань ЗМІ; 

  готувати персонал суду до спілкування зі ЗМІ, надаючи їм коротку інформацію 

про головні правила проведення інтерв’ю, консультуючи їх щодо потенційних 

можливостей інтерв’ю і неприємних непередбачуваних ситуацій; 

  сприяти формуванню і підтриманню довіри у відносинах із персоналом суду та з 

пресою. 

Як представник суду, прес-секретар повинен виконувати такі головні функції:  

 надавати журналістам лише перевірену та точну інформацію;  

 надавати журналістам «версію сюжету (історії)» в такому світлі, в якому її бачить 

суд, і забезпечувати їх інформацією для підтримання такої версії;  

 аналізувати й визначати пріоритетність питань, з якими потрібно ознайомити 

керівництво суду;  

 під час спілкування з громадськістю та журналістами вживати зрозумілі терміни  

й уникати незрозумілої юридичної мови;  

 розуміти журналістську професійну мову і визначати відповідний час та місце для 

її використання;   

 працювати з огляду на граничні терміни, що їх встановлюють журналісти, і 

розуміти суть різних вимог до оперативного подання інформації в пресі, на радіо, 

телебаченні і в Інтернеті;  

 визначати відповідні моменти, коли належить діяти в ролі представника суду,  

а коли – в ролі організатора виступів суддів чи персоналу суду;  

 готувати прес-релізи та інформаційні бюлетені новин;  

 давати інтерв’ю «за дорученням» керівництва суду;  

 налагоджувати контакти з певними редакторами та журналістами, які 

повідомляють про судові сенсації;  

 обирати найкращі мас-медіа для конкретного сюжету й адаптувати його для 

конкретного ЗМІ.  

Налагодженню цивілізованих стосунків між пресою та судом сприятиме 

дотримання таких засад:  

 давати швидкі й точні відповіді на запити преси в будь-яких ситуаціях;  

 складати резюме щодо резонансних справ (рішень) і своєчасно їх передавати 

друкованим органам;  

 зважати на потреби засобів масової інформації під час гучних судових процесів, 

зокрема розміщувати журналістів у залі засідань, надавати їм додаткові 

приміщення, доступ до судових документів тощо;  

 сприяти налагодженню діалогу та добрих стосунків між мас-медіа і судом, 

регулярно організовувати зустрічі керівників судових органів і редакційної 

колегії;  
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 працювати над змістом веб-сайту суду і використовувати інші засоби поширення 

інформації для ЗМІ через Інтернет – Фейсбук, Твітер, блоги та інші соціальні 

мережі;  

 забезпечувати випуск інформаційних буклетів, посібників з історії судочинства та 

питань судової реформи або інших інформативних публікацій, що мають 

допомогти журналістам у висвітленні роботи судів;  

 брати участь у складанні та узгодженні освітніх програм для засобів масової 

інформації.  

Прес-секретар суду має виявляти активну реакцію в разі появи в ЗМІ негативних 

публікацій про суд чи судову систему загалом, тобто:  

 розрізняти конструктивну обґрунтовану критику й помилкові та заангажовані 

публікації;  

 вчасно інформувати керівництво та суддів про появу негативних публікацій;  

 швидко оцінювати кризову ситуацію і консультувати керівництво та окремих суд-

дів щодо того, як діяти найкраще;  

 пропонувати модель реагування на негативні публікації й готувати плани дій;  

 швидко збирати і поширювати фактичну інформацію про ситуацію, щоб тримати 

її під контролем;  

 діяти як представник суду або призначити спеціального представника для 

відповідей на запитання журналістів;  

 намагатися запобігати виникненню кризової ситуації замість того, щоб реагувати 

на негативний газетний матеріал після публікації; 

 готувати коментарі, аналітичні статті та «листи до редактора», відповідаючи на 

негативну або помилкову публікацію; 

 налагоджувати партнерські стосунки з адвокатурою та іншими відповідними 

групами, реагуючи на критику судових органів, і залучати їх до процессу 

спростування негативної та помилкової інформації. 

Прес-секретар суду також має обов’язки: оцінювати потреби різних категорій 

населення в отриманні інформації про суд та судові процедури і готувати програми 

інформування, які задовольняли б ці потреби; налагоджувати партнерські стосунки з 

громадськими організаціями, що репрезентують інтереси територіальних громад, залучати 

їх до підготовки та реалізації програм інформування населення; забезпечувати можливість 

суддям і персоналові суду виступати перед різними спільнотами, школярами та іншими 

зацікавленими групами; готувати програми відвідин суду, які можна адаптувати до різних 

аудиторій (наприклад, школярів, літніх людей) та в рамках спеціальних заходів, 

наприклад, Дня права, Дня відчинених дверей у суді; розробляти просвітницькі програми 

спільно з місцевими органами управління освітою та закладами методичної 

перепідготовки викладачів права у середніх школах для висвітлення головних напрямів 

роботи суду, укладання методичних матеріалів тощо; готувати матеріали для веб-сайту 

суду, постійно його поповнюючи, щоб вчасно надавати інформацію громадськості через 

Інтернет.  

Модель організації роботи прес-секретаря суду залежить від фактичних 

можливостей конкретного суду. 

 Обов’язки прес-секретаря суду визначаються на основі Типової посадової 

інструкції головного спеціаліста із забезпечення зв’язків з засобами масової 

інформації (прес-секретаря), затвердженої наказом Державної судової 
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адміністрації України 6.11.2013 р. № 145.  

 Для забезпечення здійснення судовою владою України повноважень щодо 

формування та реалізації інформаційної політики на засадах відкритості, 

гласності та прозорості, координації діяльності прес-служб і прес-секретарів судів 

утворено Прес-центр судової влади, який діє на основі Положення про Прес-

центр судової влади (на правах відділу), затвердженого наказом Державної 

судової адміністрації України від 28.01.2015 р. № 87/к та погодженого рішенням 

Ради суддів України від 5.06.2015 р. № 61. 

 Положення про взаємодію судів із засобами масової інформації та 

журналістами визначає особливості організації взаємодії суду зі ЗМІ та 

журналістами, обов’язки журналістів, доступ журналістів до приміщення суду, на 

судові засідання в кримінальному, адміністративному, цивільному, 

господарському процесі, порядок під час судового засідання, інформаційні запити 

ЗМІ і журналістів, доступ до судових рішень, матеріалів судового процесу і 

архівів суду, проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле-, 

відео- та звукозапису, організаційні питання проведення інтерв’ю з суддями. 

 Рекомендації щодо комунікаційної діяльності адміністративних судів, 

затверджені рішенням Ради суддів адміністративних судів України від 11.12.2014 

р. № 81, встановлюють порядок надання адміністративними судами інформації 

про їхню діяльність ЗМІ, для забезпечення більш відкритого доступу до 

інформації щодо діяльності судів для журналістів, формування розуміння 

працівників суду стосовно тем, до яких виявляють інтерес ЗМІ, вироблення 

рекомендацій щодо правил спілкування з представниками ЗМІ і методики 

надання інформації. Рекомендації містять: 

 Пам’ятку щодо написання прес-релізу;  

 Рекомендації щодо спілкування з журналістами;  

 Пам’ятку щодо взаємодії суду з неповносправними групами населення;  

 Пам’ятку для представників ЗМІ щодо особливостей висвітлення 

судового розгляду справ у залі судового засідання;  

 Зразок клопотання (на дозвіл фотозйомки, відео- та аудіо запису у 

відкритому судовому засіданні). 

Прес-секретар повинен популяризувати веб-сайт суду, а також створити на 

порталі «Судова влада України» посилання на власний веб-ресурс.   

Прес-секретар співпрацює з Прес-центром судової влади, який утворено при 

Раді суддів України та який є підрозділом Державної судової адміністрації України, на 

який покладено такі функції: 

 оприлюднення через засоби масової інформації, веб-портал і веб-сайт офіційної 

інформації про діяльність судів, органів суддівського самоврядування, Державної 

судової адміністрації України; 

 оприлюднення офіційної позиції вищих органів суддівського самоврядування, 

Державної судової адміністрації України з питань їх діяльності та діяльності 

суддів; 

 підготовка прес-релізів, інформаційних та аналітичних матеріалів до брифінгів, 

прес-конференцій, інших заходів за участю керівництва Ради суддів України, 

Державної судової адміністрації України, за потреби – судів; 
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 оперативне реагування на спроби необ’єктивного висвітлення у засобах масової 

інформації результатів діяльності судів, органів суддівського самоврядування, 

Державної судової адміністрації України та внесення пропозицій щодо вжиття 

заходів для спростування недостовірної інформації; 

 розгляд (у межах компетенції) разом з іншими структурними підрозділами 

Державної судової адміністрації України проблемних питань, порушених 

учасниками мирних заходів біля приміщень судів та Державної судової 

адміністрації України; 

 координація діяльності прес-служб і прес-секретарів судів, інших осіб, 

відповідальних за взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю, 

надання їм організаційної та методичної допомоги тощо. 

Викликами для суду при розбудові зв’язків з громадськістю є ряд аспектів, 

на яких має бути сфокусована увага прес-секретарів: 

 Журналісти мають подавати інформацію (новини) у формі, яка є зрозумілою для 

широких кіл громадськості, образно кажучи, «транслювати» її. 

 ЗМІ працюють в умовах професійної конкуренції. Журналісти мають виконати 

завдання в певні терміни, вони обмежені у часі, відповідно потребують швидкого 

отримання інформації, яка була б доступною для їх розуміння з метою належного 

виконання своїх професійних обов’язків.  

 Часто медіа приділяють увагу речам, які не є цікавими для суддів. Й часом 

виникають ситуації, коли суди є не підготовленими до високого рівня 

зацікавленості ЗМІ до того чи іншого питання. Тому вельми важливим є взаємне 

розуміння професійних ролей кожного учасника комунікаційного процесу.   

Тобто мають бути наявними певні види компетенції при вибудовуванні відносин 

з медіа. Тож спеціаліст суду, відповідальний зв’язки з медіа (прес-секретар), з-поміж 

іншого має: 

 Надавати суддям підтримку у процесі проведення комунікацій шляхом 

роз’яснення того, яким чином має «транслюватися» діяльність судів, наприклад, 

шляхом прес-релізів або інтерв’ю, надання відповідної достовірної інформації. 

 Допомагати судам краще розуміти умови роботи журналістів та того, яким 

чином це може впливати на результати даної роботи (неправильне подання 

інформації, непорозуміння тощо), а також допомагати у розумінні того, яким 

чином суди мають відповідати на потреби медіа з метою покращення ситуації.  

 Допомагати судам краще розуміти сферу загальних інтересів журналістів та 

того, чому та яким чином суди можуть працювати над поліпшенням своїх знань у 

даній сфері, щоб бути краще адаптованим до задоволення інтересів медіа. Це 

шлях до того, що громадськість отримуватиме об’єктивну інформацію у 

позитивному для суду контексті. 

 Допомагати судам краще розуміти роль роботи журналіста з метою 

сприяння розумінню одне одним у побудові професійних зв’язків для 

налагодження сприятливих відносин між судами і медіа.  

Таким чином, робота прес-секретаря є ключовою у формуванні сприятливої для 

обох професійних сторін ситуації – судів і медіа. 

Забезпечення відкритого сприятливого спілкування з журналістами з метою 

надання інформації є запорукою того, що вони правильно й повно зрозуміють її, а відтак 

транслюватимуть об’єктивно, точно, без перекручень. Така співпраця сприяє 
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формуванню середовища, в якому інформація поширюється ефективно, а відносини 

обох сторін є потенційно виграшними. 

 

Для належного виконання таких завдань, крім 

спеціальних знань та підготовки, прес-секретар суду 

повинен володіти відповідними особистісними 

якостями і постійно їх вдосконалювати. Це неодмінно 

комунікабельність, тобто навички ефективного 

спілкування (усного і письмового), дипломатичність, 

гнучкість, аналітичні здібності, ерудованість, креативність і творчий потенціал, 

здатність перекладати професійну юридичну мову мовою непрофесіонала, пересічного 

громадянина, здатність віртуозно виконувати декілька обов’язків одночасно, 

стресостійкість – здатність зберігати спокій і витримку в будь-яких складних 

ситуаціях, навіть перебуваючи під тиском. Для цього потрібно постійно працювати над 

собою, розвивати креативне мислення, оволодівати навичками ораторського мистецтва, 

психологічними навичками ведення розмови,  правильними висловами та техніками для 

ефективної комунікації. 

Прес-секретар суду працює з суддями, працівниками суду, адвокатами, 

представниками ЗМІ, громадськістю. Щоб ефективно співпрацювати з кожним, він мусить 

мати знання і певні навички роботи, постійно їх розвивати, вдосконалюватися – весь час 

навчатися.  

А тепер перейдемо до базових понять, змісту та особливостей здійснення 

комунікації в органах судової влади України, нормативно-правових засад комунікаційної 

діяльності, основних інструментів комунікації, знання яких обов’язкове, щоб професійно 

виконувати місію прес-секретаря. Адже щоб діяти, треба знати правила.  

 

1.2. Базові поняття: що таке комунікація, інформація, партнерство 

Ми живемо в час бурхливого розвитку комунікаційних технологій, який отримав 

назву «комунікаційного вибуху», значно полегшив поширення і накопичення соціально 

вагомої інформації, зумовив формування глобального 

інформаційного простору, до якого залучені країни і континенти, 

політичні, економічні, правові інститути та окремі особистості. 

Індустріальне суспільство трансформується в інформаційно-

комунікаційне: комунікаційні технології проникають в усі сфери 

життєдіяльності, а головне, виникає і розвивається якісно новий тип 

комунікаційних структур і процесів, зростає роль комунікації, 

зокрема у сфері політико-владних відносин.  

«Хто володіє інформацією, той володіє світом», казав Вінстон Черчіль. Сьогодні 

інформація – один з найважливіших ресурсів розвитку сучасного суспільства нарівні з 

матеріальними, енергетичними й людськими. Саме знання, інформація й комунікація є 

могутньою зброєю, надають сучасній владі вищого рівня якості та високої ефективності, 

дають змогу за мінімального витрачання ресурсів досягти бажаних цілей, переконати 

людей у цих цілях, а відтак перетворити їх з противників на союзників. Чи, скажімо,  

консолідувати народи і суспільства або, навпаки, роз’єднати і розсварити. 

Тож інформація й комунікація створюють нове обличчя світу, вони стали 

окремою потужною інформаційною сферою, яка сама продукує і народжує нові образи і 

суспільства, і влади, і її інститутів, нові ціннісні ієрархії, відносини, впливає на все, 
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визначає все і скрізь. Тому без розуміння цих процесів, а тим паче без уміння їх 

використовувати буде програвання в інформаційно-комунікаційному просторі. 

Слово комунікація прийшло в наш лексикон з англійської, а в англійську – з 

латини (лат. communicare, англ. communication). Дослівно воно означає – спілкування, 

перебування у зв’язку, взаємодія, поєднання. 

Комунікація – це процес обміну інформацією між двома і більше людьми. 

Найпростіша модель комунікації – це джерело (відправник), яке відправляє повідомлення 

отримувачу (отримувачам), а взамін отримує реакцію – так званий зворотний зв’язок. 

Комунікацію слід відрізняти від інформування. Інформування – це лише надання 

інформації без зворотного компоненту отримання реакції та зворотного зв’язку.  

Комунікація – більш складний та багатоступеневий процес порівняно з 

інформуванням. Крім того, комунікація вимагає того, щоб її учасники враховували 

отриману інформацію та реагували вже з урахуванням отриманої інформації, для того, 

щоб процес отримав статус комунікації, а не лише обміну інформацією. 

У сучасній теорії комунікації для позначення процесів передачі й обміну 

інформаційними повідомленнями використовують поняття: інформація, комунікація і 

партнерство. 

Інформація – передача відправником повідомлення одержувачу без наміру 

отримати відповідь (однобічна інформація).  

Комунікація – двосторонній обмін повідомленнями, коли одержувач інформації 

не лише реагує на послання відправника, а й відбувається обмін думками (діалог), 

виробляються спільні погляди й підходи. 

Партнерство – найбільш глибока форма комунікації, яка зазвичай розвивається 

протягом тривалого часу і передбачає постійність контактів (взаємовідносини ). 

Щоб інформація була сприйнятою на 100%, рекомендується повторити 

повідомлення тричі. При цьому важливо, щоб інформація була чітко переданою, 

отримувач повідомлення правильно його зрозумів та інтерпретував.  

Результатом партнерства є налагодження взаємовідносин. Взаємодія  – це сфера 

людських взаємин, де тісно переплітаються пізнавальні процеси та емоції, соціально-

психологічні правила та етичні норми. Іншими словами, це не тільки розуміння 

інформації, її передавання, приймання, а й розуміння потреб партнера по комунікації, 

його інтересів, установок тощо. Це, на думку психологів, ґрунт для встановлення взаємної 

довіри. 

Процес комунікації – організоване спілкування, що є видом суспільно-культурної 

діяльності, яка відбувається у вигляді взаємопов’язаних інтелектуально-розумових та 

емоційно-вольових дій, спрямованих на духовне, професійне чи інше єднання маси людей. 

Отже, головною умовою комунікаційного процесу є взаєморозуміння та свідомо 

орієнтовані дії. Зробити комунікативний процес свідомим і раціональним покликана 

система цілеспрямованих комунікаційно-інформаційних дій. 

 

1.3. Зміст та особливості комунікації судової влади  

Судова влада як соціальний інститут повинна здійснювати соціальні 

комунікації для спілкування з суспільством, налагодження і підтримки контактів з 

партнерами і опонентами, використовуючи при цьому найрізноманітніші засоби. 
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Головна ціль комунікації – створення довірливих відносини з зацікавленими сторонами, 

формування правильних очікувань з боку громадськості та налагодження партнерських 

відносини з зацікавленими сторонами. 

Комунікаційна діяльність органів судової влади має бути ефективною: бути 

спрямована на упередження інформаційних запитів громадян та розробку стратегій 

комунікації через ЗМІ, Інтернет, представників громадських організацій. Такий підхід 

сприятиме діалогу з суспільством, а також покращенню іміджу суду як відкритої до 

спілкування установи. 

Обставини, які ускладнюють процес здійснення комунікаційної діяльності 

судової влади: 

 комунікаційний вакуум, який утворився між судовою владою і широкою 

громадськістю в силу, по-перше, особливостей  функціонування судової влади  (її 

утаємниченості (сакральності), закритості, корпоративності, не публічності); по-

друге відсутності системної, продуманої, узгодженої комунікаційної політики; 

 криза довіри з боку суспільства до діяльності судової влади (що породжена не в 

останню чергу попередньою причиною).  

Реалізація конкретних комунікаційних планів, стратегій діяльності 

передбачає врахування низки позицій: 

 Оцінка значущості інформації як потужного владного ресурсу. Не брати до уваги 

означені процеси, а ще більше не вміти їх використовувати в своїх інтересах, 

означає програвати в інформаційно-комунікаційному просторі, який з кожним 

днем стає все впливовішим і визначальним у світі інформації.  

 Розуміння того, що всім суб’єктам владних відносин сьогодні доводиться 

здійснювати комунікації у конкурентному середовищі   (конкуренція за увагу). 

Звідси вимоги щодо інтерактивності (практичної значущості для   громадян) 

інформації. 

 Сприйняття комунікації як ефективного управлінського засобу розвитку та 

реалізації заходів, необхідних для досягнення поставлених цілей. Тому 

комунікаційна діяльність має застосовуватися стратегічно, бути продуманою та 

належно контролюватися. А комунікації повинні сприйматися як необхідна 

складова планування різних видів діяльності та прийняття рішень. Усі судові 

інстанції та їх підрозділи повинні відстежувати та оцінювати свій комунікативний 

внесок щодо власних комунікаційних цілей. 

 Icнує нагальна потреба у наявності єдиної продуманої концепції комунікації і 

розробка на її основі стратегічних планів комунікаційної діяльності судів, органів 

судової влади та громадських об’єднань суддів на регіональному та 

національному рівнях. 

Концепція (лат. conceptio) – система поглядів, що визначають мету, цілі, 

завдання, основні напрями, стратегію і тактику реалізації проектів, програм. 

Стратегія – загальний план будь-якої діяльності, що охоплює значний проміжок 

часу, спосіб досягнення завдань. 

Концепція комунікації судової влади є базовим документом для формування 

внутрішньої і зовнішньої комунікаційної діяльності судів, органів судової влади та 

громадських об’єднань суддів на національному і регіональному рівнях. Вона є 

обов’язковим документом, на основі якого розробляються стратегічні плани 
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комунікаційної діяльності усіх органів судової влади України.  

 

 Концепція інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України, 

затверджена рішенням № 72 Ради суддів України 30.11.2012 р.  

 Стратегія розвитку судової влади України на 2015–2020 рр., затверджена Радою 

суддів України 11.12.2014 р.  

 Рекомендації Міжнародної конференції «Зміцнення довіри до судової влади 

через покращення взаємної комунікації», схвалені рішенням Ради суддів України 

№ 14 від 12.03.2015 р.  

Стратегічна комунікація завжди орієнтована на життєві цінності – безпеку, 

свободу, незалежність, прагнення до успіху та ін. Орієнтація на спільні  для багатьох 

цільових аудиторій цінності допомагає встановити довгострокове взаєморозуміння й 

ефективну комунікацію з громадськістю. Стратегічний план розвитку судової влади 

України визначає цінності: незалежність і самостійність, чесність, професіоналізм 

(компетентність), справедливість і рівність, відкритість і доступність суду. Суд 

зобов’язаний повідомити про цінності, які сповідують судді та інші його працівники, 

відтак формуючи очікування громади.  

Звертаючись до суду, громадяни очікують відновлення справедливості, захисту 

своїх прав і свобод, які є передумовою життя в безпечному світі, сталості, 

передбачуваності, задоволення основних людських потреб. Критерії справедливого суду, 

вимоги до судочинства, на яке має право кожна людина, вироблені європейською 

спільнотою, Європейським судом з прав людини, закріплені у ст. 6 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод – право на справедливий суд: 

 доступність правосуддя; 

 незалежність і безсторонність суду; 

 публічність судового розгляду; 

 розумність строків розгляду справи. 

Право на справедливий суд покликана забезпечити держава. Основна функція 

суду – здійснення правосуддя:  «Кожен має право на справедливий і публічний розгляд 

його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, 

встановленим законом» (ст. 6).  

 Доступність правосуддя – передбачає організаційну і процесуальну 

можливість кожного звернутися до суду за вирішенням своєї справи. Це територіальна 

наближеність судів до населення, раціональна організація роботи судів, надання 

кваліфікованої юридичної допомоги незабезпеченим верствам населення, особливо у 

кримінальних справах, розумні правила і процедури (відсутність затягування, 

бюрократизму, розумність судових витрат). 

У справі Беллет проти Франції Європейський суд зазначив, що «стаття 6 § 1 

Конвенції містить гарантії справедливого судочинства, одним з аспектів яких є доступ 

до суду. Рівень доступу, наданий національним законодавством, має бути достатнім для 

забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в 

демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ був ефективним, особа повинна 

мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які становлять втручання у її 

права». 
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 Незалежність і безсторонність суду є чи не головним фактором спра-

ведливості судового розгляду. Навіть якщо з фізичною і процесуальною доступністю суду 

немає проблем, але якщо вашу справу розглядає упереджений склад суду, справедливості 

годі й чекати. За усталеною практикою Європейського суду, безсторонність повинна 

визначатися за суб’єктивним та об’єктивним критеріями. 

У справі Пуллар проти Сполученого Королівства  Європейський суд 

розтлумачив ці критерії: «По-перше, потрібно встановити, що суд був суб’єктивно 

безсторонній, тобто жоден із його членів відкрито не проявляв упередженість та 

особисту зацікавленість. Особиста безсторонність презюмується доти, доки не буде 

доведено інше. По-друге, суд повинен бути об’єктивно безсторонній, тобто 

передбачається існування достатніх гарантій, щоб виключити будь-які сумніви щодо 

цього». 

 

У справі Білуха проти України заявниця скаржилася на упередженість 

Артемівського місцевого суду Донецької області при вирішенні її справи, оскільки 

головуючий у її справі суддя – голова того суду – мав історію позапроцесуальних 

стосунків з відповідачем. На прохання голови суду той, як керівник комерційної 

структури, надав свого часу матеріальну допомогу суду: безкоштовно встановив на 

вікнах у суді ґрати і передав у користування суду комп’ютер. Апеляційний суд 

проігнорував аргументи заявниці про порушення її права на неупереджене вирішення її 

трудового конфлікту, але Європейський суд надав їм ваги, підтвердивши обґрунтовані 

побоювання пані Білухи щодо упередженого ставлення судді при вирішенні її справи, 

зазначивши, що вони були об’єктивно виправданими, і тому визнав порушення її права 

за ст. 6 Конвенції. 

Лорд Х’юарт, голова Верховного суду Великої Британії,  1924 року сказав, що «не 

просто важливо, а надзвичайно важливо, щоб правосуддя не лише здійснювалося, а й 

явно та безумовно виглядало так, що воно здійснюється». Цю концепцію англійського 

права запозичив і Європейський суд з прав людини, зазначивши, що суд зобов’язаний 

вселяти довіру стосовно своєї незалежності й безсторонності. 

У справах Де Куббер проти Бельгії, Кастілло Альгар проти Iспанії Суд зазначив, 

що «важливим питанням є довіра, яку суди повинні вселяти в громадськість, у тому 

числі й в обвинувачених, у демократичному суспільстві». 

 Розумні строки розгляду справи. Зволікання у здійсненні правосуддя – це 

відмова у правосудді (Justice delayed is justice denied). Цей принцип бере свій початок з 

Великої хартії вольностей 1215 року, яка проголошувала заборону на відкладення 

здійснення правосуддя. 

Статтею 6 Конвенції гарантується право на розгляд справи судом у «розумні 

строки». У своїй практиці Суд підходить до цієї проблеми дуже індивідуально. Водночас 

були встановлені певні критерії, у світлі яких слід оцінювати тривалість провадження. Це: 

складність справи; поведінка заявника; дії відповідних органів. Строки судового розгляду 

аналізувались судом у справі Странніков проти України. Суд дійшов висновку, що 

тривалість оскаржуваного процесу була надмірною та не відповідала вимозі розумності 

строку. 

У цій справі заявник звернувся до суду з позовом про визнання його засновником 

підприємства-відповідача та відшкодування моральної шкоди. Судовий процес у справі 

було розпочато у травні 1995 року. Оскаржуваний процес закінчився 26 січня 2004 року, 
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коли заявнику була виплачена заборгованість. Таким чином, провадження тривало 

близько 8 років та 8 місяців для 4 інстанцій (включаючи інстанції виконання), тобто 

близько 6 років та 4 місяців після визнання Україною права особи на подання 

індивідуальної заяви до Суду. Після розгляду усіх документів, які були йому надані, Суд 

дійшов висновку, що у справі загальна тривалість оскаржуваного процесу є надмірною та 

не відповідає вимозі «розумності строку». 

Справа Науменко проти України також розглядалась Судом на предмет 

«розумності строку» судового розгляду скарг заявниці, що стосувались отримання нею 

соціальних пільг та пенсії як ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС. 

Суд, оцінюючи тривалість провадження у справі заявниці у світлі встановлених 

своєю практикою критеріїв, дійшов висновку, що поведінка заявниці протягом розгляду 

справи була належною. Також Суд зазначив, що провадження щодо отримання 

компенсації було наслідком зменшення розміру пенсії заявниці та позбавлення її пільг, 

наданих їй як ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У світлі цих обставин 

та враховуючи складне фінансове становище заявниці та стан її здоров’я, розгляд справи 

мав для неї, безсумнівно, важливе значення. Суд наголосив на тому, що для заявниці було 

життєвою необхідністю вимагати швидшого вирішення її скарг. 

Враховуючи тривалість провадження після 11 вересня 1997 року (5 років, 8 

місяців і 1 день), Суд дійшов висновку, що при вирішенні справи заявниці мала місце 

необґрунтована затримка і у цій справі мало місце порушення ст. 6 § 1 Конвенції у тому 

сенсі, що «цивільні права» заявниці були визначені з порушенням «розумного строку».  

 Публічність судового розгляду. Публічний процес є невід’ємною 

гарантією дотримання прав людини при здійсненні судочинства. Як наголошує у своїй 

практиці Європейський суд, публічний характер судового розгляду захищає заявників від 

таємного, не підконтрольного суспільству правосуддя. Це також один зі способів 

покращення довіри до діяльності судових органів. Роблячи процес здійснення 

судочинства прозорим, публічність сприяє досягненню цілей п. 1 ст. 6 Конвенції, а саме 

забезпеченню справедливого судового розгляду (справа Асхен проти ФРН). 

Відкритість судових засідань може обмежуватися, проте таке обмеження слід 

відрізняти від його порушення. Як зазначається в Конвенції, публічний розгляд може 

обмежуватися 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 суворо необхідною, – коли 

за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.  

Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка 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 суворо необхідною, – коли за особливих обставин 

публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя. 

 Виконання судових рішень. Виконання будь-якого судового рішення є 

невід’ємною стадією процесу правосуддя, а отже, має відповідати вимогам ст. 6 

Конвенції. Як наголосив Європейський суд у рішенні, ухваленому 7 травня 2002 р. у 

справі Бурдов проти Росії, виправдання неможливості виконання судового рішення 

відсутністю фінансування є неприпустимим для держави.  

Поза сумнівом, вирішення справи в суді без невиправданого і необґрунтованого 

зволікання є запорукою ефективного захисту особою своїх прав. Водночас судовий 

захист, як і діяльність суду, не може вважатися дієвим, якщо судові рішення не 
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виконуються або виконуються неналежним чином і без контролю суду за їх виконанням, 

зазначено в Концепції. 

Пункт 1 ст. 6 Конвенції гарантує кожному право на звернення до суду з позовом 

стосовно його прав та обов’язків цивільного характеру. У справі Горнсбі проти Греції 

Європейський суд зазначив, що виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має 

розцінюватись як складова частина судового розгляду. 

У справі Вараніца проти України Європейський суд зазначив, що відсутність 

коштів у підприємства державної форми власності не може виправдати затримку 

виконання судового рішення. 

Слід зауважити, що у справі Півень проти України Європейський суд 

констатував порушення ст. 6 Конвенції та зазначив, що невиконання судового рішення не 

може бути виправдане недоліками законодавства, які унеможливлюють його виконання. У 

цій справі Європейський суд дійшов висновку про відсутність у законодавстві України 

нормативної бази щодо завдань, покладених на органи виконавчої влади, і констатував 

порушення п. 1 ст. 6 Конвенції.  

Невиконання рішення державного суду не може бути виправдане і відсутністю 

бюджетних видатків. У справі Шмалько проти України Європейський суд констатував, 

що орган державної влади не має права посилатися на брак коштів, щоб виправдати 

невиконання судового рішення про виплату боргу. 

Перелічені елементи є основними складовими права кожного на справедливий 

суд. Це стандарти справедливого суду, сповідуючи які, суд може налагодити ефективну 

комунікацію зі своїми цільовими аудиторіями, бо вони сприяють задоволенню основних 

потреб і цінностей громадян – безпеки і справедливості. Складові справедливого суду слід 

враховувати у стратегічному плануванні і реалізації комунікаційної діяльності судів. 

Основна мета комунікації – донесення до внутрішньої і зовнішньої аудиторії 

місії, бачення і основних завдань судової влади, формування довіри громадян до суду та 

суддів, налагодження плідної співпраці з широкою  громадськістю, інститутами 

громадянського суспільства, ЗМІ, органами державної влади і місцевого самоврядування 

та міжнародним співтовариством. 

Комунікаційна діяльність судової влади – це комплекс заходів, які покликані 

надати цільовим групам всередині і за межами судової влади  України інформацію про 

діяльність судів і суддів та забезпечити постійний діалог з суспільством з метою 

об’єднання зусиль для зміцнення незалежності судової влади, гарантування законності 

та правопорядку, здійснення об’єктивного і неупередженого правосуддя, реалізації 

основної соціальної функції судової влади. 

Вона спирається на обґрунтовану стратегію комунікацій, яка розуміється як 

сукупність використання системи комунікаційних засобів, методів, прийомів і технік 

досягнення мети, цілей і завдань комунікаційної діяльності. 

Загальні цілі комунікаційної діяльності: 

 підвищити рівень суспільної довіри до суду як інституту правосуддя та 

покращити імідж судової влади загалом;  

 привернути увагу громадськості до необхідності зміцнення незалежності судової 

влади, забезпечення гарантії верховенства права в Україні, справедливого 

судочинства, захисту прав і свобод людини; 

 покращити рівень обізнаності громадян щодо специфіки, особливостей і змісту 

діяльності  судової системи; 
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 налагодити відносини зі ЗМІ, лідерами громадської думки, громадськими 

організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування. 

Комунікаційна діяльність судової влади має ґрунтуватися на таких базових засадах: 

 системності та проактивності (випереджувальності) комунікації; 

 спільній відповідальності за здійснення комунікаційної діяльності судової влади 

(внутрішньої і зовнішньої); 

 спрямованості на донесення інформації і повідомлень до всіх  суспільних груп  

у поєднанні з орієнтацією на конкретну обізнаність та поведінку лідерів 

громадської думки; 

 сприйнятті громадян, їх організацій і об’єднань, органів державної влади і 

місцевого самоврядування, ЗМІ та всіх інших учасників комунікаційного процесу 

як партнерів по діалогу і взаємодії; 

 дотриманні етичних принципів і вимог; 

 визнанні необхідності  створення єдиного центру для координації комунікаційної 

діяльності судової влади.  

Комунікаційна діяльність судової влади (зовнішня та внутрішня) подана на 

схемі. 

Комунікаційна діяльність судової влади України 

КОНЦЕПЦІЯ КОМУНІКАЦІЙ 
(внутрішні та зовнішні комунікації) 

Медіа-концепція 

Річний план 
комунікаційної 

діяльності 

Реалізація 

(здійснення 
планів 

комунікаційної 
діяльності)

Антикризова PR-
концепція 

Інтернет-
концепція 

PR-концепція 

Моніторинг 
впровадження

Аналіз 

Корекція: 
концепції –

планів –
методів та 

форм 
впровадження

Концепції щодо 
окремих 

значущих подій

Плани дій за 
окремими 

напрямами, 
заходами та 

періодами 

додатково

Довгостроковий 
стратегічний план 

комунікаційної 
діяльності 

 

Ефективність комунікаційної діяльності судової влади залежить від 

комплексного поєднання її структурних елементів: 

 блоку нормативно-правового регулювання, що включає наявність правових засад 

для здійснення комунікаційної діяльності судів та суддів; 

 ресурсного блоку – забезпечення матеріальними, фінансовими, технічними 

ресурсами для здійснення комунікації (сюди відносять також рівень 

комунікативної компетентності суддівського співтовариства); 

 організаційного блоку – наявність у органах судової влади структур (відділів) чи 

уповноважених представників для здійснення комунікації; 
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 інформаційного блоку – змістовність, системність, узгодженість, інтерактивність 

інформаційного продукту, який поширюється органами судової влади. 

Основні принципи комунікаційної діяльності судової влади та їх зміст подані в 

таблиці.  

Таблиця  

Основні принципи комунікаційної діяльності судової влади 

Принципи Зміст 

прозорість висвітлення діяльності органу судової влади, роз’яснення цілей, 

змісту та специфіки його роботи 

відкритість створення умов для безперешкодного доступу громадян до 

інформації про діяльність судової влади 

партнерство постійність контактів органів судової влади з громадськістю 

(взаємовідносини) 

відповідальність зобов’язання щодо змістовності та  якості інформації 

правдивість  надання чіткої, правдивої та об’єктивної інформації 

реалістичність проведення комунікативних заходів з урахуванням наявних 

ресурсів 

адресність адаптованість інформації до сприйняття цільовими групами 

громадян 

оперативність своєчасність інформування громадськості 

доступність лаконічність, зрозумілість інформації, легкість для сприйняття та 

запам’ятовування 

 

Наявність організаційної структури та креативна здатність взаємодіючих 

елементів комунікативного процесу до здійснення ефективної комунікації є показником 

комунікаційного потенціалу судової влади. 

Оскільки здійснювати комунікаційну діяльність органам судової влади 

доводиться у конкурентному середовищі, важливим є правильне позиціювання судової 

влади у інформаційному просторі.   

Основними засобами такого позиціювання є: 

 візуальна ідентифікація судової влади (логотип, кольори, дизайн  

 офіційних бланків, т.п.);  

 корпоративна комунікація (зв’язки з громадськістю, інформування  

 громадян, месиджі  і т.п.);  

 корпоративна поведінка (суддівська поведінка, внутрішні цінності,  

 культура, норми,  етика і т.п.). 

Виходячи зі специфіки діяльності суду, в основу позиціювання судової влади в 

сучасному комунікаційному просторі України мають бути покладені такі ключові цін-
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ності: справедливість; неупередженість; об’єктивність; чесність; прозорість; 

професіоналізм; відкритість.  

Суб’єктами комунікаційної діяльності судової влади у внутрішній і 

зовнішній комунікації (відповідно до їх статусу і повноважень) є:  

 Конституційний Суд України ( голова і судді). 

 Верховний Cуд України (голова і судді); 

 вищі спеціалізовані суди  (голови і судді); 

 апеляційні суди (голови і судді); 

 місцеві суди (голови і судді); 

 органи суддівського самоврядування (ради суддів, з’їзди, конференції; їх 

представники);     

 інші органи судової влади (Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 

Державна судова адміністрація України, Національна школа суддів України) та 

Вища рада юстиції; 

 громадські об’єднання суддів та працівників судових органів. 

Специфіка професійної діяльності і статусу суддів, яка має бути врахована  

у процесі здійснення комунікації: 

 рівність суддів, а звідси – їх спільна участь у комунікаційному процесі і 

відповідальність за формування позитивного іміджу судової влади; 

 незалежність та відповідальність суддів, що передбачає «високу ціну» 

інформації, яку вони передають суспільству (на процесуальному і 

позапроцесуальному рівнях); 

 висока вимогливість до всіх проявів поведінки суддів як носіїв незалежної судової 

влади (професійної і особистісної). Навіть за стінами суду вони зобов’язані 

демонструвати етику і культуру поведінки, зокрема і комунікативної; 

 єдність судової практики і необхідність дотримання комунікативних процедур, 

що  накладає додаткові вимоги до комунікативних умінь і навичок суддів 

(процесуальний рівень комунікації). 

Об’єктами комунікаційної діяльності судової влади є цільові групи, на які 

спрямована комунікація: 

 у внутрішній комунікації – колеги, керівництво судів, вищі судові інстанції, 

представницькі органи суддівського самоврядування тощо. 

 у зовнішній комунікації – широке коло громадськості, засоби масової  інформації, 

громадські, правозахисні та міжнародні організації, експертне та наукове 

середовище, політики, депутати місцевих рад, представники органів державної 

влади тощо. 

 У процесі здійснення комунікації слід враховувати особливості сприйняття 

інформації масовою суспільною свідомістю. Для цього необхідно: 

 визначати пріоритетні (ключові) цільові аудиторії, на які спрямована та чи інша 

конкретна інформація. Пріоритетність аудиторій визначається основними 

завданнями, які необхідно вирішити протягом певного часу;  

 орієнтуватися  на лідерів громадської думки (це авторитетні члени громади, 

керівники громадських організацій, які представляють інтереси певної цільової 
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групи, депутати рад різних рівнів тощо). Такий підхід дає змогу зосередити 

людські та фінансові ресурси на обмеженій ділянці впливу; 

 формувати інформаційні повідомлення (письмові та усні) з точки зору інтересів 

людей. Масова аудиторія здатна реагувати тільки на те, що ймовірно впливає (чи 

впливатиме) на поліпшення (погіршення) якості життя конкретної людини; 

Щоб розраховувати на успіх, комунікаційна діяльність має бути орієнтована не 

лише на загальні суспільні потреби і цілі, а й бути при цьому зрозумілою, практично 

орієнтованою на конкретні потреби окремого громадянина. 

 здійснюючи комунікацію, органи судової влади повинні бути активними, не 

чекати, поки з’являться  публікації у ЗМІ. Поширення інформації повинно бути 

постійним, з використанням всіх можливих каналів комунікації; 

 не вкладати кошти і зусилля в руйнування негативного стереотипу, доцільніше 

сформувати новий, що демонструватиме переваги нових методів і форм роботи 

судів та суддів. 

Стереотипи є стандартизованими образами соціальних об’єктів (так звані 

тверді відбитки у перекладі з грецької), які формуються під впливом оточуючого 

середовища, однак менше залежать від емпіричного пізнання і уявлень людей про 

суспільні об’єкти. Вони є  доволі стійкими, можуть супроводжувати людей протягом 

усього життя і навіть передаватися у спадок наступним поколінням. 

Внутрішні та зовнішні обставини, які можуть впливати на комунікативні 

процеси: 

 роз’єднаність судової влади, фактичне існування підсистем судової влади та 

окремих її суб’єктів, що ускладнює процес координації спільної комунікаційної 

політики і діяльності; 

 низький рівень довіри до судової влади у громадян України; 

 недостатній, вкрай низький рівень матеріально-технічного,  фінансового та 

інформаційного забезпечення органів судової влади (особливо на регіональному і 

місцевому рівнях); 

 нестача людських ресурсів, брак знань і навичок здійснення системної 

комунікаційної діяльності як на національному, так і на регіональному рівнях; 

 непрофесіоналізм та незрілість українських ЗМІ у проблемах висвітлення 

судового процесу, відсутність правил доброчесності та етики взаємодії із судовою 

гілкою влади. 

Характеристики ефективної комунікації: 

 процес обміну інформацією має бути результативний, завершується 

взаєморозумінням, згодою між сторонами і (що важливо для джерела інформації) 

зміною у свідомості та/або поведінці отримувача інформації; 

 результатом ефективної комунікації завжди є бажані зміни у свідомості чи 

поведінці отримувача інформації, які допомагають досягати поставлених перед 

організацією цілей; 

 може проявлятися у підвищенні обізнаності щодо певної теми, підвищенні довіри 

до явища, формуванні певного іміджу (образу) в очах аудиторії, діях або 

утриманні від дій з боку отримувача інформації. 

 

Ефективна комунікація має відображати конкурентну позицію, мати цільову 

спрямованість та  враховувати психологію тих груп, на які вона спрямована. 
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1.4. Нормативно-правові засади здійснення комунікаційної діяльності  

Комунікації в органах судової влади здійснюються у певних нормативно-

правових межах: права знати, права на особисте життя, права на державну таємницю та ін. 

У цьому полягає складність і специфіка процесу комунікації судової влади.  

Міжнародні стандарти комунікаційної діяльності судової влади відбиває відомий 

вислів Вольтера: «Свобода полягає в тому, щоб залежати тільки від законів». Рівень 

свободи слова та взаємопов’язані з нею свобода вираження поглядів та свобода преси 

є одним з основних показників демократичності суспільства. Тому вони прискіпливо 

охороняються і є непохитними у розвинених країнах. У європейській і світовій практиці 

свобода слова визначається як невід’ємна складова загальнолюдського права на 

вираження поглядів, права на справедливий та неупереджений суд.  

Основні документи, якими користуються сучасні європейські країни для 

забезпечення доступу до судової інформації, розроблялися Організацією Об’єднаних 

Націй, Радою Європи та спираються на тлумачення Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод Європейським судом з прав людини у своїх справах щодо 

прозорості та доступу до інформації. Вони сьогодні є актуальними для країн, що 

запроваджують європейські демократичні стандарти в суспільному  житті. Для України 

також, адже в своїй Конституції вона закріпила курс на побудову демократичної правової 

держави і громадянського суспільства. 

 Європейська конвенція з прав людини – Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод (зі змінами, внесеними Протоколом № 11) 

(ратифікована Україною 17 липня 1997, набула чинності для України: 11.09.1997) 

гарантує право на справедливий суд (ст.6) та право на свободу вираження поглядів (ст.10). 

 Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (ратифіковано 

Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII від 19.10.1973) – закріплює 

певні обмеження щодо прозорості судового процесу з кримінальної тематики з метою 

балансу між доступом і правом особи на інформацію й приватним життям та правами 

особи на збереження особистої інформації про себе (ст. 14, 19). Правові норми визначають 

публічність процесуальної інформації як важливої засади здійснення справедливого 

судочинства. Водночас вони передбачають право індивіда на збереження особистої 

інформації, що накладає певні вимоги на здійснення комунікації судової влади на 

процесуальному рівні. Гарантування права індивіда на свободу пошуку і поширення будь-

якої інформації реалізується в системі судової влади в забезпеченні принципу прозорості 

її діяльності за винятком певних обмежень, які, однак, мають встановлюватися  лише 

законом. 

 Мадридські принципи щодо зв’язку між засобами масової інформації та 

суддівською незалежністю (оприлюднені у Резолюції 1296 Економічної та соціальної 

Ради ООН від 11.02.1994) – зафіксували основні погляди ООН щодо свободи думки та 

слова,  взаємодії судів та засобів масової інформації. 

У преамбулі до даного документа зазначалося, що ці принципи підготовлені як 

мінімальні стандарти та не можуть бути використані для відходу від існуючих вищих 

стандартів захисту свободи вираження поглядів. 

Основний принцип. Свобода вираження поглядів, як її визначено статтею 19 

Міжнародного пакту (у тому числі свобода ЗМІ), становить одну з основ будь-якого 

суспільства, що називає себе демократичним. 
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Функцією та правом ЗМІ є збирання та поширення інформації в суспільстві та 

коментування відправлення правосуддя, у тому числі справи до, під час та після судового 

процесу, але не порушуючи презумпцію невинуватості. 

Право коментування відправлення правосуддя не повинно підлягати будь-яким 

спеціальним обмеженням. 

Обсяг основного принципу. Основний принцип не виключає збереження 

відповідно до закону таємниці під час розслідування злочину, навіть якщо розслідування 

становить частину судового процесу. Таємність за таких обставин повинна розглядатися 

як перевага на користь осіб, які підозрюються або обвинувачуються, для збереження 

презумпції невинуватості. Це не обмежує право будь-якої такої особи повідомити пресі 

інформацію про розслідування або обставини, які є предметом розслідування. 

Основний принцип не охоплює проведення закритого засідання при провадженні 

з метою досягнення примирення або врегулювання приватного спору. 

Він не вимагає права прямої трансляції чи запису судового розгляду. Там, де це 

дозволено, основний принцип також застосовується. 

Обмеження. Будь-яке обмеження основного принципу повинно бути чітко 

визначено законом. Якщо такий закон надає дискрецію чи повноваження, така дискреція 

чи повноваження повинні здійснюватися лише суддею. 

Повноваження судді на обмеження основного принципу та намір застосувати це 

повноваження, передбачає відповідне право засобів масової інформації (так само, як і 

будь-якої іншої особи, якої це стосується) бути вислуханими з тим, щоб висловити 

заперечення проти застосування цього повноваження, а у випадку, якщо його застосовано, 

то право на оскарження. 

Закони можуть дозволяти обмеження основного принципу настільки, наскільки це 

необхідно у демократичному суспільстві для захисту неповнолітніх та членів інших груп, 

які потребують особливого захисту. 

Обмеження основного принципу щодо кримінального процесу в інтересах  

відправлення правосуддя у демократичному суспільстві може бути здійснено: 

 для запобігання завданню серйозної шкоди обвинуваченому; 

 для запобігання серйозній шкоді або неналежному тиску на свідка, присяжного чи 

потерпілого; 

 для запобігання завданню серйозної шкоди правомірним інтересам приватної 

сторони; 

 на підставі вимог національної безпеки (у цьому випадку сторона захисту та ЗМІ 

повинні мати право знати про підстави обмеження та право оскаржити таке 

обмеження). 

Жодне обмеження не повинно застосовуватися у свавільний чи дискримінаційний 

спосіб.  

Жодне обмеження не повинно застосовуватися мірою, що є більшою за 

мінімальну, та впродовж часу, що є довшим за мінімальний, необхідні для досягнення 

відповідної мети. 

Стратегія впровадження основного принципу. Судді повинні мати 

рекомендації щодо того, як поводитися з пресою. Їх слід заохочувати допомагати пресі 

шляхом надання стислого викладу довгих чи складних рішень з питань, що становлять 

суспільний інтерес. 
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Суддям не слід забороняти відповідати на запитання преси, які стосуються 

відправлення правосуддя; але судова влада може підготувати з цього приводу розумні 

правила, які можуть регулювати обговорення процесів, котрі можна ідентифікувати. 

Баланс між незалежністю судової влади, свободою преси та додержанням прав 

особи – особливо неповнолітніх та інших груп, котрі потребують спеціального захисту, – 

важко знайти. Тому необхідним є те, щоб у розпорядження зацікавлених осіб чи груп було 

надано один чи більше з передбачених нижче засобів: звернення до суду, ради з 

представників ЗМІ, омбудсмена з питань ЗМІ. Значною мірою цього можна уникнути 

шляхом прийняття Кодексу етики для ЗМІ, який має бути розроблений у рамках самої 

професії. 

Тонка межа співвідношення права на інформацію з правами репутації особи та 

захисту особистої інформації часто стає приводом для певних обмежень доступу до 

інформації у засіданнях суду.  

З цього приводу корисною для України може бути практика Європейського суду з 

прав людини. Наприклад, у рішенні в справі «Санді таймс» проти Сполученого 

Королівства (1979) визначено, що «суди є форумом для вирішення суперечок». «Проте 

попереднє обговорення може відбуватися в інших місцях, таких як спеціальні часописи, 

масова періодика чи громадськість».   

Отже, громадськості надається можливість отримувати інформацію про хід та 

стан судових справ та системи судочинства загалом, робити висновки та оцінювати їх. 

Водночас у рішенні наголошується, що «ЗМІ не мають переступати межі, 

встановлені в інтересах належного відправлення правосуддя, хоча 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».  

У зазначеному вище рішенні, зокрема, зафіксовані вимоги щодо висвітлення 

судового процесу: «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».   

Європейським судом визнана шкідливою практика «квазісуду в засобах масової 

інформації», яка викликає сумніви щодо незалежності суду. 

 Рекомендації Rec(2003)13 Комітету Міністрів державам-членам щодо 

надання інформації через засоби масової інформації стосовно кримінального процесу 

(прийнята Комітетом Міністрів РЄ 10.07.2003 на 848-му засіданні заступників 

міністрів). 

Відображені основні демократичні стандарти взаємовідносин суддів та ЗМІ у 

європейських країнах, що базуються на: 

 засадничому праві на свободу вираження поглядів та інформації; 

 праві засобів масової інформації 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 засобах масової інформації стосовно кримінального 

процесу, аби зробити очевидною стримуючу функцію кримінального права; 
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 праві засобів масової інформації та журналістів створювати професійні асоціації, 

як це гарантовано правом на свободу об’єднання; 

 обізнаності стосовно багатьох ініціатив з боку засобів масової інформації та 

журналістів у Європі, спрямованих на сприяння відповідальному виконанню 

журналістської роботи чи шляхом саморегулювання, чи у співпраці з державою на 

засадах співрегуляції; 

 бажанні сприяти поінформованому обговоренню щодо захисту прав та 

інтересів, що виявляються в контексті висвітлення засобами масової інформації 

кримінального процесу, та належній практиці забезпечення доступу засобів 

масової інформації до кримінального процесу у всій Європі; 

 врахуванні Резолюції №2 щодо журналістських свобод та прав людини, прийнятої 

на 4-й Європейській конференції на рівні міністрів з питань політики щодо 

засобів масової інформації (Прага, грудень 1994), а також Декларації про 

майбутню політику стосовно засобів масової інформації, прийняту на 6-й 

Європейській конференції на рівні міністрів з питань політики щодо засобів 

масової інформації (Краків, червень 2000). 

Принципи надання інформації через засоби масової інформації стосовно 

кримінального процесу :  

 Принцип 1. Інформування громадськості через засоби масової інформації. 

Громадськість повинна мати можливість одержувати інформацію про діяльність 

судових органів та органів розслідування через засоби масової інформації. Тому 

журналісти повинні мати можливість вільно висвітлювати та коментувати 

функціонування системи кримінальної юстиції з урахуванням лише обмежень, 

викладених у наступних принципах. 

 Принцип 2. Презумпція невинуватості. Дотримання принципу презумпції 

невинуватості є невід’ємною складовою права на справедливий суд. Відповідно, 

погляди та інформація стосовно кримінального процесу, що триває, мають 

передаватися або поширюватися через засоби масової інформації лише тоді, коли 

це не порушує презумпції невинуватості підозрюваного або обвинувачуваного. 

 Принцип 3. Точність інформації. Судові органи та органи розслідування мають 

надавати засобам масової інформації лише перевірену інформацію або 

інформацію, яка ґрунтується на розумних припущеннях. В останньому випадку 

про це має бути чітко вказано засобам масової інформації. 

 Принцип 4. Доступ до інформації. Коли журналісти законно отримали 

інформацію в контексті кримінального процесу, що триває, від судових органів чи 

органів розслідування, ці органи мають зробити таку інформацію доступною, без 

дискримінації, для всіх журналістів, які роблять або зробили такий самий запит. 

 Принцип 5. Шляхи надання інформації засобам масової інформації. Коли судові 

органи та органи розслідування самі вирішили надати інформацію засобам 

масової інформації в контексті кримінального процесу, що триває, така 

інформація повинна бути надана на недискримінаційних засадах і, коли можливо, 

за допомогою прес-релізів, прес-конференцій уповноважених посадових осіб або 

через подібні офіційні засоби. 

 Принцип 6. Регулярне інформування під час кримінального процесу. У контексті 

кримінального процесу, що становить суспільний інтерес, або іншого процесу, 

який привернув особливу увагу громадськості, судові органи та органи 

розслідування повинні інформувати засоби масової інформації про свої важливі 

дії тією мірою, якою це не шкодить таємниці слідства та оперативно-розшукової 
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діяльності або не затримує чи заважає завершенню провадження. У випадках, 

коли  

кримінальний процес триває протягом довгого часу, таку інформацію слід 

надавати регулярно. 

 Принцип 7. Заборона використання інформації. Судові органи та органи 

розслідування не повинні використовувати інформацію про поточні кримінальні 

процеси у комерційних цілях або з іншою метою, що не стосується кримінального 

процесу. 

 Принцип 8. Захист приватності в контексті кримінального процесу, що триває. 

Надання інформації про підозрюваних, обвинувачуваних або засуджених осіб або 

інших сторін кримінального процесу повинно здійснюватися з дотриманням їх 

права на захист приватності згідно зі статтею 8 Конвенції. Особливий захист має 

бути наданий сторонам, які є неповнолітніми або іншими вразливими особами,  

а також жертвам, свідкам, родинам підозрюваних, обвинувачуваних або 

засуджених. У всіх випадках слід особливо зважати на шкідливий ефект, який 

розкриття інформації, що уможливлює їхню ідентифікацію, може справити на 

осіб, які згадуються у цьому Принципі. 

 Принцип 9. Право на виправлення та право на відповідь. Зберігаючи право на 

вживання інших наявних законних заходів захисту, кожен, хто став суб’єктом 

неправильного або упередженого висвітлення засобами масової інформації в 

контексті кримінального процесу, повинен мати право на виправлення або 

відповідь, залежно від ситуації, у відповідних засобах масової інформації. Право 

на виправлення має також існувати стосовно прес-релізів, що містять хибну 

інформацію  

і видані судовими органами або органами розслідування. 

 Принцип 10. Запобігання шкідливому впливу. У контексті кримінального процесу, 

особливо, коли залучено присяжних або мирових суддів, судові органи та органи 

розслідування повинні утримуватися від оприлюднення інформації, яка несе 

ризик завдання значної шкоди справедливості процесу. 

 Принцип 11. Шкідливе досудове оприлюднення інформації. У випадках, коли 

обвинувачений може продемонструвати, що надання інформації з високою 

вірогідністю призведе або вже призвело до порушення його або її права на 

справедливий суд, він або вона повинні мати дієві засоби юридичного захисту.  

 Принцип 12. Допуск журналістів. Журналісти повинні допускатися на публічні 

судові слухання та публічне проголошення судових рішень без дискримінації та 

без вимог попередньої акредитації. Їх не можна не допускати до судових слухань, 

якщо і доки громадськість допускається згідно зі статтею 6 Конвенції. 

 Принцип 13. Доступ журналістів до судової зали. Відповідні органи мають, за 

винятком випадків, коли це є очевидно практично нездійсненним, забезпечити в 

судовій залі кількість місць для журналістів, достатню відповідно до кількості 

бажаючих, без виключення присутності громадськості як такої. 

 Принцип 14. Прямі трансляції та записи в залах судових засідань. Прямі 

трансляції або записи засобами масової інформації в залах суду не повинні 

відбуватися, якщо і доки це не є спеціально дозволеним законом або відповідними 

судовими органами. Таке висвітлення може бути дозволене лише тоді, коли це не 

становить серйозного ризику неналежного впливу на жертв, свідків, сторін 

кримінального процесу, присяжних або суддів. 
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 Принцип 15. Підтримка висвітлення засобами масової інформації. Оголошення 

запланованих слухань, пред’явлення обвинувачення та оголошення іншої 

інформації, що стосується висвітлення судової діяльності, мають бути 

доступними для журналістів через простий запит до відповідних органів у 

належні терміни, якщо це не є практично нездійсненним. Журналістам має бути 

дозволено на недискримінаційних засадах робити або отримувати копії публічно 

оголошених судових рішень. Вони повинні мати можливість розповсюджувати 

або повідомляти ці судові рішення громадськості. 

 Принцип 16. Захист свідків. Особистість свідків не повинна розголошуватися, 

якщо свідок не дав на це своєї попередньої згоди, якщо встановлення особистості 

свідка не становить громадський інтерес або свідчення не було раніше надане 

публічно. Особистість свідків ніколи не повинна розголошуватися, якщо це 

загрожує їхнім життям або безпеці. Слід належним чином додержуватися програм 

захисту свідків, особливо у кримінальних процесах проти організованої 

злочинності або злочинів всередині родини. 

 Принцип 17. Висвітлення засобами масової інформації виконання судових вироків. 

Журналістам повинно бути дозволено контактувати з особами, що відбувають 

судові вироки у в’язницях, доки це не перешкоджає справедливому відправленню 

правосуддя, не порушує права в’язнів та працівників в’язниці або не шкодить 

безпеці в’язниці. 

 Принцип 18. Висвітлення у засобах масової інформації після закінчення строку 

покарання. Для того, щоб не зашкодити реінтеграції у суспільство осіб, які 

відбували судові вироки, право на захист приватності за статтею 8 Конвенції має 

включати право на захист особистих даних цих осіб у зв’язку з їхніми 

попередніми злочинами після закінчення строку покарання, якщо вони не дали 

чіткої згоди на розкриття їхньої особистості або вони та їхні попередні порушення 

не становлять знову суспільного інтересу. 

 Основні принципи незалежності судових органів (схвалені резолюціями 

40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29.11 та 13.12.1985) фіксують, що 

головною умовою демократичного устрою та поділу влади є незалежність судів від 

втручання у їх діяльність з боку політиків, органів державної влади чи будь-яких 

зацікавлених сторін:  

 Незалежність судових органів  

Незалежність судових органів гарантується державою і закріплюється в 

конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов’язані шанувати 

незалежність судових органів і дотримуватися її.  Судові органи вирішують передані їм 

справи безсторонньо, на основі фактів і відповідно до закону, без будь-яких обмежень, 

неправомірного впливу, спонукання, тиску, погроз або втручання, прямого чи непрямого, 

з будь-якого боку і з яких би то не було причин.  Судові органи володіють компетенцією 

стосовно всіх питань судового характеру і мають виняткове право вирішувати, чи входить 

передана їм справа до їхньої встановленої законом компетенції.  

 Свобода слова та асоціацій  

Відповідно до Загальної декларації прав людини члени судових органів, як і інші 

громадяни, користуються свободою слова, віросповідання, асоціацій та зборів; однак,  

керуючись такими правами, судді повинні поводитись завжди таким чином, щоб 

забезпечити повагу до своєї посади і зберегти неупередженість і незалежність судових 

органів. Судді володіють свободою організовувати асоціації суддів чи інші організації та 
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вступати до них для оборони своїх інтересів, удосконалення професійної підготовки і 

збереження своєї судової незалежності. 

Практика Європейського суду свідчить про певні обмеження щодо поведінки 

суддів під час інформування про хід справ або участі у публічних дискусіях у разі 

критичної оцінки їхньої діяльності. Наприклад: Європейський суд з прав людини в справі 

Де Гаєс та Гійзес проти Бельгії (1997) зазначив, що «судді мають бути захищені від 

деструктивних випадів з боку ЗМІ, що не базуються на жодній фактичній підставі». Але, 

якщо критика судових проблем спирається на «незалежні та ретельні  журналістські 

розслідування, що є частиною громадського обговорення важливих суспільних проблем», 

то немає підстав обмежувати свободу ЗМІ. «Судді мусять виявляти розважливість, що 

не дозволяє  їм (на відміну, наприклад, від політиків) відповідати на різку критику» 

(http://www.echr.ru/documents/doc/2461475/2461475.htm). 

Застосування та підтримання європейських норм і практик в Україні закріплено 

у Законі України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини» № 3477-IV від 23.02.2006. 

Фахівці констатують, що в Україні суди комунікаційно віддалені від суспільства, 

від їх основної аудиторії – громадян. Створений комунікаційний вакуум викликає кризу 

взаємної недовіри суспільства і суддів, в умовах якої суди стають вразливими для впливу 

з різних боків. Зокрема, з боку представників влади, які часто використовують свої 

комунікаційні можливості для дискредитації судової системи. Замкнуте коло залежності й 

вразливості судів може розірвати лише підтримка цінностей незалежного і справедливого 

суду з боку суспільства. 

В Україні правовідносини в цій сфері регулюють: Конституція України, Закон 

«Про судоустрій та статус суддів», Кодекс адміністративного судочинства, Цивільний 

процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний 

процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, 

Господарський процесуальний кодекс України, закони України «Про порядок висвітлення 

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах 

масової інформації», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і 

радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Основи законодавства про охорону 

здоров’я», «Про адвокатуру», «Про державну таємницю», «Про звернення громадян», 

«Про банки та банківську діяльність», «Про доступ до судових рішень», «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» та ін. 

Крім основної законодавчої бази, ці взаємовідносини регулюються підзаконними 

актами, зокрема, це: 

 Правила пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних 

засобів, затверджені наказом Державної судової адміністрації України і 

Міністерства внутрішніх справ України від 12.09.2005 № 102/765;  

 Інструкція про порядок передання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору  

та передання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду, 

затверджена наказом Державної судової адміністрації України № 277 від 

14.07.2003;  

 Кодекс суддівської етики, затверджений ХІ з’їздом суддів України 22.02.2013; 

 Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України 

від 6.02.2009 № 33 та ін. 

http://www.echr.ru/documents/doc/2461475/2461475.htm
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Основні документи, що регулюють правовідносини у сфері доступу до інформації 

в судовому процесі, після 9.05.2011 р. мають коригуватися відповідно до Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» (2939-17 вiд 13.01.2011) та Закону України «Про 

внесення змін до Закону «Про інформацію» (№ 2657-12 від 09.05.2011), що прийняті у 

лютому 2011 р. 

Особливості застосування законів «Про доступ до публічної інформації» та 

«Про інформацію» для діяльності журналістів, у тому числі у комунікації з 

представниками судової гілки влади та участі в судовому процесі: 

 У редакції Закону «Про інформацію» 2011 р. третій розділ присвячено діяльності 

журналістів, ЗМІ та їхніх працівників. Журналістам (ст.  25) гарантоване право 

безперешкодно відвідувати приміщення органів влади і відкритих заходів, які 

вони проводять, та бути особисто прийнятими у розумні строки посадовими і 

службовими  особами; право не розкривати джерело інформації, відмовитись від 

підпису під інформацією після редакційної правки та ін. Закон забороняє цензуру, 

під якою нині розуміють будь-яку вимогу (не лише з боку органів влади), 

спрямовану до журналіста, ЗМІ, його засновника, видавця, керівника чи 

розповсюджувача узгоджувати інформацію до її поширення або накладення 

заборони чи перешкоджання поширенню інформації (за винятком випадків 

попереднього узгодження інформації на підставі законів, а також заборони суду 

на поширення інформації). Забороняє втручання в професійну діяльність 

журналістів, контроль за змістом поширюваної інформації.  

 Однією з ключових змін стали єдині спрощені правила акредитації журналістів 

(ст. 26). Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску 

журналіста, працівника ЗМІ на відкриті заходи. Акредитація здійснюється 

безоплатно на підставі заяви журналіста або подання ЗМІ. У ній не можуть 

відмовити в разі подання всіх перелічених у ст. 26 документів. 

 Органи влади (у тому числі судової) можуть встановлювати спрощений порядок 

акредитації, зобов’язані оприлюднювати порядок акредитації (або особливі умови 

допуску журналістів відповідно до міжнародних протоколів) та сприяти роботі 

акредитованих представників ЗМІ. Припинення акредитації можливе у разі заяви 

журналіста чи звернення ЗМІ, а також неодноразового грубого порушення 

журналістом його обов’язків. Рішення про припинення акредитації може бути 

оскаржене в суді.  

 Суб’єкти владних повноважень, що здійснили акредитацію журналістів, 

працівників засобів масової інформації, зобов’язані сприяти провадженню ними 

професійної діяльності; завчасно сповіщати їх про місце і час проведення сесій, 

засідань, нарад, брифінгів та інших публічних заходів; надавати їм інформацію, 

призначену для засобів масової інформації; а також сприяти створенню умов для 

здійснення запису і передачі  інформації, проведення інтерв’ю, отримання 

коментарів посадових осіб.  

 Закон про інформацію забороняє органам влади самостійно робити інформацію 

таємною чи службовою – це можливо лише згідно із законом. Він також дозволяє 

журналістам поширювати засекречену інформацію, якщо вона є суспільно 

необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості 

знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.  

 При цьому предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить 

про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; 

забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов’язків; свідчить про 

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-17
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2939-17&c=1#Current
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12&c=1#Current
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можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі 

екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або 

юридичних осіб тощо. 

Важливо пам’ятати, що в журналіста, як і в юриста, судді спільна мета – 

справедливість. Тільки журналіст робить це іншими засобами. Він виконує важливу 

суспільну місію інформування суспільства і донесення йому правди про події, тому 

його професійна діяльність захищена законом, а за перешкоджання його професійній 

роботі передбачена кримінальна відповідальність.  

Нові зміни від 04.02.2016 р. до Кримінального кодексу України спрямовані на 

захист визначених Конституцією демократичних принципів суспільного життя. 

Встановлено відповідальність за незаконне вилучення зібраних, оброблених, 

підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у 

зв’язку зі своєю роботою. Законом визначено, що за незаконну відмову в доступі 

журналіста до інформації, незаконну заборону на висвітлення окремих тем, показ 

окремих осіб, критику суб’єкта владних повноважень, а також за будь-яке інше 

умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності , як 

і за вплив на журналіста з метою перешкоджання виконання ним своїх професійних 

обов’язків або переслідування у зв’язку з його професійною роботою, настає 

передбачена Кримінальним кодексом відповідальність.  

«Будь-яка особа за природою своєю потребує кисню гласності. Керувати 

язиками, головами та очима громадян – неприпустимо. Свобода преси є невід’ємним, 

природним правом, що дане Богом... Дозвольте людям вільно обмінюватися думками – і 

їхнє обурення (проти влади) розійдеться, як вогонь, що поширюється на поверхні, наче 

розсипаний порох. Вони будуть запалюватися, спілкуватися, але вибух не буде гучним і 

небезпечним. Обмежуйте їх – і це буде таємний вогонь, робота якого невидима, до тих 

пір, поки не вивергнеться вулкан» – із промови  на суді Генерального прокурора принца 

Уельського Тома Ерскіна. Ці слова фактично стали принципами права людини на 

інформацію. 

Докладніше з законодавством України (витяги) з цього питання можна 

ознайомитись в окремому файлі до даного модуля, що поміщений у джерелах.  
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2.2.2. ПРЕЗЕНТАЦІЯ. ЗНАЙОМСТВО ІЗ ПРЕС-СЛУЖБОЮ СУДУ 

СЛАЙД 1 

 

 

 

СЛАЙД 2 

Голова суду

Прес-служба суду підпорядкована 
безпосередньо голові суду

Голова суду:

Керує та координує інформаційну політику
суду

Прес-служба суду:
Здійснює інформаційне 
забезпечення його роботи

Знайомство із прес-службою суду

 

 

СЛАЙД 3 
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Організаційна структура

Суддя-спікер

Голова суду

Моніторинг ЗМІ

Прес-секретар

Фотограф-оператор

Знайомство із прес-службою суду

 

 

 

СЛАЙД 4 

Завдання прес-служби  
суду

Чим займається прес-служба
СУДУ?

Прес-служба суду—сполучна інформаційна 
ланка між  громадянами, ЗМІ та судом, яка 
зобов’язана працювати з  урахуванням 
інтересів усіх цих сторін.

Тому ця служба виконує два головні  
завдання: інформування ПРО роботу суду 
(зсередини назовні) та інформування ДЛЯ 
роботи суду (ззовні всередину).

НАСЕЛЕННЯ

Прес-служба

СУД

«Ззовні всередину»: суду

«Зсередини назовні»: інформування громадян

Знайомство із прес-службою федерального уряду

 

 

СЛАЙД 5 
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Завдання прес-служби  
суду

Зовнішнє інформування

Населення та ЗМІ отримують  
інформацію про політику суду з 
перших рук.

Пояснюються цілі та зміст дій суду,  
розкриваються взаємозв’язки та  
забезпечується розуміння рішень.

Прес-секретарі суду є контактними 
особами  для журналістів.

НАСЕЛЕННЯ

Прес-служба

ПОШИРЮВАЧІ
ЗМІ, політичні активісти

Знайомство із прес-службою федерального уряду

 

 

 

СЛАЙД 6 

Завдання прес-служби  
суду

Внутрішнє інформування

Інформування голови суду, керівника 
та працівників апарату про актуальні 
новини—24 години на добу, 365 днів 
на  рік.

Прес-служба координує зв’язки  суду 
зі ЗМІ та  громадськістю. 

Голова суду

Прес-служба

АПАРАТ СУДУ

Робота зі ЗМІта  
громадськістю

Робота зі ЗМІта  
громадськістю

Координація Інформування  
Оцінювання

Знайомство із прес-службою федерального уряду

 

 

СЛАЙД 7 
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Комунікація як послуга
Сервіс для населення

 Брошури та буклети про діяльність суду

 Інформаційні кампанії на актуальні теми
(наприклад, оголошення та плакати)

 Звіти

 Фото та відео

 Організація зустрічей (дні відчинених дверей)

 Інформування на місцях (ярмарки, виставки)

 Відповіді на звернення громадян 
(звичайною та  електронною поштою, 
телефоном або факсом)

Знайомство із прес-службою суду

 

 

 

СЛАЙД 8 

Комунікація як послуга
Сервіс для ЗМІ

Голова служби

 Перша контактна особа для ЗМІ

 Оприлюднення прес-релізів

 Оприлюднення заяв суду

 Інформування про важливі зустрічі

Знайомство із прес-службою суду
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СЛАЙД 9 

Комунікація як послуга
Сервіс для ЗМІ

 Співробітники служби роботи зі ЗМІ здійснюють підготовку  
до офіційних візитів

Знайомство із прес-службою суду

 

 

 

СЛАЙД 10 

Комунікація як послуга
Внутрішнє інформування

Дослідження громадської 
думки  та оцінювання

 Дослідження громадської думки:

вивчення думки населення
з метою  інформування суду

Оцінювання:

аналіз вибраних продуктів і кампаній прес-
служби, спрямованих на роботу з 
громадськістю, з  метою підвищення
ефективності

Надія Бойко,
прес-секретар 

Івано-Франківського окружного адміністративного суду

Знайомство із прес-службою суду
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2.2.3. ПРЕЗЕНТАЦІЯ. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ВІДКРИТОСТІ ПРАВОСУДДЯ 

СЛАЙД 1 

МІЖНАРОДНІ  СТАНДАРТИ 

КОМУНІКАЦІЇ СУДІВ  І  ЗМІ

Дистанційний навчальний курс 

―Комунікації в судовій діяльності”

 

 

 

СЛАЙД 2 

МІЖНАРОДНІ  СТАНДАРТИ

ВІДКРИТОСТІ  ПРАВОСУДДЯ

 Конвенція про захист прав людини і основоположних

свобод

Гарантує право на справедливий суд (ст.6) та право на

свободу вираження поглядів (ст.10)

 Мадридські принципи щодо зв’язку між засобами масової

інформації та суддівською незалежністю

Зафіксували основні погляди ООН щодо свободи думки та

слова, взаємодії судів і засобів масової інформації

 Рекомендації Rec(2003)13 Комітету Міністрів державам-

членам щодо надання інформації через засоби масової

інформації стосовно кримінального процесу

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ
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СЛАЙД 3 

СТАНДАРТИ ВІДНОСИН СУДІВ І ЗМІ

(Рекомендації № Rес (2003) 19 Комітету Міністрів РЄ)

 Інформування громадськості через ЗМІ

Презумпція невинуватості

Точність інформації

Доступ до інформації

Способи надання інформації ЗМІ

Регулярне інформування під час кримінальних процесів

Заборона на використання інформації

Захист недоторканності приватного життя в рамках судового

розгляду, що триває

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

 

 

 

СЛАЙД 4 

СТАНДАРТИ ВІДНОСИН СУДІВ І ЗМІ

(Рекомендації № Rес (2003) 19 Комітету Міністрів РЄ)

Право на виправлення та право на відповідь

Неприпустимість впливу на суд

Шкідливе досудове розголошення

Допуск журналістів

Доступ журналістів до зали судових засідань

Пряма трансляція з зали судових засідань та зйомка

таких засідань

Допомога у висвітленні процесів засобами масової

інформації

Захист свідків

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ
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СЛАЙД 5 

Принцип 1 

Громадськість повинна мати змогу одержувати

інформацію про діяльність судових

органів та правоохоронних служб через засоби масової

інформації.

Відповідно, журналістам має бути надана можливість

вільно висвітлювати і коментувати діяльність системи

кримінальної юстиції, за винятком обмежень, встановлених

у рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи.

ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ 

ЧЕРЕЗ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

 

 

 

СЛАЙД 6 

Принцип 2 

Повага до принципу презумпції невинуватості є

невід’ємною частиною права на справедливий суд.

Згідно з цим погляди та інформація стосовно судових

процесів, що відбуваються, мають передаватися або

розповсюджуватися через ЗМІ тоді, коли це не шкодить

презумпції невинуватості підозрюваного або

обвинуваченого.

ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

 



      

322 

СЛАЙД 7 

Принцип 3 

Судові органи та правоохоронні служби мають надавати

ЗМІ лише перевірену інформацію або інформацію, яка

базується на обґрунтованих припущеннях (у такому разі

потрібно чітко вказати характер наданих відомостей).

ТОЧНІСТЬ  ІНФОРМАЦІЇ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

 

 

 

СЛАЙД 8 

Принцип 4 

Коли журналісти законно отримали інформацію

в контексті кримінальних судових процесів, що

відбуваються, від судових органів або

правоохоронних служб, ці органи та служби

мають зробити таку інформацію доступною,

без дискримінації, для всіх журналістів, які

роблять або зробили такий самий запит.

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ
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СЛАЙД 9 

Принцип 5 

Коли судові органи самі вирішили надати

інформацію засобам масової інформації в

контексті кримінальних судових процесів, що

відбуваються, така інформація має бути надана

на недискримінаційних засадах і завжди, коли

можливо, шляхом прес-релізів, прес-конференцій

уповноваженими посадовими особами або

подібними санкціонованими засобами.

СПОСОБИ НАДАННЯ  ІНФОРМАЦІЇ 

ЗАСОБАМ  МАСОВОЇ  ІНФОРМАЦІЇ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

 

 

 

СЛАЙД 10 

Принцип  6 

У контексті кримінальних судових процесів, що

становлять суспільний інтерес, або інших

кримінальних судових процесів, які привернули

особливу увагу громадськості, судові органи та

правоохоронні служби мають інформувати засоби

масової інформації про суттєві власні дії, доки це

не перешкоджає таємниці слідства або затримує чи

заважає завершенню судового процесу.

У випадках, коли кримінальні судові процеси

відбуваються протягом тривалого часу, таку

інформацію слід надавати регулярно.

РЕГУЛЯРНА  ІНФОРМАЦІЯ

ПІД  ЧАС  СУДОВИХ  ПРОЦЕСІВ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

 



      

324 

СЛАЙД 11 

Принцип  7 

Судові органи не повинні використовувати

інформацію про кримінальні судові процеси, що

відбуваються, у комерційних цілях або з іншою

метою, крім тих, що стосуються кримінального

процесу.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

 

 

 

СЛАЙД 12 

Принцип  8 

Під час надання інформації про підозрюваних,

обвинувачених або засуджених осіб або інших

сторін кримінального судового процесу має

поважатися їхнє право на захист приватного життя

згідно зі Статтею 8 Конвенції.

Особливий захист має бути наданий сторонам, які

є неповнолітніми або іншими вразливими

особами, а також жертвам, родинам підозрюваних,

обвинувачених або засуджених. В усіх випадках

слід особливо зважати на шкідливий ефект, який

внаслідок розкриття інформації, що уможливить

їхню ідентифікацію, може бути справлений на

осіб, які підпадають під цей принцип.

ЗАХИСТ  ПРИВАТНОГО  ЖИТТЯ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ
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СЛАЙД 13 

Принцип  9

Зберігаючи право на вживання інших наявних

законних заходів захисту, кожний, хто став

суб’єктом невірного або дифамаційного

висвітлення засобами масової інформації в

контексті кримінального судочинства, повинен

мати право на поправку або відповідь у

відповідних засобах масової інформації. Право на

поправку має також реалізовуватися стосовно

прес-релізів, що містять невірну інформацію,

виданих судовими органами або правоохоронними

службами.

ПРАВО НА ВИПРАВЛЕННЯ

ТА ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

 

 

 

СЛАЙД 14 

Принцип  10

У контексті кримінального судочинства, особливо

коли залучено присяжних засідателів або суд

присяжних, судові органи та правоохоронні

служби мають утримуватися від оприлюднення

інформації, яка тягне за собою ризик значної

шкоди справедливості судового розгляду.

НЕПРИПУСТИМІСТЬ 

ВПЛИВУ НА СУД

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ
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СЛАЙД 15 

Принцип  11

У випадках, коли обвинувачений може

продемонструвати, що надання інформації з

високою вірогідністю призведе або вже

призвело до порушення його або її права на

справедливий суд, він або вона повинні мати

дієві правові засоби захисту.

ШКІДЛИВЕ ДОСУДОВЕ 

ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

 

 

 

СЛАЙД 16 

Принцип  12

Журналістів мають допускати на публічні судові

слухання та публічні проголошення судових рішень

без дискримінації та вимог попередньої акредитації.

Їх не можна не допускати до судових слухань, якщо і

доки громадськість допускається згідно зі Статтею 6

Конвенції.

ДОПУСК ЖУРНАЛІСТІВ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ
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СЛАЙД 17 

Принцип  13

Відповідні органи мають, за винятком

випадків, коли це є очевидно нездійсненним,

забезпечити в залах суду певну кількість місць,

достатню відповідно до попиту, без

виключення присутності громадськості взагалі.

ДОСТУП ЖУРНАЛІСТІВ 

ДО ЗАЛІВ СУДУ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

 

 

 

СЛАЙД 18 

Принцип  14

Прямі трансляції або записи засобами

масової інформації в залах суду не повинні

відбуватися, якщо і доки це не є навмисно

дозволеним законом або відповідними

судовими органами. Таке висвітлення може

бути дозволене лише тоді, коли це не несе

серйозного ризику недоречного впливу на

жертв, свідків, сторін кримінального

судового процесу, присяжних або суддів.

ПРЯМІ ТРАНСЛЯЦІЇ ТА ЗАПИСИ 

В ЗАЛАХ СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ
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СЛАЙД 19 

Принцип  15

Оголошення запланованих слухань, зачитування

обвинувачень або вироків та іншої інформації, що

стосується висвітлення судової діяльності, мають

бути доступними для журналістів за допомогою

простого запиту до відповідних органів у належні

терміни, якщо це не є нездійсненним.

Журналістам мають дозволяти на недискримінаційних

засадах робити або отримувати копії публічно

винесених судових рішень. Вони повинні мати

можливість розповсюджувати або передавати ці

судові рішення громадськості.

ПІДТРИМКА ВИСВІТЛЕННЯ 

ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

 

 

 

СЛАЙД 20 

Принцип  16 

Особисті дані свідків не слід розкривати, якщо свідок не дав

на це попередньої згоди, встановлення особистості свідка

не становить громадський інтерес або свідчення не було

раніше надане публічно.

Особисті дані свідків ніколи не слід розкривати, коли це

загрожує їхнім життям або безпеці.

Належну повагу слід віддавати програмам захисту свідків,

особливо у кримінальних судових процесах проти

організованої злочинності або злочинів всередині родини.

ЗАХИСТ СВІДКІВ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ
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СЛАЙД 21 

Принцип  17

Журналістам має бути дозволено контактувати з

особами, що відбувають судові вироки у

тюрмах, доки це не перешкоджає справедливому

адмініструванню правосуддя, правам в’язнів та

тюремних службовців або безпеці тюрми.

ВИСВІТЛЕННЯ ЗМІ ВИКОНАННЯ 

СУДОВИХ ВИРОКІВ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

 

 

 

СЛАЙД 22 

Принцип  18 

Для того, щоб не зашкодити реінтеграції у

суспільство осіб, які відбули судові вироки, право на

захист приватного життя за Статтею 8 Конвенції має

включати право на захист особистих даних цих осіб у

зв’язку з їхніми попередніми злочинами після

закінчення терміну судового вироку, якщо вони не

дали чіткої згоди на розкриття їхньої особистості, або

вони та їхні попередні злочини не становлять знову

суспільного інтересу.

ВИСВІТЛЕННЯ ЗМІ ІНФОРМАЦІЇ

ПО ЗАКІНЧЕННІ СУДОВИХ ВИРОКІВ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ
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СЛАЙД 23 

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
належить до ваших повноважень

 повідомити інформацію про прес-секретаря суду або
керівника апарату суду (прізвище, ім’я, по батькові,
контактні телефони).

НА ЗАМІТКУ КОЖНОМУ

ПРАЦІВНИКОВІ АПАРАТУ СУДУ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

 

 

 

СЛАЙД 24 

Під час спілкування з журналістами

НЕ МОЖНА:

висловлювати оціночні судження з приводу політичної
ситуації в країні

демонструвати своє ставлення до певних політичних сил

обговорювати будь-які справи, що перебувають на розгляді
цього суду або інших судів

МОЖНА повідомити: 

контактні телефони суду, у т.ч. прес-секретаря, канцелярії

адресу офіційного веб-сайту суду

графік роботи суду тощо

НА ЗАМІТКУ КОЖНОМУ

ПРАЦІВНИКОВІ АПАРАТУ СУДУ

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ
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СЛАЙД 25 

 Найважливішу інформацію озвучуйте на початку

 Намагайтесь говорити чітко і лаконічно

 Завжди говоріть правду

 Будьте доброзичливими до мас-медіа

 Обережно вибирайте висловлювання

 Завжди слідкуйте за своїми словами, поведінкою

та зовнішнім виглядом

КІЛЬКА ПРАВИЛ  СПІЛКУВАННЯ

З ЖУРНАЛІСТАМИ:

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

 

 

 

СЛАЙД 26 

 Не спілкуйтеся з журналістами «по-приятельськи»!

 Не повідомляйте ті факти, які не хочете повідомляти!

 Не уникайте відповіді на запитання!

 Не кажіть «Без коментарів»!

 Не сперечайтеся з журналістом!

 Не повторюйте слова журналіста, з якими Ви не згодні! 

 Не переходьте на особистості!

 Не піддавайтесь на провокацію!

КІЛЬКА «НЕ»

ПІД ЧАС СПІЛКУВАННЯ ЗІ ЗМІ

Пам'ятайте!

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ
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СЛАЙД 27 

ПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО:

 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.

 Лише у разі розгляду справи в закритому судовому

засіданні (про що суд повинен винести ухвалу), на

слуханні справи не можуть бути присутні сторонні

особи, а тільки учасники судового процесу.

Важливо!

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

 

 

 

СЛАЙД 28 

ПАМ’ЯТАЙТЕ, ЩО:

 Розгляд більшості справ у судах проводиться відкрито.

 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.

Важливо!

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ
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СЛАЙД 29 

ОСОБИ, ПРИСУТНІ В ЗАЛІ 

СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ, МОЖУТЬ

 вести стенограму

 робити нотатки

 використовувати портативні аудіотехнічні засоби
(напр., здійснювати звукозапис на мобільний телефон)

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ  

 

 

СЛАЙД 30 

ЗАПИС  І  ТРАНСЛЮВАННЯ

СУДОВОГО  ЗАСІДАННЯ

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.

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ
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СЛАЙД 31 

ФОТО- ТА ВІДЕОЗЙОМКА

 Присутні у залі судового засідання можуть проводити

фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних

відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого

дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених

законом.

 Перед початком судового засідання представники ЗМІ можуть

налаштувати стаціонарну апаратуру, але увімкнути її

дозволяється лише після оголошення судом ухвали про дозвіл

фото- та відеозйомки.

 Клопотання про фото- та відеозйомку розглядається на початку

судового засідання.

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

 

 

 

СЛАЙД 32 

ЯК ПЕРЕСВІДЧИТИСЬ, ЩО ФОТО- ТА 

ВІДЕОЗЙОМКА НЕ ПРОВОДЯТЬСЯ?

 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.

Важливо!

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ
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СЛАЙД 33 

НАГАДУВАННЯ ЖУРНАЛІСТАМ

 Присутні у залі судового засідання журналісти не є

учасниками судового процесу

 Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні

(якщо вони не є стороною у справі), – просто

спостерігачі, яким законодавством не надано

можливості ставити запитання суддям або сторонам

у справі в ході судового засідання

 

 

 

СЛАЙД 34 

НАГАДУВАННЯ ЖУРНАЛІСТАМ

Під час судового засідання НЕ можна:

 прослуховувати аудіозаписи, переглядати відео

 користуватися мобільним телефоном

 вживати їжу та напої 

 ходити по залі судового засідання

 створювати шум 

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ  



      

336 

СЛАЙД 35 

У СУДІ РЕЗОНАНСНА СПРАВА?

БУДЬТЕ ГОТОВІ ЗІКНУТИСЯ З ТАКИМ

 паркування автомобілів представників мас-медіа

 вибір і офіційне визначення місць для інтерв’ю

(брифінгу) з огляду на створення умов для зручного та

безпечного руху публіки і надання персоналові суду та

учасникам судових засідань можливості безперешкодно

залагоджувати звичні справи

 посилена увага представників ЗМІ до суддів, працівників

суду, учасників процесу та їхньої діяльності, спроби

вступити в контакт, отримати інформацію

 необхідність контролю за поведінкою натовпу біля

приміщень суду та регулювання доступу осіб до зали

судових засідань

   

Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

 

 

 

СЛАЙД 37 

У СУДІ РЕЗОНАНСНА СПРАВА?

БУДЬТЕ ГОТОВІ ЗІКНУТИСЯ З ТАКИМ

 використання знімальної апаратури в залі суду та інших

приміщеннях суду і поза ним

 спроби проведення інтерв’ю в коридорах та інших місцях,

де можуть з’являтися учасники процесу

 доступ ЗМІ до службових приміщень суду (нарадча

кімната, кабінети суддів)

 доступ до судових документів, їх показ та копіювання

 обов’язки щодо прибирання, ремонту й відновлення

судових приміщень та предметів, що їх пошкодили,

розбили або змінили представники мас-медіа

 


Міжнародні стандарти комунікації судів і ЗМІ

Леся Грабовецька, Тлумацький районний суд Івано-Франківської області  
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2.2.4. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ЩОДО ВІДКРИТОСТІ СУДУ ТА ДОСТУПУ ЗМІ. 

ВИТЯГИ І КОМЕНТАРІ  

 ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 

ЩОДО ВІДКРИТОСТІ СУДУ ТА ДОСТУПУ ЗМІ 

(Витяги із законів з коментарями) 

 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 

від 28 червня 1996 року 

(Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 141) 

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне 

життя, крім випадків, передбачених Конституцією України 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 32 див. у Рішенні 

Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012} 

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення 

конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і 

лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 32 див. в  Рішенні 

Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012} 

Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є 

державною або іншою захищеною законом таємницею. 

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну 

інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої 

інформації,  

а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, 

зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.  

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань 

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. у Рішенні  

Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012} 

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної 

безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або 

прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, 

або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. 

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 34 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012} 

Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише 

закону 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 129 див. в Рішенні 

Конституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012} 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12/paran51#n51
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12/paran51#n51
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12/paran51#n51
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12/paran51#n51
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12/paran56#n56
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/page/view.php?id=542
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…Основними засадами судочинства є: 

… 

7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 

{Офіційне тлумачення положення пункту 7 частини третьої статті 129 див. 

в Рішенні Конституційного Суду № 16-рп/2011 від 08.12.2011} 

… 

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.  

_________________ 

Коментар. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» фіксує незалежність 

суддів при прийнятті рішення та забезпечення гласності й відкритості судового процесу. 

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СУДОУСТРІЙ І СТАТУС СУДДІВ» 

від 07.07.2010 року 

(Відомості Верховної Ради України, 2010, № 41–42, № 43, № 44–45, ст.529) 

в редакції  Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд»  

від 12 лютого 2015 року, № 192-VIII (Відомості Верховної Ради (ВВР),  

2015, № 18, № 19–20, ст.132) 

 

Стаття 6. Незалежність судів 

1. Здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного 

впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України та на 

засадах верховенства права. 

2. Звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб, які відповідно до 

закону не є учасниками судового процесу, з приводу розгляду конкретних справ судом не 

розглядаються, якщо інше не передбачено законом. 

3. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який 

спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення 

інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою впливу на безсторонність суду 

забороняється і тягне за собою відповідальність, установлену законом. 

4. Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів відповідно до цього Закону 

діє суддівське самоврядування. 

 

Стаття 7. Право на справедливий суд 

1. Кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки 

незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним відповідно до закону. 

2. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи мають право на 

судовий захист в Україні нарівні з громадянами і юридичними особами України. 

3. Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи 

відповідно до Конституції та в порядку, встановленому законами України. 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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 Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу 

1. Cудові 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 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. 

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. 

_____________ 

Коментар. Певні обмеження  щодо прозорості судового процесу таки існують  

і вони пов’язані насамперед з презумпцією невинуватості, правом на використання імені, 

правом на особисте життя та його таємницю, що зафіксовано в Цивільному кодексі 

України.    
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ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

від 16 січня 2003 року № 435-IV 

(Відомості Верховної Ради України, 2003, № 40–44, ст.356) 

 

Стаття 296. Право на використання імені 

… 

3. Використання імені фізичної особи з метою висвітлення її діяльності або 

діяльності організації, в якій вона працює чи навчається, що ґрунтується на відповідних 

документах (звіти, стенограми, протоколи, аудіо-, відеозаписи, архівні матеріали тощо), 

допускається без її згоди. 

4. 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. 

5. Ім'я потерпілого від правопорушення може бути обнародуване лише за його 

згодою. 

6. Ім'я учасника цивільного спору, який стосується особистого життя сторін, може 

бути використане іншими особами лише за його згодою. 

7. Використання початкової літери прізвища фізичної особи у засобах масової 

інформації, літературних творах не є порушенням її права. 

 

Стаття 301. Право на особисте життя та його таємницю 

1. Фізична особа має право на особисте життя. 

2. Фізична особа сама визначає своє особисте життя і можливість ознайомлення  

з ним інших осіб. 

3. Фізична особа має право на збереження у таємниці обставин свого особистого 

життя. 

4. Обставини особистого життя фізичної особи можуть бути розголошені іншими 

особами лише за умови, що вони містять ознаки правопорушення, що підтверджено 

рішенням суду, а також за її згодою. 

 

Стаття 302. Право на інформацію 

1. Фізична особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію. 

Збирання, зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя 

фізичної особи без її згоди не допускаються, крім випадків, визначених законом, і лише  

в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

2. Фізична особа, яка поширює інформацію, зобов'язана переконатися в її досто- 

вірності. 

Фізична особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел 

(інформація органів державної влади, органів місцевого самоврядування, звіти, 
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стенограми тощо), не зобов'язана перевіряти її достовірність та не несе відповідальності в 

разі її спростування. 

Фізична особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел, 

зобов'язана робити посилання на таке джерело. 

 

Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- 

та відеозйомок 

1. 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. 

2. 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. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, 

відшкодовуються цією фізичною особою. 

3. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі 

таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом. 

 

Стаття 308. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях 

та в інших художніх творах 

1. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, можуть 

бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи, а в разі її 

смерті - за згодою осіб, визначених частиною четвертою статті 303 цього Кодексу. 

Згода, яку дала фізична особа, зображена на фотографії, іншому художньому 

творі, може бути після її смерті відкликана особами, визначеними частиною четвертою 

статті 303 цього Кодексу. Витрати особи, яка здійснювала публічний показ, відтворення 

чи розповсюдження фотографії, іншого художнього твору, відшкодовуються цими 

особами. 

2. Якщо фізична особа позувала авторові за плату, фотографія, інший художній 

твір може бути публічно показаний, відтворений або розповсюджений без її згоди. 

Фізична особа, яка позувала авторові фотографії, іншого художнього твору за 

плату, а після її смерті - її діти та вдова (вдівець), батьки, брати та сестри можуть вимагати 

припинення публічного показу, відтворення чи розповсюдження фотографії, іншого 

художнього твору за умови відшкодування автору або іншій особі пов'язаних із цим збитків. 

3. Фотографія може бути розповсюджена без дозволу фізичної особи, яка 

зображена на ній, якщо це викликано необхідністю захисту її інтересів або інтересів 

інших осіб. 

_________________ 

Коментар. Як свідчать положення Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», рішення про доступ на судове засідання приймається судом відповідно до 

процесуального законодавства. І в доступі на різні типи судових засідань  в Україні є 

певні відмінності порівняно з міжнародно-правовими нормами, на що маємо звернути 

увагу.  

  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15?nreg=435-15&find=1&text=%E2%B3%E4%E5%EE%E7%E9%EE%EC&x=7&y=8#w12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15?nreg=435-15&find=1&text=%E2%B3%E4%E5%EE%E7%E9%EE%EC&x=7&y=8#n1668
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ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

від 18.03.2004 року № 1618-IV 

(Відомості Верховної Ради України, 2004, № 40–41, 42, ст.492) 

 

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 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 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://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

від 6 листопада 1991 року № 1798-XII 

(Відомості Верховної Ради України, 1992, № 6, ст. 56) 

 

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 обґрунтовано 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 Кодексом. 

 

 

 

КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ 

від 6 липня 2005 року № 2747-IV 

(Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35–36, № 37, ст.446) 

 

Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу 

1. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, 

якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, не можуть бути 

обмежені у праві на отримання в адміністративному суді як усної, так і письмової 

інформації щодо результатів розгляду справи. Ніхто не може бути обмежений у праві на 

отримання в адміністративному суді інформації про дату, час і місце розгляду своєї 

справи та ухвалені в ній судові рішення. Звернення особи, яка бере участь у справі, не 

підлягає розгляду та не потребує відповіді, якщо у ньому не зазначено місце проживання 

чи місцезнаходження (для юридичних осіб) або не підписано автором (авторами), а також 

якщо неможливо встановити його авторство, або таке, що містить вислови, що свідчать 

про неповагу до суду. 

2. Кожен має право знайомитися в установленому законодавством порядку із 

судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які 

набрали законної сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах 

нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що 

охороняється законом. 

3. Розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито. 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. 

4. Розгляд справи в закритому судовому засіданні проводиться з додержанням 

усіх правил адміністративного судочинства. Під час розгляду справи в закритому 

судовому засіданні можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі 

необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки. 
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5. Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація  

з обмеженим доступом є суспільно необхідною або доступ до інформації обмежено з 

порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому 

засіданні. 

6. Під час судового розгляду справи в судовому засіданні забезпечується повне 

фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, крім 

випадків неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи у разі, якщо 

відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності осіб, 

які беруть участь у справі (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового 

провадження). 

7. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений  

судом у порядку, встановленому цим Кодексом. 

8. 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. 

9. Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується 

прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно 

проголошується лише резолютивна частина рішення. 

_________________ 

Коментар. Визначена для окремих випадків закритість судового процесу з 

адміністративних, господарських та цивільних справ пов’язана з правом держави на  

таємницю та правом громадян на особисте життя. Тому в питанні щодо закритості 

судового процесу слід звернути увагу на : 

Положення Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо суспільно 

важливої інформації, зокрема ч.5 ст.6, де визначено, що не може бути обмежено доступ 

до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи 

розпорядження  державним, комунальним майном, у т.ч. до копій відповідних документів, 

умови отримання  цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та 

найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.  

При дотриманні вимог ч.2 цієї статті зазначене положення  не поширюється на 

випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди 

інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину. 

Європейську практику застосування норм про закритість судового процесу щодо 

інформації про приватне життя публічних осіб (політиків, державних посадовців), яка є 

менш обмеженою, ніж інформація  про приватне життя звичайного громадянина. 

Зокрема, принципи щодо розголошення  інформації про публічних осіб обґрунтовані у 

рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Лінгенс проти Австрії». 

Обмеження щодо доступу до судових процесів є майже однакові для всіх 

процесуальних законів, коли розглядаються справи, де може бути озвучена конфіденційна 

інформація, інформація з обмеженим доступом, або справи, де можуть бути озвучені 

дані, що стосуються державної таємниці. 
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КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

від 13.04.2012 року  № 4651-VI 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9–10, № 11–12, № 13, ст.88)  

 

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 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 можуть бути оголошені у відкритому судовому засіданні, якщо 

слідчий суддя, суд не прийме рішення про їх дослідження у закритому судовому засіданні 

на підставі пункту 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 апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що приймається з 

урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового 

розгляду. 
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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. 

 

Стаття 329. Обов'язки присутніх у залі судового засідання 

1. Особи, присутні у залі судового засідання, при вході до нього суду та при 

виході суду повинні встати. Сторони кримінального провадження допитують свідків та 

заявляють клопотання, подають заперечення стоячи і лише після надання їм слова 

головуючим у судовому засіданні. Свідки, експерти, спеціалісти дають показання, 

стоячи на місці, призначеному для свідків. Особи, присутні в залі, заслуховують вирок 

суду стоячи. Відхилення від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому 

засіданні. 

2. Сторони та учасники кримінального провадження, а також інші особи, 

присутні в залі судового засідання, зобов'язані додержуватися порядку в судовому 

засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого  

у судовому засіданні. 

3. Сторони та учасники кримінального провадження звертаються до суду 

"Ваша честь" або "Шановний суд". 

4. Матеріали, речі і документи передаються головуючому в судовому засіданні 

через судового розпорядника. 

 

Стаття 330. Заходи до порушників порядку судового засідання 

1. Якщо обвинувачений порушує порядок у залі судового засідання або не 

підкоряється розпорядженням головуючого у судовому засіданні, останній 

попереджає обвинуваченого про те, що в разі повторення ним зазначених дій його буде 

видалено з зали судового засідання. При повторному порушенні обвинуваченим 

порядку судового засідання він може бути видалений за ухвалою суду з зали засідання 

тимчасово або на весь час судового розгляду. Якщо такий обвинувачений не 

представлений захисником, суд зобов'язаний залучити захисника для здійснення захисту 

за призначенням і відкласти судовий розгляд на строк, необхідний для його підготовки до 

захисту. 

Після повернення до зали засідання обвинуваченому надається можливість 

ознайомитися з доказами, які були досліджені, а також з рішеннями, які були ухвалені за 

його відсутності, та дати пояснення щодо них. У разі видалення обвинуваченого на весь 

час судового розгляду, судове рішення, яким закінчено провадження в суді, негайно 

оголошується обвинуваченому після його ухвалення. 

2. У разі невиконання розпорядження головуючого прокурором чи захисником 

головуючий робить їм попередження про відповідальність за неповагу до суду. При 

повторному порушенні порядку у залі судового засідання їх може бути притягнуто до 

відповідальності, встановленої законом. 

3. У разі невиконання розпорядження головуючого іншими особами, 

присутніми у судовому засіданні, головуючий робить їм попередження про 

відповідальність за неповагу до суду. При повторному порушенні порядку у 

залі судового засідання їх за ухвалою суду може бути видалено із зали судового 

засідання та притягнуто до відповідальності, встановленої законом. 
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4. За неповагу до суду винні особи притягуються до відповідальності, 

встановленої законом. Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв 

неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого в 

судовому засіданні оголошується перерва. 

_________________ 

Коментар. Новими змінами до Кримінального кодексу України, прийнятими 

Законом від 4 лютого 2016 року № 993-VIII, посилено захист визначених Конституцією 

демократичних принципів громадського життя. 

Вдосконалено правовий механізм забезпечення захисту професійної діяльності 

журналістів.  

Введено кримінальне покарання за незаконну відмову в доступі журналіста  до 

інформації. 

Законом встановлено, що порушення таємниці листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції, які передаються засобами зв’язку або через 

комп’ютер, якщо це було вчинено повторно або, зокрема, стосовно журналістів,  або 

вчинене службовою особою, або з використанням спеціальних засобів, призначених  для 

негласного зняття інформації, – карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. 

Крім того, встановлено, що незаконне вилучення зібраних, оброблених, 

підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими  він користується у 

зв’язку зі своєю професійною діяльністю, незаконна відмова в доступі журналіста до 

інформації, незаконна заборона на висвітлення окремих тем, показ окремих осіб, критику 

суб’єкта владних повноважень, а також будь-яке інше перешкоджання здійсненню 

журналістом законної професійної діяльності, –  як і вплив у будь-якій формі на 

журналіста з метою перешкоджання виконанню ним своїх професійних обов’язків чи 

переслідування у зв’язку з його законною професійною діяльністю, караються згідно з 

Кримінальним кодексом України. 

 

 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

від 05.04.2001 № 2341-III 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) 

Редакція від 03.03.2016, підстава № 993-19 

 

Стаття 163. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, 

телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через 

комп'ютер 

1. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 

кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, - 

караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі до трьох 

років. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або щодо державних чи громадських діячів, 

журналіста, або вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних засобів, 

призначених для негласного зняття інформації, - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 
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{Стаття 163 із змінами, внесеними згідно із Законом № 993–VIII від 04.02.2016} 

Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів 

1. Незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом 

матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною 

діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона 

висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а 

так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної 

професійної діяльності – 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 

2. Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню 

ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною 

професійною діяльністю – 

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років. 

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони були вчинені 

службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою 

змовою групою осіб, – 

караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без 

такого. 

{Стаття 171 в редакції Закону № 993–VIII від 04.02.2016} 

_________________ 

Коментар. Закон України «Про доступ до судових рішень» визначає порядок 

доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної  

юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню 

законодавства. 

Відкритість інформації із судових засідань та доступ до судових рішень 

регулюється також Законом України «Про доступ до судових рішень». Він гарантує 

відкритість судових рішень, оприлюднення судових рішень на офіційному веб-порталі 

судової влади України, опублікування в друкованих виданнях, поширення в електронній 

формі.  

Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного 

реєстру судових рішень – автоматизованої системи збирання, зберігання, захисту, 

обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень. До Реєстру включаються 

усі судові рішення судів загальної юрисдикції. 

Судові рішення, внесені до Реєстру, можуть офіційно публікуватися у 

друкованих виданнях (стаття 5).  

Судові рішення вважаються офіційно опублікованими за умови посвідчення 

органом, який забезпечує ведення Реєстру, відповідності судових рішень оригіналам або 

електронним копіям судових рішень, внесених до Реєстру. Судові рішення можуть 

офіційно опубліковуватися в скороченому обсязі, якщо це виправдано метою видання. 

Кожен має право повністю або частково відтворювати судові рішення, що 

проголошені судом прилюдно, у будь-який спосіб, у тому числі через оприлюднення в 



      

349 

друкованих виданнях, у засобах масової інформації, створення електронних баз даних 

судових рішень.  

 

Будь-яке редагування тексту судового рішення не повинно спотворювати його 

зміст.  

У текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу через 

оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади, не можуть бути розголошені 

відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу. Такі відомості 

замінюються літерними або цифровими позначеннями. У текстах судових рішень, 

відкритих для загального доступу відповідно до цього Закону, не можуть бути 

розголошені відомості, для забезпечення нерозголошення яких було прийнято рішення про 

розгляд справи в закритому судовому засіданні (стаття 7). 

Критерії відкритості судового процесу.  Вже згадані процесуальні закони 

містять загальні критерії, якими може керуватися суддя, вирішуючи питання про 

закритий судовий розгляд, наприклад, за клопотанням сторін. Таке клопотання, за 

законом, суддя не може задовольняти автоматично, а сторона, яка просить оголосити 

розгляд справи закритим, мусить вмотивувати своє клопотання. Також суддя може 

прийняти рішення про закритий судовий розгляд з власної ініціативи. В кожному разі, 

рішення про закриття судового процесу буде зафіксоване у вмотивованій ухвалі, яку 

можна оскаржити. Водночас Закон України «Про доступ до публічної інформації» чітко 

визначає інформацію, яка може бути обмеженою (стаття 6). 

 Фахівці наводять приклади з судової практики Сполучених Штатів Америки, де 

низка судових рішень становить комплекс критеріїв, що їх мусить брати до уваги суд, 

вирішуючи питання про оголошення судового засідання закритим. Ці критерії є дещо 

подібними до тих, що запропоновані українським законодавством, в тому числі з 

новаціями про доступ до інформації. Водночас практика українського державотворення 

свідчить, що у питаннях відкритості та прозорості діяльності державних інституцій 

іноді спрацьовує політична доцільність. Тому вважаємо за доцільне навести ці принципи з 

судової практики США. 

Отже, суддя в США має пам’ятати:  

– що відкриті судові процеси посилюють віру суспільства в справедливий суд; 

присутність громадськості забезпечує можливість контролю за зловживаннями в 

судовій системі; відкритість процесу дає змогу побачити реакцію суспільства на 

резонансні та важливі за своїми наслідками правопорушення; 

 – розгляд судової справи оголошують закритим за умов: захисту конфіденційної 

інформації або особи свідка, якщо будуть наведені докази про негативні для них наслідки; 

необхідності захисту свідка чи його близьких від погроз та реальної загрози його життю 

чи здоров’ю або життю чи здоров’ю його близьких; захист потерпілих у справах про 

статеві злочини, коли потерпілими є неповнолітні; попередження неналежної поведінки 

присутніх, яка може негативно вплинути на справедливість та неупередженість 

судового процесу; необхідність захисту свідків від осіб, що намагаються впливати на 

зміст їхніх свідчень; Критерії відкритості судового процесу: 

 – суддя має визначити, хто саме є зацікавлений у закритому процесі і які він має 

мотиви; сторона, що вимагає закритого судового розгляду, мусить обґрунтувати 

твердження, що певним інтересам буде заподіяна шкода в разі відкритого розгляду 

справи; 

 – закриття судового розгляду не може бути абсолютним, він має бути 

закритим тільки з метою захисту обґрунтованого інтересу; 
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 – суддя може запропонувати використання альтернативних заходів, наприклад, 

змінити місце судового розгляду;  

– якщо доступ до певної інформації чи окремих документів є обмеженим, то 

потрібно визначити: чи існує закон, на підставі якого має бути обмежений доступ до 

цих документів; чи існує інтерес громадськості до цих документів; якщо доступ до 

інформації не буде обмежений, чи не виникне реальна загроза справедливості судового 

процесу; що обернеться гіршими наслідками – відкриття чи закриття доступу до 

інформації; 

 – суддя також має оцінити, чи готовий він до того, що рішення про закритий 

судовий розгляд можуть обговорювати громадськість і ЗМІ, мають передбачити, чи це 

вплине на неупередженість та безсторонність суду. Наприклад, сторона, яка виступала 

проти закриття процесу, може намагатися спростувати таке рішення за допомогою 

преси. 

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО СУДОВИХ РІШЕНЬ» 

від 22 грудня 2005 року № 3262-IV 

(Відомості Верховної Ради України), 2006, № 15, ст. 128) 

 

Стаття 2. Відкритість судових рішень  

1. Рішення суду проголошується прилюдно, крім випадків, коли розгляд справи 

проводився у закритому судовому засіданні. Кожен має право  на доступ до судових 

рішень у порядку, визначеному цим Законом.  

2. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній 

формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання. Судові рішення 

також можуть публікуватися в друкованих виданнях із додержанням вимог цього Закону.  

Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове 

рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за  рішенням суду щодо 

розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення. 

 

Стаття 3. Єдиний державний реєстр судових рішень  

1. Для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова 

адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.  

2. Єдиний державний реєстр судових рішень (далі – Реєстр) – автоматизована 

система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій 

судових рішень.  

3. Суд загальної юрисдикції вносить до Реєстру всі судові рішення і окремі думки 

суддів, викладені у письмовій формі, не пізніше наступного дня після їх ухвалення або 

виготовлення повного тексту.  

Доступ до окремих думок суддів через Реєстр забезпечується у тому самому 

порядку, що й до судового рішення, стосовно якого викладено окрему думку.  

… 

Стаття 4. Доступ до Реєстру  
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1. Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного  

цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України.  

… 

Стаття 5. Офіційне опублікування судових рішень  

1. Судові рішення, внесені до Реєстру, можуть офіційно опубліковуватися у 

друкованих виданнях.  

2. Судові рішення вважаються офіційно опублікованими за умови посвідчення 

органом, який забезпечує ведення Реєстру, відповідності судових рішень оригіналам або 

електронним копіям судових рішень, внесених до Реєстру.  

3. Судові рішення можуть офіційно опубліковуватися в скороченому обсязі, якщо 

це виправдано метою видання.  

4. Офіційне опублікування судових рішень повинно відповідати вимогам, 

встановленим статтею 7 цього Закону.  

 

Стаття 6. Відтворення та інше використання судових рішень  

1. Кожен має право повністю або частково відтворювати судові рішення, що 

проголошені судом прилюдно, у будь-який спосіб, у тому числі через оприлюднення в 

друкованих виданнях, у засобах масової інформації, створення електронних баз даних 

судових рішень.  

2. Будь-яке редагування тексту судового рішення не повинно спотворювати його 

зміст.  

… 

Стаття 7. Відомості, що не можуть бути розголошені в текстах судових 

рішень, відкритих для загального доступу  

1. У текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу через 

оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади або офіційне опублікування, не 

можуть бути розголошені відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу. 

Такі відомості замінюються літерними або цифровими позначеннями.  

2. До відомостей, зазначених у частині першій цієї статті, які не підлягають 

розголошенню, належать:  

1) імена (ім’я, по батькові, прізвище) фізичних осіб;  

2) місце проживання або перебування фізичних осіб із зазначенням  адреси, 

номери телефонів чи інших засобів зв’язку, адреси електронної пошти, ідентифікаційні 

номери (коди);  

3) реєстраційні номери транспортних засобів, реєстраційні відомості реєстрів 

нерухомого майна;  

4) номери банківських рахунків, номери платіжних карток;  

5) інша інформація, що дає можливість ідентифікувати фізичну особу. 

… 

4. У текстах судових рішень, відкритих для загального доступу відповідно до 

цього Закону, не можуть бути розголошені відомості, для забезпечення нерозголошення  

яких  було прийнято рішення про розгляд справи в закритому судовому засіданні.  
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_________________ 

Коментар. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» регулює відносини, що виникають у зв'язку з 

обов'язком держави виконати рішення Європейського суду з прав людини у справах проти 

України; з необхідністю  усунення  причин порушення Україною Конвенції про захист прав 

людини  

і основоположних свобод і протоколів до неї; з впровадженням в українське судочинство 

та адміністративну практику європейських стандартів прав людини; зі створенням 

передумов для зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти України.  

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ» 

від 23 .02.2006 року  № 3477-ІV 

(Відомості Верховної Ради України, 2006, № 30, ст.260) 

Зі змінами, останні внесені згідно із Законом України № 5463-VI від 16.10.2012,  

ВВР, 2014, № 4, ст.61 

 

Стаття 17. Застосування судами Конвенції та практики Суду  

1. Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело 

права.  

_________________ 

Коментар. Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає 

порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що 

знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. 

Основні новації цього закону для органів державної влади полягають у такому:  

– закон передбачає 5-денний термін відповіді на інформаційний запит або  

48-годинний – у разі надзвичайної ситуації; 

 – для забезпечення виконання закону необхідно створення підрозділів або 

відповідальних у різних установах державної влади; 

 – інформація про діяльність та рішення суб'єктів владних повноважень має 

оприлюднюватися в засобах масової інформації та в офіційних друкованих виданнях, 

надаватися за інформаційними запитами; розміщатися на офіційному веб-сайті, 

надаватися через інформаційні служби суб'єктів владних повноважень; 

 – обов'язковому оприлюдненню суб'єктами владних повноважень підлягають:  

інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень;  

– вся інформація про бюджетні видатки є відкритою;інформація з обмеженим 

доступом може бути оприлюднена у випадку «переважаючого» суспільного інтересу;  

– посилюється адміністративна відповідальність за порушення прав громадян на 

доступ до інформації.  
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Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації покладено на 

Верховну Раду України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України, народних депутатів України.  

Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до 

публічної інформації здійснюють депутати місцевих рад, громадські організації, 

громадські ради, громадяни особисто шляхом проведення відповідних громадських 

слухань, громадської експертизи тощо. 

 Розпорядниками інформації відповідно статті 13 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» визначаються:  

1) суб'єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні 

органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші 

суб'єкти, що здійснюють владні управлінські 68 Комунікації судової влади функції 

відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання;  

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, 

бюджету Автономної Республіки Крим, – стосовно інформації щодо використання 

бюджетних коштів;  

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних 

повноважень згідно із законом чи договором, включаючи на- дання освітніх, оздоровчих, 

соціальних або інших державних послуг, – стосовно інформації, пов'язаної з виконанням 

їхніх обов'язків;  

4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або 

наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, – стосовно 

інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.  

Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на 

підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають 

керуватися цим Законом.  

Надано визначення публічної інформації, інформація з обмеженим доступом, 

конфіденційної інформації. 

Обмеження доступу до інформації здійснюється:  

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 

громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 

здоров'я населення, для захисту репутації або Роз’яснення термінів, що запроваджені в 

законі прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 

 2) в разі якщо розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим  

інтересам;  

3) якщо шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес 

в її отриманні. 

 Водночас є виключення для оприлюднення інформації з обмеженим доступом для 

розпорядника в разі, якщо «він правомірно оприлюднив її раніше, якщо немає законних 

підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше». 

Закон спрощує і стандартизує порядок оформлення інформаційних запитів 

(стаття 19). Громадянин має право звернутися із запитом на інформацію незалежно від 

того, чи стосується вона його особисто, без пояснення причини. Запити можуть бути 

індивідуальними або колективними, подаватися в усній, письмовій чи іншій формі 
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(поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий 

запит подається в довільній формі, але повинен містити ім'я та контакти запитувача, 

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, підпис і дату. 

Розпорядники інформації повинні розробити і опублікувати на сайті або надавати 

запитувачам так звані «форми запитів на інформацію» (форма зі стислою інструкцією 

процедури подання запиту та отримання відповіді).  

Закон дає вичерпне визначення конфіденційної, таємної та службової інформації. 

Закон «Про доступ до публічної інформації» (стаття 24) передбачає 

адміністративну відповідальність розпорядника інформації, який не надаватиме 

інформацію, зобов’язує органи влади визначити відповідальну особу. 

Відповідальність настає за: ненадання відповіді на запит; ненадання інформації 

за запитом; безпідставної відмови у задоволенні запиту на інформацію; не оприлюдненні 

інформації відповідно до статті 15 Закону; надання або оприлюднення недостовірної, 

неточної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації; необґрунтоване 

віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; нездійснення реєстрації 

документів; навмисне приховування або знищення інформації чи документів.  

Змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення, що 

передбачені у перехідних положеннях, збільшуються штрафи для посадовців за 

порушення права на інформацію (неправомірну відмову, несвоєчасну або неповну відповідь 

тощо).  

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» 

від 13.01.2011 року № 2939-VI  

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314) 

 

Стаття 1. Публічна інформація 

1. 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 цим Законом. 

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. 

 

Стаття 3. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації 

1. Право на доступ до публічної інформації гарантується: 

1) обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, 

крім випадків, передбачених законом; 

2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів 

або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної 

інформації, якою він володіє; 

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації; 

4) доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім 

випадків, передбачених законодавством; 
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5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за 

дотриманням прав на доступ до публічної інформації; 

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до 

публічної інформації. 

 

Стаття 4. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації 

1. Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на 

принципах: 

1) прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень; 

2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, 

що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, 

встановлених законом; 

3) рівноправності… 

 

Стаття 5. Забезпечення доступу до інформації 

1. Доступ до інформації забезпечується шляхом: 

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: 

в офіційних друкованих виданнях; 

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; 

на єдиному державному веб-порталі відкритих даних; 

на інформаційних стендах; 

будь-яким іншим способом; 

2) надання інформації за запитами на інформацію. 

 

Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом 

1. Інформацією з обмеженим доступом є: 

1) конфіденційна інформація; 

2) таємна інформація; 

3) службова інформація. 

2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при 

дотриманні сукупності таких вимог: 

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 

громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 

здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і 

неупередженості правосуддя; 

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її 

отриманні. 
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3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, 

якщо він правомірно оприлюднив її раніше. 

4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, 

якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували 

раніше. 

5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними 

коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у 

тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, 

прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали 

ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, 

зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої 

інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню 

чи запобіганню злочину. 

6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, поданій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", крім 

відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону. 

7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ 

містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, 

доступ до якої необмежений. 

 

Стаття 7. Конфіденційна інформація 

1. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або 

юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у 

визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не 

може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій 

статті 13 цього Закону. 

2. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього Закону, 

які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, 

які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

 

Стаття 8. Таємна інформація 

1. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно 

до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, 

суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, 

банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом 

таємницю. 

2. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціаль-

ними законами. 

 

Стаття 9. Службова інформація 

1. Відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону до службової може 

належати така інформація: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran3#n3
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran479#n479
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n87
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n92
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n92
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n87
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n40
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n40
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1) що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять 

внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони 

пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, 

наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують 

публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; 

2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності,  

у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці. 

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, 

присвоюється гриф "для службового користування". Доступ до таких документів 

надається відповідно до частини другої статті 6 цього Закону. 

3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається  

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами 

владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути 

обмеженим у доступі. 

 

Стаття 13. Розпорядники інформації 

1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються: 

1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, 

органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші 

суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та 

рішення яких є обов'язковими для виконання; 

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету 

Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних  

коштів; 

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних 

повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, 

соціальних або інших державних послуг, – стосовно інформації, пов'язаної з виконанням 

їхніх обов'язків; 

4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або 

наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, – 

стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них. 

2. До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за 

запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, 

прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють: 

1) інформацією про стан довкілля; 

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту; 

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші 

надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці 

громадян; 

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною 

інформацією). 

3. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини першої та  

в частині другій цієї статті, вимоги цього Закону поширюються лише в частині 

оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n40
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4. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на 

підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають 

керуватися цим Законом. 

 

Стаття 14. Обов'язки розпорядників інформації 

1. Розпорядники інформації зобов'язані: 

1) оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншими законами; 

2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні; 

3) вести облік запитів на інформацію; 

4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх 

копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, 

копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо; 

5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для 

забезпечення доступу запитувачів до інформації та оприлюднення інформації; 

6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також  

у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати 

оприлюднену інформацію. 

 

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками 

1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати: 

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, 

основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних 

коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо); 

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім 

внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають 

обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності; 

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і 

зразки документів, правила їх заповнення; 

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень 

розпорядників інформації, дій чи бездіяльності; 

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник; 

5
1
) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних; 

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість 

може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень 

розпорядника інформації; 

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань; 

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки 

установи; 

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку; 

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію; 

11) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про: 
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- їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси 

офіційного веб-сайту та електронної пошти; 

- прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси 

електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних 

та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, 

крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом; 

- розклад роботи та графік прийому громадян; 

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; 

- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для 

надання послуг, правила їх оформлення; 

- перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, 

що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та 

організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або 

контррозвідувальної діяльності; 

- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів 

владних повноважень, їх дій чи бездіяльності; 

- систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт владних повноважень; 

12) іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок 

обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом. 

2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов’язковому 

оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження 

документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така 

інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і 

дати оновлення інформації. 

3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, 

розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 

робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. 

4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що 

загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку 

з цим. 

 

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію 

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати 

публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. 

2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на 

інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без 

пояснення причини подання запиту. 

3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити 

можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, 

електронною поштою) на вибір запитувача. 

4. Письмовий запит подається в довільній формі. 

5. Запит на інформацію має містити: 



      

360 

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної 

пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо 

якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію 

особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, 

які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного 

розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури 

подання запиту на інформацію, її отримання тощо. 

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості 

тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з 

питань доступу до публічної інформації, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, 

контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала. 

 

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до  

публічної інформації 

1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної 

інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень: 

1) ненадання відповіді на запит; 

2) ненадання інформації на запит; 

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; 

4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; 

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; 

6) несвоєчасне надання інформації; 

7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; 

8) нездійснення реєстрації документів; 

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів. 

2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками 

інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, 

визначеному законом. 

_________________ 

Коментар. Закон України «Про інформацію» регулює відносини щодо створення,  

збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації. 

Закон гарантує право на інформацію всім без винятку громадянам України. 

Гарантія цього права полягає у: 

 – створенні механізму реалізації права на інформацію; 

 – створенні можливостей для вільного доступу до статистичних даних, 

архівних, бібліотечних і музейних фондів, інших інформаційних банків, баз даних, 

інформаційних ресурсів; 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0629-11
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n107
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 – у обов’язку суб'єктів владних повноважень інформувати громадськість та 

засоби масової інформації про свою діяльність і прийняті рішення; визначити спеціальні 

підрозділи або відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації;  

– здійсненні державного і громадського контролю за додержанням 

законодавства про інформацію;  

– встановленні відповідальності за порушення законодавства про інформацію. 

 Обмеження на право на інформацію може бути передбачене законом в 

інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, з 

метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для 

захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, 

одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості 

правосуддя.  

«Держава гарантує всім суб'єктам інформаційних відносин рівні права і 

можливості доступу до інформації.  

Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання 

інформації, за винятком випадків, передбачених законом. 

 Суб'єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких порушень 

його права на інформацію».  

Закон містить окремий розділ щодо гарантій для роботи журналістів:  

– журналісти отримують додаткові гарантії для роботи у приміщеннях органів 

влади, зонах стихійного лиха, надзвичайних ситуацій; 

 – запроваджується більш ліберальний підхід до акредитації журналістів при 

органах влади, коли неможливо відмовити в акредитації в разі надання журналістом 

відповідних документів зазначених законом;  

– незалежні журналісти (літерація з англ. фрилансери) також можуть 

отримати акредитацію і працювати на правах традиційних ЗМІ; 

 – скасовується акредитація закордонних журналістів при МЗС.  

Особливості застосування Законів України «Про доступ до публічної 

інформації» та «Про інформацію» для діяльності журналістів, в тому числі у 

комунікації із представниками судової влади та участі у судовому процесі. У Законі 

України «Про інформацію» третій розділ присвячено діяльності журналістів, ЗМІ та 

їхніх працівників. 

 Журналістам (стаття 25) гарантоване право безперешкодно відвідувати 

приміщення органів влади і відкритих заходів, які вони проводять, та бути особисто 

прийнятими у розумні строки їх посадовими і службовими особами; право не розкривати 

джерело інформації, відмовитись від підпису під інформацією після редакційної правки 

та інші. Закон забороняє цензуру, під якою нині розуміють будь-яку вимогу (не лише з 

боку органів влади), спрямовану до журналіста, ЗМІ, його засновника, видавця, керівника 

чи розповсюджувача узгоджувати інформацію до її поширення або накладення заборони 

чи перешкоджання поширенню інформації (за винятком випадків попереднього 

узгодження інформації на підставі законів, а також заборони суду на поширення 

інформації). Забороняє втручання в професійну діяльність журналістів, контроль за 

змістом поширюваної інформації.  

Однією з ключових змін стали єдині спрощені правила акредитації журналістів 

(стаття 26). Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску 

журналіста, працівника ЗМІ на відкриті заходи. Акредитація здійснюється безоплатно 
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на підставі заяви журналіста або подання ЗМІ. У ній не можуть відмовити в разі 

подання всіх перелічених у 26-й статті документів.  

Органи влади (у тому числі й судової) можуть встановлювати спрощений 

порядок акредитації, зобов’язані оприлюднювати порядок акредитації (або особливі 

умови допуску журналістів відповідно до міжнародних протоколів) та сприяти роботі 

акредитованих представників ЗМІ. Припинення акредитації можливе у разі заяви 

журналіста чи звернення ЗМІ, а також неодноразового грубого порушення журналістом 

його обов’язків. Рішення про припинення акредитації може бути оскаржене в суді.  

Суб'єкти владних повноважень, що здійснили акредитацію журналістів, 

працівників засобів масової інформації, зобов'язані сприяти провадженню ними 

професійної діяльності; завчасно сповіщати їх про місце і час проведення сесій, засідань, 

нарад, брифінгів та інших публічних заходів; надавати їм інформацію, призначену для 

засобів масової інформації; а також сприяти створенню умов для здійснення запису і 

передачі інформації, проведення інтерв'ю, отримання коментарів посадових осіб.  

Новий закон про інформацію забороняє органам влади самостійно робити 

інформацію таємною чи службовою – це можливо лише згідно із законом. Він також 

дозволяє журналістам поширювати засекречену інформацію, якщо вона є суспільно 

необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю 

інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. При цьому предметом 

суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному 

суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних 

прав, свобод  

і обов’язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості  

в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) 

фізичних або юридичних осіб тощо.  

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ІНФОРМАЦІЮ» 

від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII 

(Відомості Верховної Ради України, 1992, № 48, ст.650 ) 

в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію»  

від 13 січня 2011 року № 2938-VI (Відомості Верховної Ради України, 2011, № 32, ст.313) 

 

Стаття 5. Право на інформацію  

1. Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного 

одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для 

реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.  

Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадянські, політичні, 

економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших 

громадян, права та інтереси юридичних осіб.  

 

Стаття 24. Заборона цензури та заборона втручання в професійну діяльність 

журналістів і засобів масової інформації  

1. Забороняється цензура – будь-яка вимога, спрямована, зокрема, до журналіста, 

засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, керівника, 

розповсюджувача, узгоджувати інформацію до її поширення або накладення заборони чи 

перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації.  
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Ця заборона не поширюється на випадки, коли попереднє узгодження інформації 

здійснюється на підставі закону, а також у разі накладення судом заборони на поширення 

інформації.  

2. Забороняються втручання у професійну діяльність журналістів, контроль за 

змістом поширюваної інформації, зокрема з метою поширення чи  непоширення  певної 

інформації, замовчування суспільно необхідної інформації, накладення заборони на 

висвітлення окремих тем, показ окремих осіб або поширення інформації про них, 

заборони критикувати суб'єкти владних повноважень, крім випадків, встановлених 

законом, договором між засновником (власником) і трудовим колективом, редакційним 

статутом.  

3. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та/або 

переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику тягне за 

собою відповідальність згідно із законами України.  

 

Стаття 25. Гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів  

1. Під час виконання професійних обов'язків журналіст  має право здійснювати 

письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів, за 

винятком випадків, передбачених законом.  

2. Журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення суб'єктів владних 

повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто прийнятим у розумні 

строки їх посадовими і службовими особами, крім випадків, визначених законодавством.  

3. Журналіст має право не розкривати джерело інформації або інформацію, яка 

дозволяє встановити  джерела інформації, крім випадків, коли його зобов'язано до цього 

рішенням суду на основі закону.  

4. Після пред'явлення документа, що засвідчує його професійну належність, 

працівник засобу масової інформації має право збирати інформацію в районах стихійного 

лиха, катастроф, у місцях аварій, масових безпорядків, воєнних дій, крім випадків, 

передбачених законом.  

5. Журналіст має право поширювати підготовлені ним  матеріали (фонограми, 

відеозаписи, письмові тексти тощо) за власним підписом (авторством) або під умовним 

ім'ям (псевдонімом).  

6. Журналіст засобу масової інформації має право  відмовитися від авторства 

(підпису) на матеріал, якщо його зміст після редакційної правки (редагування) суперечить 

його переконанням.  

 

Стаття 28. Неприпустимість зловживання правом на інформацію  

1. Інформація не може бути використана для закликів до повалення 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, 

насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 

вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.  

 

Стаття 29. Поширення суспільно необхідної інформації  
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1. Інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона є суспільно 

необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю 

інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.  

2. Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про 

загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує 

реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення 

прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні 

наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.  

Стаття 30. Звільнення від відповідальності  

1. Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних 

суджень.  

2. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять 

фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути 

витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання 

мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не 

підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. Якщо особа вважає, що оціночні 

судження або думки принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші 

особисті немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом на 

відповідь, а також на власне тлумачення справи у тому самому засобі масової інформації з 

метою обґрунтування  безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку. 

Якщо суб'єктивну думку висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній формі, 

що принижує гідність, честь чи ділову репутацію, на особу, яка таким чином та у такий 

спосіб висловила думку або оцінку, може бути покладено обов'язок відшкодувати завдану 

моральну шкоду.  

3. Суб'єкти інформаційних відносин звільняються від відповідальності за 

розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо суд встановить, що ця інформація 

є суспільно необхідною.  

4. Додаткові підстави звільнення від відповідальності засобів масової інформації 

та журналістів встановлюються законами України "Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні 

агентства" та іншими.  

_________________ 

Коментар. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні» створює правові основи діяльності друкованих засобів масової інформації 

(преси) в Україні, встановлює державні гарантії їх свободи відповідно до Конституції 

України, Закону України «Про інформацію» та інших актів чинного законодавства і 

визнаних Україною міжнародно-правових документів.  

 

ЗАКОН УКРАЇНИ  

«ПРО ДРУКОВАНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ПРЕСУ) В УКРАЇНІ» 

від 16.11.1992 року № 2782-12 

(Відомості Верховної Ради України, 1993, № 1, ст. 1) 

 

Стаття 2. Свобода діяльності друкованих засобів масової інформації  

Свобода слова і вільне вираження у друкованій формі своїх поглядів і переконань 

гарантуються Конституцією України і відповідно до цього Закону означають право 
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кожного вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та 

поширювати будь-яку інформацію за допомогою друкованих засобів масової інформації, 

крім випадків, визначених законом, коли обмеження цього права необхідно в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту 

репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або  для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. 

Друковані засоби масової інформації є вільними. Забороняється створення та 

фінансування державних органів, установ, організацій або посад для цензури масової 

інформації.  

Не допускається вимога попереднього погодження повідомлень  і матеріалів, які 

поширюються друкованими засобами масової інформації, а також заборона поширення 

повідомлень і матеріалів з боку посадових осіб державних органів, підприємств, установ, 

організацій або об'єднань громадян, крім випадків, коли посадова особа є автором 

поширюваної інформації чи дала інтерв'ю.  

 

Стаття 3. Неприпустимість зловживання свободою діяльності друкованих 

засобів масової інформації  

… 

Забороняється використання друкованих засобів масової інформації для:  

- втручання в особисте і сімейне життя особи, крім випадків, передбачених законом; 

- завдання шкоди честі і гідності особи; 

- розголошення будь-якої  інформації, яка може призвести до вказання на особу 

неповнолітнього правопорушника без його згоди і згоди його представника.  

 

Стаття 25. Журналіст редакції друкованого засобу масової інформації  

Журналістом редакції друкованого засобу масової інформації відповідно до цього 

Закону є творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається 

підготовкою інформації для друкованого засобу масової інформації та діє на підставі 

трудових чи інших договірних відносин з його редакцією або займається такою 

діяльністю за її уповноваженням, що підтверджується редакційним посвідченням чи 

іншим документом, виданим йому редакцією цього друкованого засобу масової 

інформації.  

 

Стаття 26. Права та обов'язки журналіста редакції  

Здійснюючи свою діяльність на засадах професійної самостійності, журналіст 

використовує права та виконує  обов'язки, передбачені Законом України «Про 

інформацію» та  цим Законом. 

Журналіст має право:  

1) на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання 

інформації; 

2) відвідувати державні органи, органи місцевого самоврядування, а також 

підприємства, установи і організації та бути прийнятим їх посадовими особами; 
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3) відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-яких 

технічних засобів, за  винятком  випадків,  передбачених законом;  

4) на вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних 

фондів; обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та 

особливими умовами  їх схоронності, що визначаються чинним законодавством України;  

7) по пред'явленні редакційного посвідчення чи іншого документа, що 

підтверджує його професійну належність або повноваження, надані редакцією 

друкованого засобу масової інформації, перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, у 

місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на територіях, де 

оголошено надзвичайний стан; 

8) звертатися до спеціалістів при перевірці одержаних інформаційних матеріалів;  

9) поширювати підготовлені ним повідомлення і матеріали за власним підписом, 

під умовним ім'ям (псевдонімом) або без  підпису (анонімно);  

10) відмовлятися від публікації матеріалу за власним підписом, якщо його зміст 

після редакційної правки суперечить особистим переконанням автора;  

11) на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком 

випадків, коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду.  

Журналіст зобов'язаний:  

1) дотримуватися програми діяльності друкованого засобу масової інформації,  

з редакцією якого він перебуває у трудових або інших договірних відносинах, керуватися 

положеннями статуту редакції;  

2) подавати для публікації об'єктивну і достовірну інформацію;  

3) задовольняти прохання осіб, які надають інформацію, щодо їх авторства або 

збереження таємниці авторства;  

4) відмовлятися від доручення редактора (головного редактора) чи редакції, якщо 

воно не може бути виконано без порушення Закону;  

5) представлятися та пред'являти редакційне посвідчення чи інший документ, що 

підтверджує його професійну належність або повноваження, надані редакцією 

друкованого засобу масової інформації; 

6) виконувати обов'язки учасника інформаційних відносин;  

7) утримуватися від поширення в комерційних цілях інформаційних матеріалів, 

які містять рекламні відомості про реквізити виробника продукції чи послуг (його адресу, 

контактний телефон, банківський рахунок), комерційні ознаки товару чи послуг тощо.  

Журналіст несе відповідальність в межах чинного законодавства за перевищення 

своїх прав і невиконання обов'язків.  

 

Стаття 34. Право на одержання масової інформації через друковані засоби 

масової інформації  

Кожен має право на оперативне одержання через друковані засоби масової 

інформації публічно поширюваної інформації про діяльність державних органів і 

організацій, об'єднань громадян та їх посадових осіб, а також інших відомостей, 

необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань 

і функцій. 
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Стаття 35. Запит на отримання публічної інформації  

Порядок доступу до публічної інформації шляхом подання запиту на інформацію 

регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації». 
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2.2.5. ДЕМОКРАТИЧНІ СТАНДАРТИ ВЗАЄМОДІЇ СУДІВ ЗІ ЗМІ.  

ВИТЯГИ З МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

 

ДЕМОКРАТИЧНІ СТАНДАРТИ ВЗАЄМОДІЇ СУДІВ І ЗМІ 

(Витяги) 

 

КОНВЕНЦІЯ 

ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 

від 04 листопада 1950 р., ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97 

  
Стаття 6. Право на справедливий суд 

1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж 

розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який 

вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить 

обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. 

Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка 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 суворо необхідною, – коли за особливих обставин публічність розгляду 

може зашкодити інтересам правосуддя. 

2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, 

вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку. 

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має  

щонайменше такі права: 

a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про  

характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього; 

b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту; 

c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, 

вибраного на власний розсуд, або - за браком достатніх коштів для оплати юридичної 

допомоги захисника - одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають 

інтереси правосуддя; 

d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також 

вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків 

обвинувачення; 

e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, – 

одержувати безоплатну допомогу перекладача. 

 

Стаття 10. Свобода вираження поглядів 

1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу 

дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання 

органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам 

вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних 

підприємств. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80
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2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і 

відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або 

санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в 

інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту 

репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації 

або для підтримання авторитету і безсторонності суду. 

 

 

МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ 

ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА 

від 16 грудня 1966  р., ратифіковано Указом Президії Верховної Ради 

Української РСР № 2148-VII  від 19.10.73 

 
Стаття 14  

1. Всі особи є рівними перед судами і трибуналами.  Кожен має право   при   

розгляді   будь-якого  кримінального  обвинувачення, пред'явленого йому,  або при 

визначенні його права та обов'язків у будь-якому  цивільному процесі на справедливий і 

публічний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, створеним на 

підставі  закону.  Преса  і  публіка можуть не допускатися на весь судовий розгляд або 

частину його з міркувань  моралі, громадського порядку  чи  державної  безпеки в 

демократичному суспільстві,  або коли того вимагають інтереси приватного життя сторін,  

або - в тій мірі,  в  якій  це,  на  думку  суду,  є строго необхідним,  - при особливих  

обставинах,  коли  публічність  порушувала  б  інтереси правосуддя;   однак  будь-яка  

судова постанова в кримінальній або цивільній справі повинна бути публічною, за 

винятком тих випадків, коли  інтереси   неповнолітніх  вимагають  іншого  чи  коли справа 

стосується матримоніальних спорів або опіки над дітьми. 

2. Кожен  обвинувачений  в  кримінальному  злочині  має право вважатися 

невинним,  поки винність його не буде доведена згідно  з законом. 

3. Кожен має право при розгляді будь-якого пред'явленого йому кримінального  

обвинувачення як мінімум на такі гарантії на основі цілковитої рівності: 

а) бути  терміново  і  докладно  повідомленим мовою, яку  він розуміє, про 

характер і підставу пред'явленого йому обвинувачення; 

b) мати  достатній  час  і  можливості  для  підготовки свого захисту і 

спілкуватися з обраним самим ним захисником; 

с) бути судженим без невиправданої затримки; 

d) бути судженим в його присутності і захищати себе  особисто або  за  

посередництвом  обраного  ним захисника;  якщо він не має захисника, бути 

повідомленим про це право і мати призначеного йому захисника   в  будь-якому  разі,  

коли  інтереси  правосуддя  того вимагають,  безплатно  для нього в усякому такому 

випадку,  коли у нього немає достатньо коштів для оплати цього захисника; 

е) допитувати свідків,  які дають проти нього показання,  або мати право на те,  

щоб цих свідків було допитано,  і мати право на виклик і допит його свідків на тих самих 

умовах,  які існують  для свідків, що дають показання проти нього; 
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f) користуватися безплатною допомогою перекладача,  якщо  він не  розуміє  

мови,  використовуваної в суді,  або не говорить цією мовою; 

g) не бути приневоленим до давання свідчень проти самого себе чи до визнання 

себе винним. 

4. Щодо   неповнолітніх   процес   повинен  бути  таким,  щоб враховувались їх вік 

і бажаність сприяння їх перевихованню. 

5. Кожен,  кого  засуджено за будь-який злочин,  має право на те,  щоб його 

засудження і  вирок  були  переглянуті   вищестоящою судовою інстанцією згідно з 

законом. 

6. Коли будь-яку особу остаточним рішенням було засуджено  за кримінальний 

злочин і коли винесений їй вирок був потім скасований або їй було даровано помилування 

на тій підставі, що якась нова чи нововиявлена  обставина  незаперечно  доводить  

наявність  судової помилки, то ця особа, котра зазнала покарання в результаті  такого 

засудження,  одержує  компенсацію  згідно з законом,  коли не буде доведено,  що 

зазначена невідома  обставина  не  була  свого  часу виявлена виключно або частково з її 

вини. 

7. Ніхто не повинен бути вдруге засуджений  чи  покараний  за злочин,  за  який 

він уже був остаточно засуджений або виправданий відповідно до закону  і  кримінально-

процесуального  права  кожної країни.  

 

Стаття 19  

1. Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися   своїх поглядів. 

2. Кожна людина має право на вільне вираження  свого погляду; це право включає 

свободу шукати, одержувати  і поширювати будь-яку інформацію  та  ідеї,  незалежно  від  

державних  кордонів,  усно, письмово  чи  за  допомогою  друку  або художніх форм 

вираження чи іншими способами на свій вибір. 

3. Користування  передбаченими в пункті 2 цієї статті правами накладає особливі 

обов'язки і особливу відповідальність. Воно може бути,  отже,  пов'язане з певними 

обмеженнями,  які,  однак, мають встановлюватися законом і бути необхідними: 

а) для поважання прав і репутації інших осіб; 

b) для  охорони  державної  безпеки,  громадського   порядку, здоров'я чи 

моральності населення.  

 

 

МАДРИДСЬКІ ПРИНЦИПИ 

ЩОДО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ТА СУДДІВСЬКОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЮ 

оприлюднені у Резолюції 1296 Економічної і соціальної ради ООН від 11 лютого 1994 р. 

Зафіксували основні погляди ООН щодо свободи думки та слова, 

взаємодії судів та засобів масової інформації. 

Погляди ООН щодо свободи думки та слова, взаємодії судів та засобів масової 

інформації вперше були зафіксовані в Мадридських принципах взаємодії засобів масової 

інформації та суддівської незалежності. Вони оприлюднені у Резолюції 1296 Економічної 

та соціальної Ради ООН від 11 лютого 1994 року. 
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Їх прийняттю передувало триденне засідання групи з 39 відомих юристів і 

представників засобів масової інформації, зібраних Міжнародною комісією юристів 

(МКЮ), її Центром з питань незалежності суддів та юристів (ЦНСЮ), та Іспанським 

комітетом ЮНІСЕФ, присвячене: 

– дослідженню зв’язку між засобами масової інформації та суддівською 

незалежністю, яка гарантована Основними принципами ООН щодо незалежності 

судової влади 1985 року; 

– формулюванню принципів стосовно зв’язку між свободою вираження 

поглядів та суддівською незалежністю. 

У преамбулі до даного документу зазначалося, що ці принципи підготовлені як 

мінімальні стандарти та не можуть бути використані для відходу від існуючих вищих 

стандартів захисту свободи вираження поглядів. 

Основний принцип 

Свобода вираження поглядів, як її визначено статтею 19 Міжнародного пакту (у 

тому числі свобода ЗМІ), становить одну з основ будь-якого суспільства, що називає себе 

демократичним. 

Функцією та правом ЗМІ є збирання та поширення інформації в суспільстві та 

коментування відправлення правосуддя, у тому числі справи до, під час та після судового 

процесу, але не порушуючи презумпцію невинуватості. 

Право коментування відправлення правосуддя не повинно підлягати будь-яким 

спеціальним обмеженням. 

Обсяг Основного принципу. Основний принцип не виключає збереження 

відповідно до закону таємниці під час розслідування злочину, навіть якщо розслідування 

становить частину судового процесу. Таємність за таких обставин повинна розглядатися 

як перевага на користь осіб, які підозрюються або обвинувачуються, для збереження 

презумпції невинуватості. Це не обмежує право будь-якої особи повідомити пресі 

інформацію про розслідування або обставини, які є предметом розслідування. 

Основний принцип не охоплює проведення закритого засідання при провадженні 

з метою досягнення примирення або врегулювання приватного спору. 

Він не вимагає права прямої трансляції чи запису судового розгляду. 

Там, де це дозволено, основний принцип також застосовується. 

Обмеження. Будь-яке обмеження Основного принципу повинно бути чітко 

визначено законом. Якщо такий закон надає дискрецію чи повноваження, така дискреція 

чи повноваження повинні здійснюватися лише суддею. 

Комунікації судової влади Повноваження судді на обмеження Основного 

принципу та намір застосувати це повноваження, передбачає відповідне право засобів 

масової інформації (так само, як і будь-якої іншої особи, якої це стосується) бути 

вислуханими з тим, щоб висловити заперечення проти застосування цього повноваження, 

а у випадку, якщо його застосовано, то право на оскарження. 

Закони можуть дозволяти обмеження Основного принципу настільки, наскільки 

це необхідно у демократичному суспільстві для захисту неповнолітніх та членів інших 

груп, які потребують особливого захисту. 

Обмеження Основного принципу по відношенню до кримінального процесу в 

інтересах відправлення правосуддя у демократичному суспільстві може бути здійснено: 

– для попередження завдання серйозної шкоди обвинуваченому; 
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– для попередження серйозної шкоди або неналежного тиску на свідка, 

присяжного чи потерпілого; 

– для попередження завдання серйозної шкоди правомірним інтересам 

приватної сторони; 

– на підставі вимог національної безпеки (у цьому випадку сторона захисту 

та ЗМІ повинні мати право знати про підстави обмеження та право оскаржити таке 

обмеження). 

У цивільному процесі обмеження Основного принципу можуть застосовуватися, 

якщо це дозволено законом тією мірою, якою це є необхідним у демократичному 

суспільстві. 

Жодне обмеження не повинно застосовуватися у свавільний чи дискримінаційний 

спосіб. 

Жодне обмеження не повинно застосовуватися мірою, що є більшою за 

мінімальну, та впродовж часу, що є довшим за мінімальний, необхідні для досягнення 

відповідної мети. 

Стратегія впровадження основного принципу Судді повинні отримувати 

рекомендації щодо того, яким чином поводитися з пресою. Їх слід заохочувати 

допомагати пресі шляхом надання стислого викладу довгих чи складних рішень з питань, 

що становлять суспільний інтерес, та іншими доречними засобами. 

Суддям не слід забороняти відповідати на запитання преси, які стосуються 

відправлення правосуддя; але судова влада може підготувати з цього приводу розумні 

правила, які можуть регулювати обговорення процесів, котрі можна ідентифікувати. 

Баланс між незалежністю судової влади, свободою преси та додержанням прав 

особи – особливо неповнолітніх та інших груп, котрі потребують спеціального захисту, – 

важко знайти. Тому необхідним є те, щоб у розпорядження зацікавлених осіб чи груп було 

надано один чи більше з передбачених нижче засобів: звернення до суду, ради з 

представників ЗМІ, Омбудсмена з питань ЗМІ. Значною мірою цього можна уникнути 

шляхом прийняття Кодексу етики для ЗМІ, який має бути розроблений в рамках самої 

професії. 

_________________ 

Коментар. Отже, свобода засобів масової інформації, як складова свободи 

вираження поглядів, є засадничою у демократичному суспільстві, що керується 

верховенством права. Судді у демократичних країнах є відповідальними за визнання та 

забезпечення реалізації свободи ЗМІ шляхом застосування презумпції на їхню користь і 

дозволу лише тих обмежень на свободу ЗМІ, які передбачені Міжнародним пактом про 

громадянські та політичні права («Міжнародний пакт») та чітко визначені в законах. У 

свою чергу ЗМІ зобов’язані додержуватися прав осіб, які захищаються Міжнародним 

пактом, та принципами незалежності суддів. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ REC(2003)13 КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ 

ДЕРЖАВАМ-ЧЛЕНАМ ЩОДО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ЗАСОБИ  

МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ СТОСОВНО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

прийнято Комітетом Міністрів 10 липня 2003 р. на 848-му засіданні 

 

У цьому документі відображені демократичні стандарти взаємовідносин суддів та 

ЗМІ у європейських країнах, що базуються на: 

– засадничому праві на свободу вираження поглядів та інформації, 

гарантованого статтею 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод (далі – Конвенція), що є однією з найважливіших підвалин демократичного 

суспільства та однією з основних умов його прогресу та розвитку кожного індивіда; 

Комунікації судової влади – праві засобів масової інформації 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 засобах масової інформації стосовно 

кримінального процесу, аби зробити очевидною стримуючу функцію кримінального 

права, так само, як і у забезпеченні суспільного нагляду за функціонуванням системи 

кримінального юстиції; 

– праві засобів масової інформації та журналістів створювати професійні 

асоціації, як це гарантовано правом на свободу об’єднання; 

– обізнаності стосовно багатьох ініціатив з боку засобів масової інформації та 

журналістів в Європі, спрямованих на сприяння відповідальному виконанню 

журналістської роботи чи шляхом саморегулювання, чи у співпраці з державою на засадах 

співрегуляції; 

– бажанні сприяти поінформованому обговоренню щодо захисту прав та 

інтересів, що виявляються в контексті висвітлення засобами масової інформації 

кримінального процесу, та належній практиці забезпечення доступу засобів масової 

інформації до кримінального процесу у всій Європі; 

– врахуванні Резолюції № 2 щодо журналістських свобод та прав людини, 

прийнятої на 4-й Європейській конференції на рівні міністрів з питань політики щодо 

засобів масової інформації (Прага, грудень 1994 року), а також Декларації про майбутню 

політику стосовно засобів масової інформації, прийнятої на 6-й Європейській конференції 

на рівні міністрів з питань політики щодо засобів масової інформації (Краків, червень 

2000 р.). 

У додатку до Рекомендації містяться принципи надання інформації через засоби 

масової інформації стосовно кримінального процесу. 

• Принцип 1 – Інформування громадськості через засоби масової інформації. 

Громадськість повинна мати можливість одержувати інформацію про діяльність судових 

органів та органів розслідування через засоби масової інформації. Тому журналісти 

повинні мати можливість вільно висвітлювати та коментувати функціонування системи 

кримінальної юстиції з урахуванням лише обмежень, викладених у наступних принципах. 

• Принцип 2 – Презумпція невинуватості. Дотримання принципу презумпції 

невинуватості є невід’ємною частиною права на справедливий суд. Відповідно, погляди та 
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інформація стосовно кримінального процесу що триває, мають передаватися або 

поширюватися через засоби масової інформації лише тоді, коли це не порушує презумпції 

невинуватості підозрюваного або обвинувачуваного. 

• Принцип 3 – Точність інформації. Судові органи та органи розслідування мають 

надавати засобам масової інформації лише перевірену інформацію або інформацію, яка 

ґрунтується на розумних припущеннях. В останньому випадку, про це має бути чітко 

вказано засобам масової інформації. 

• Принцип 4 – Доступ до інформації. Коли журналісти законно отримали 

інформацію в контексті кримінального процесу, що триває, від судових органів чи органів 

розслідування, ці органи мають зробити таку інформацію доступною, без дискримінації, 

для всіх журналістів, які роблять або зробили такий самий запит. 

• Принцип 5 – Шляхи надання інформації засобам масової інформації. 

Коли судові органи та органи розслідування самі вирішили надати інформацію 

засобам масової інформації в контексті кримінального процесу, що триває, така інформація 

повинна бути надана на недискримінаційних засадах і, коли можливо, за допомогою 

пресрелізів, прес-конференцій уповноважених посадових осіб або через подібні офіційні 

засоби. 

• Принцип 6 – Регулярне інформування під час кримінального процесу. У 

контексті кримінального процесу, що становить суспільний інтерес, або іншого процесу, 

який привернув особливу увагу громадськості, судові органи та органи розслідування 

повинні інформувати засоби масової інформації про свої важливі дії тією мірою, якою це 

не шкодить таємниці слідства та оперативно-розшукової діяльності або не затримує чи 

заважає завершенню провадження. 

У випадках, коли кримінальний процес триває протягом довгого часу, таку 

інформацію слід надавати регулярно. 

Комунікації судової влади  

• Принцип 7 – Заборона використання інформації. Судові органи та органи 

розслідування не повинні використовувати інформацію про поточні кримінальні процеси 

у комерційних цілях або з іншою метою, що не стосується кримінального процесу. 

• Принцип 8 – Захист приватності в контексті кримінального процесу, що триває. 

Надання інформації про підозрюваних, обвинувачуваних або засуджених осіб або інших 

сторін кримінального процесу повинно здійснюватися з дотриманням їх права на захист 

приватності згідно зі статтею 8 Конвенції. Особливий захист має бути наданий сторонам, 

які є неповнолітніми або іншими вразливими особами, а також жертвам, свідкам, родинам 

підозрюваних, обвинувачуваних або засуджених. У всіх випадках слід особливо зважати 

на шкідливий ефект, який розкриття інформації, що уможливлює їхню ідентифікацію, 

може справити на осіб, які згадуються у цьому Принципі. 

• Принцип 9 – Право на виправлення та право на відповідь. Зберігаючи право на 

вживання інших наявних законних заходів захисту, кожен, хто став суб’єктом 

неправильного або упередженого висвітлення засобами масової інформації в контексті 

кримінального процесу, повинен мати право на виправлення або відповідь, залежно від 

ситуації, у відповідних засобах масової інформації. Право на виправлення має також 

існувати стосовно прес-релізів, що містять хибну інформацію і видані судовими органами 

або органами розслідування. 

• Принцип 10 – Запобігання шкідливому впливу. У контексті кримінального 

процесу, особливо, коли залучено присяжних або мирових суддів, судові органи та органи 
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розслідування повинні утримуватися від оприлюднення інформації, яка несе ризик 

завдання значної шкоди справедливості процесу. 

• Принцип 11 – Шкідливе досудове оприлюднення інформації. У випадках, коли 

обвинувачений може продемонструвати, що надання інформації з високою вірогідністю 

призведе або вже призвело до порушення його або її права на справедливий суд, він або 

вона повинні мати дієві засоби юридичного захисту. 

• Принцип 12 – Допуск журналістів. Журналісти повинні допускатися на публічні 

судові слухання та публічне проголошення судових рішень без дискримінації та без вимог 

попередньої акредитації. Їх не можна не допускати до судових слухань, якщо і доки 

громадськість допускається згідно зі статтею 6 Конвенції. 

• Принцип 13 – Доступ журналістів до судової зали. Відповідні органи мають, за 

винятком випадків, коли це є очевидно практично нездійсненним, забезпечити в судовій 

залі кількість місць для журналістів, достатню відповідно до кількості бажаючих, без 

виключення присутності громадськості як такої. 

• Принцип 14 – Прямі трансляції та записи в залах судових засідань. 

Прямі трансляції або записи засобами масової інформації в залах суду не повинні 

відбуватися, якщо і доки це не є спеціально дозволеним законом або відповідними 

судовими органами. Таке висвітлення може бути дозволене лише тоді, коли це не несе 

серйозного ризику неналежного впливу на жертв, свідків, сторін кримінального процесу, 

присяжних або суддів. 

• Принцип 15 – Підтримка висвітлення засобами масової інформації. 

Оголошення запланованих слухань, пред’явлення обвинувачення та оголошення 

іншої інформації, що стосується висвітлення судової діяльності, мають бути доступними 

для журналістів через простий запит до відповідних органів у належні терміни, якщо це не 

є практично нездійсненним. Журналістам має бути дозволено на недискримінаційних 

засадах робити або отримувати копії публічно оголошених судових рішень. Вони повинні 

мати можливість розповсюджувати або повідомляти ці судові рішення громадськості. 

• Принцип 16 – Захист свідків. Особистість свідків не повинна розголошуватися, 

якщо свідок не дав на це своєї попередньої згоди, якщо встановлення особистості свідка 

не становить громадський інтерес або свідчення не було раніше надане публічно. 

Особистість свідків ніколи не повинна розголошуватися, якщо це загрожує їхнім життям 

або безпеці. Слід належним чином додержуватися програм захисту свідків, особливо у 

кримінальних процесах проти організованої злочинності або злочинів всередині родини. 

Комунікації судової влади  

• Принцип 17 – Висвітлення засобами масової інформації виконання судових 

вироків. Журналістам повинно бути дозволено контактувати з особами, що відбувають 

судові вироки у в’язницях, доки це не перешкоджає справедливому відправленню 

правосуддя, не порушує права в’язнів та працівників в’язниці або не шкодить безпеці 

в’язниці. 

• Принцип 18 – Висвітлення у засобах масової інформації після закінчення строку 

покарання. Для того, щоб не зашкодити реінтеграції у суспільство осіб, які відбували 

судові вироки, право на захист приватності за статтею 8 Конвенції має включати право на 

захист особистих даних цих осіб у зв’язку з їхніми попередніми злочинами після 

закінчення строку покарання, якщо вони не дали чіткої згоди на розкриття їхньої 

особистості або вони та їхні попередні порушення не становлять знову суспільного 

інтересу. 
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ДЕКЛАРАЦІЯ 

ЩОДО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЧЕРЕЗ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

СТОСОВНО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Схвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 10 липня 2003 р.  

на 848-му засіданні заступників міністрів 

Комітет Міністрів Ради Європи прийняв відповідний документ рекомендацій для 

органів державної влади щодо співпраці із засобами масової інформації. Ці загальні 

принципи та підходи мають рекомендаційний характер та пропоновані до уваги при 

встановлені комунікації судової влади зі ЗМІ. 

Комітет Міністрів Ради Європи закликає держави-члени: 

1) заохочувати відповідальне висвітлення засобами масової інформації 

кримінальних проваджень шляхом підтримки навчання журналістів у сфері права та 

судових процедур, у співпраці із ЗМІ та їхніми професійними організаціями, освітніми 

установами та судами настільки, наскільки це є необхідним для розуміння судового 

провадження, прав та інтересів сторін кримінального процесу й держави; 

2) підтримувати будь-які ініціативи щодо саморегулювання, за якими ЗМІ 

визначають професійні етичні стандарти стосовно висвітлення 

кримінальних проваджень з тим, щоб забезпечити додержання принципів, котрі 

містяться в Рекомендації № Rec(2003) Комітету Міністрів державам-членам про надання 

інформації через ЗМІ стосовно кримінального провадження; 

3) співпрацювати з органами саморегулювання у медіа-сфері; 

4) залучати професійні асоціації у медіа-сфері до законодавчого процесу, що 

стосується медіа висвітлення кримінальних проваджень, наприклад, за допомогою 

слухань чи консультацій; 

Засобам масової інформації та журналістам пропонується: 

1) організовуватися у добровільні професійні об’єднання та підтримувати 

партнерську співпрацю між такими об’єднаннями; 

2) скласти – там, де їх ще не існує, – професійні етичні правила та стандарти 

для журналістів, особливо стосовно висвітлення кримінального провадження, і 

сприяти додержанню таких професійних етичних правил і стандартів; 

3) ставитися у своїх повідомленнях як до підозрюваних, так і до 

обвинувачуваних, як до невинуватих допоки їх не визнано винуватими судом, 

оскільки вони користуються таким правом згідно статті 6 Конвенції; 

4) поважати гідність, безпеку та, якщо інформація не становить суспільного 

інтересу, право на приватність жертв, позивачів, підозрюваних, обвинувачуваних, 

засуджених та свідків, а також їхніх сімей, як це гарантовано статтею 8 Конвенції;  

5) не згадувати про попереднє правопорушення особи, якщо воно не 

становить суспільного інтересу; 

6) бути чутливими до інтересів неповнолітніх та інших уразливих осіб, які 

беруть участь у кримінальному процесі; 

7) уникати створення упередження щодо кримінального розслідування чи 

судового провадження; 
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8) уникати вживання упереджених та принизливих посилань у своїх 

повідомленнях про кримінальний процес, якщо це може провокувати 

ксенофобію, дискримінацію чи насилля; 

9) довіряти висвітлення кримінального процесу журналістам з адекватною 

підготовкою у цих питаннях. 

Комунікації судової влади Загальновідомий психологічний принцип «розкажи про 

себе більше доброго, погане про тебе розкажуть інші» трактується у міжнародному 

співтоваристві як необхідність створення умов для взаємодії органів судової влади зі ЗМІ 

з метою ефективного інформування громадськості про діяльність судової системи. 

Дані рекомендації спрямовані на реалізацію європейських стандартів формування 

поваги до статусу суду і суддів. 

 

 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВИХ ОРГАНІВ 

Схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН 

від 29 листопада та 13 грудня 1985 р. 

Головною умовою демократичного устрою та поділу влад є незалежність судів від 

втручання у їх діяльність з боку політиків, органів державної влади чи будь-яких 

зацікавлених сторін. Ці положення зафіксовані в даному документі, де, зокрема, 

фіксуються такі принципи: 

Незалежність судових органів 

 Незалежність судових органів гарантується державою і закріплються в 

конституції або законах країни. Усі державні та інші установи зобов'язані шанувати 

незалежність судових органів і дотримуватися її. 

Судові органи вирішують передані їм справи безсторонньо, на основі фактів і 

відповідно до закону, без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, спонуки, тиску, 

погроз або втручання, прямого чи непрямого, з будь-якого боку і з будь-яких би то не 

було причин. 

Судові органи володіють компетенцією стосовно всіх питань судового характеру  

і мають виняткове право вирішувати, чи входить передана їм справа до їхньої 

встановленої законом компетенції. 

Свобода слова та асоціацій  

Відповідно до Загальної декларації прав людини члени судових органів, як і інші 

громадяни, користуються свободою слова, віровизнання, асоціацій та зборів; однак, 

керуючись такими правами, судді повинні поводитись завжди таким чином, щоб 

забезпечити повагу до своєї посади і зберегти неупередженість і незалежність судових 

органів. 

Судді володіють свободою організовувати асоціації суддів чи інші організації та 

вступати до них для оборони своїх інтересів, удосконалення професійної підготовки і 

збереження своєї судової незалежності. 

_________________ 

Коментар. На суддів у демократичних правових державах покладаються вимоги 

щодо організації і відправлення правосуддя, керуючись зазначеними принципами та 
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докладанням зусиль для повного втілення їх у життя, у тому числі й використовуючи 

професійну зацікавленість представників ЗМІ. 

Європейська практика засвідчує, що судова влада не може залишатися поза 

межами дискусії щодо її ефективності в демократичному суспільстві, тому інформація 

про стан речей в судовій системі має бути доступною для суспільства. Водночас, є певні 

обмеження, щодо поведінки суддів під час інформування про хід розгляду справ або участі 

у публічних дискусіях в разі критичної оцінки їх діяльності. Так, Європейський суд з прав 

людини в справі Де Гаєс та Гійзес проти Бельгії (1997) зазначив, що «судді мають бути 

захищені від деструктивних випадів з боку ЗМІ, що не базуються на жодній фактичній 

підставі». Але, якщо критика судових проблем спирається на «незалежні та ретельні 

журналістські розслідування, що є частиною громадського обговорення важливих 

суспільних проблем», то немає підстав обмежувати свободу ЗМІ. »Судді мусять 

виявляти розважливість, що не дозволяє їм (на відміну, наприклад, від політиків) 

відповідати на різку критику». 

Застосування та підтримання європейських норм та практик в Україні 

зафіксовано у Законі України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» № 3477-IV від лютого 2006 року. 

Фахівці констатують, що в Україні суди комунікаційно віддалені від суспільства, 

від їх основної аудиторії – громадян. Створений комунікаційний вакуум викликає кризу 

взаємної недовіри суспільства і суддів, в умовах якої суди стають вразливими для впливу з 

різних боків. Зокрема, з боку представників законодавчої та виконавчої влади, які часто 

використовують свої комунікаційні можливості для дискредитації судової системи. 

Замкнуте коло залежності і вразливості суддів може розірвати лише підтримка 

цінностей незалежного і справедливого суду з боку суспільства. 

 

ВИСНОВОК № 7(2005) 

КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РАДИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СУДДІВ  

ДО УВАГИ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ  

З ПИТАННЯ «ПРАВОСУДДЯ ТА СУСПІЛЬСТВО» 

Розвиток інформаційного суспільства та сучасних інформаційних технологій 

вимагає присутності у цьому просторі суддівської спільноти. 

Європейське суддівське співтовариство в умовах сучасного світу визнає 

необхідність формування методологічних підходів та розробки практичних механізмів 

комунікаційної діяльності судів та суддів. Так, у 2005 році Консультативною радою 

європейських суддів був підготовлений Висновок з питання «Правосуддя та суспільство» , 

в якому визнається активізація ролі судів у наданні інформації громадськості та 

важливості створення прямих зв’язків між судами та широкою громадськістю, організації 

відповідної підготовки суддів щодо зв’язків з громадськістю, залучення в штат судів 

працівників з кваліфікацією по зв’язках з громадськістю та ЗМІ, фінансування відповідної 

діяльності судів тощо. 

Зокрема, запропоновано декілька окремих напрямків комунікаційної діяльності 

для судової влади: 

А. Зв’язки судів з громадськістю з особливим наголосом на ролі судів в 

демократичному суспільстві; 

Б. Взаємодія судів з учасниками судового процесу; 
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В. Відносини судів із засобами масової інформації; 

Г. Доступність, простота та зрозумілість мови, яка використовується судами в 

ході слухань та рішеннях. 

Основний наголос цього документу робиться на необхідності активізації ролі 

судів у наданні інформації громадськості та важливості створення прямих зв’язків між 

судами та широкою громадськістю, організації відповідної підготовки суддів щодо 

зв’язків з громадськістю, залучення в штат судів працівників з кваліфікацією по зв’язкам 

з громадськістю та ЗМІ, фінансування відповідної діяльності судів тощо. 

Консультативна рада європейських суддів у вищезазначеному Висновку та в 

інших своїх рекомендаційних документах визначає, що координуючу роль в 

комунікаційній (інформаційній) діяльності судів на національному та місцевих рівнях 

повинна виконувати Судова рада, основним завданням якої є «гарантування як незалежної 

судової системи, так і незалежності окремих суддів». 

Консультативна рада європейських суддів прийняла наступні рекомендації: 

• Самі суди повинні брати участь у поширенні інформації про доступ до 

правосуддя (через періодичні звіти, друковані пам’ятки для громадян, Інтернет, 

інформаційні офіси тощо). 

• Суди повинні брати участь у загальних рамкових програмах, які 

організовуються іншими державними установами. Суди також мають вдаватися до 

власних ініціатив у цьому відношенні через розробку освітніх програм, спрямованих на 

надання конкретної інформації (наприклад щодо характеру судових проваджень, 

середньої тривалості процесів у різних судах, судових витрат, альтернативних засобів 

врегулювання спорів тощо). 

• Є необхідність встановлювати безпосередні зв’язки судів з громадськістю, які не 

залежать від діяльності ЗМІ та/або дій, відповідальність за які покладені на інші установи 

(створення в судах відділів, відповідальних за прийом та інформування громадян; 

поширення друкованих матеріалів, відкриття Інтернет-сайтів, за які суди несуть 

відповідальність; організація судами календаря освітніх форумів та/або регулярних 

зустрічей, відкритих, зокрема, для громадян, громадських організацій, політиків, 

студентів). 

• Поширення існуючого в деяких країнах досвіду «програм охоплення», коли суди 

організують, часто за підтримки інших активних соціальних груп, освітні ініціативи, в 

межах яких викладачі, студенти, батьки, юристи, лідери місцевих громад та представники 

ЗМІ збираються в судах для спілкування із суддями. Такі програми виходять за межі 

загальної інформації для громадськості. Вони спрямовані на формування правильного 

сприйняття ролі судді в Комунікації судової влади суспільстві, покращення розуміння та 

довіри суспільства до системи правосуддя і, загалом, посилення судової незалежності. 

• Для поліпшення своїх зв’язків з громадськістю значна кількість судових систем 

або окремих судів повинна запровадити програми, які допоможуть в організації: а) 

етичного навчання суддів, персоналу судів, юристів тощо; б) облаштування приміщень 

судів; в) судових процедур (наприклад, до того, як стати перед судом, сторони, присяжні 

або свідки поодинці або в групі приймаються працівниками суду, які змальовують усно 

або за допомогою аудіовізуальних матеріалів, створених у співпраці з вченими-

соціологами, які дії в суді від них очікують). 

• ЗМІ мають доступ до судової інформації і слухань у спосіб та за обмежень, 

встановлених національним законодавством. Працівники ЗМІ є повністю вільними при 

вирішенні того, які матеріали та яким чином мають бути представлені увазі громадськості. 
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Не повинно бути місця спробам перешкоджати ЗМІ у їхній критиці організації або 

функціонування системи правосуддя. Система правосуддя повинна поважати роль 

стороннього спостерігача, яку відіграють ЗМІ з метою виявлення недоліків і 

конструктивної участі  

в удосконаленні судових процедур та якості послуг, які суди пропонують користувачам. 

• Для встановлення конструктивних взаємовідносин судів та ЗМІ було б корисно 

покращити контакти між ними: 

а) для посилення розуміння судами та ЗМІ своїх відповідних ролей в суспільному 

житті; 

б) для інформування громадськості про характер, обсяг, обмеження та складність 

роботи суддів; 

в) для виправлення можливих фактичних помилок у повідомленнях про конкретні 

справи. Ефективним засобом для цього є проведення регулярних зустрічей представників 

судової влади та ЗМІ. 

Можливо, є доречним створення незалежного органу для вирішення проблем, 

викликаних висвітленням у ЗМІ перебігу судових процесів справ або складностями 

журналістської роботи при виконанні ними своїх інформаційних завдань в суді. 

 

 

2.2.6. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ НА ТЕМУ КУРСУ 

 СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ  

на тему курсу «КОМУНІКАЦІЇ В СУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Брифінг –  коротка, обмежена в часі зустріч, інструктивна зустріч офіційних осіб (прес-

секретарів, голови суду) з журналістами з важливого питання для озвучення позиції.  

 

Демократичні стандарти взаємодії судів і ЗМІ – базові стандарти взаємодії судів та 

ЗМІ, визначені в основних правових актах у сфері захисту прав людини та діяльності 

міжнародних органів, передусім це право особи на справедливий та неупереджений суд. 

Особливості взаємодії судів зі ЗМІ визначені в ряді міжнародних актів, зокрема,  

в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (набула чинності 

для України 11 вересня 1997 року), Мадридських принципах взаємодії засобів масової 

інформації та суддівської незалежності (відповідно до Резолюції 1296 (XLIV) Економічної 

і соціальної Ради ООН 11 лютого 1994 року), Резолюції (81)19 Комітету Міністрів Ради 

Європи про доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні державних органів 

(прийнята Комітетом Міністрів 25 листопада 1981 року), Рекомендації Rес(2003)19 

Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо надання через ЗМІ інформації 

про кримінальні процеси (прийнята Комітетом Міністрів 10 липня 2003 року). 

 

Дифамація – поширення недостовірної інформації, яка псує репутацію особи (фізичної чи 

юридичної ) або ганьбить її честь та гідність.  

 

Друковані засоби масової інформації (преса), ЗМІ – періодичні і такі, що 

продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один та 

більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. 

ЗМІ вважається виданим, якщо він підписаний до виходу в світ і видрукований будь-яким 

тиражем. Сфера розповсюдження не обмежується.  

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/glossary/view.php?id=545
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В Україні встановлено державні гарантії свободи ЗМІ відповідно до Конституції України, 

Закону України «Про інформацію» та інших актів чинного законодавства і визнаних 

Україною міжнародно-правових документів (Закону України «Про друковані засоби 

масової інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 року).  

 

Емпатія – здатність учасників спілкування сприймати емоційний стан один одного у 

формі співпереживання (те, що дехто називає емоційним відгуком). 

 

Журналіст – особа, яка займається збором, створенням, редагуванням, підготовкою та 

оформленням інформації для редакції зареєстрованого засобу масової інформації, що 

пов'язаний з нею трудовими чи іншими договірними відносинами, – або займається такою 

діяльністю за власною ініціативою. Журналіст – це дзеркало суспільства, він повинен 

відображати дійсність. Покликання журналіста – приносити користь людям, захищати їх 

інтереси, справедливість, права людини, «вносити світло в темряву необізнаності».  

Права та обов'язки журналіста визначені в Законі України «Про інформацію» та інших 

законах, які регулюють діяльність преси, радіо та телебачення. Права журналіста: 

 вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання інформації; 

 відвідування державних органів влади, органів місцевого і регіонального 

самоврядування, підприємств, установ і організацій та бути прийнятим їх 

посадовими особами; 

 відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-яких технічних 

засобів, за винятком випадків, передбачених законом; 

 вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів; 

обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та 

особливими умовами їх схоронності, що визначаються чинним законодавством 

України; 

 переваги на одержання відкритої за режимом доступу інформації; 

 безкоштовне задоволення запиту щодо доступу до офіційних документів; 

 по пред'явленні редакційного посвідчення чи іншого документа, що засвідчує 

його належність до друкованого засобу масової інформації, перебувати в районі 

стихійного лиха, катастроф, в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах  

і демонстраціях, на територіях, де оголошено надзвичайний стан; 

 звертатися до спеціалістів при перевірці одержаних інформаційних матеріалів; 

 поширювати підготовлені ним повідомлення і матеріали за власним підписом, під 

псевдонімом або анонімно; 

 відмовлятися від публікації матеріалу за власним підписом, якщо його зміст після 

редакційної правки суперечить особистим переконанням автора; 

 на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком випадків, 

коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду. 

Обов’язки журналіста: 

 подавати для публікації об'єктивну і достовірну інформацію; 

 задовольняти прохання осіб, які надають інформацію, щодо їх авторства або 

збереження таємниці авторства; 

 відмовлятися від доручення редактора (головного редактора) чи редакції, якщо 

воно не може бути виконано без порушення Закону; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
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 представлятися та пред'являти редакційне посвідчення чи інший документ, що 

засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації; 

 утримуватися від поширення в комерційних цілях інформаційних матеріалів, які 

містять рекламні відомості про реквізити виробника продукції чи послуг (його 

адресу, контактний телефон, банківський рахунок), комерційні ознаки товару чи 

послуг тощо.  

Зв’язки з громадськістю – спеціально розроблені планові, довготривалі зусилля по 

встановленню і підтриманню взаєморозуміння між організацією і громадськістю.  

 

Імідж організації, установи – цілісне сприйняття організації різними групами 

громадськості, що формується на основі наявної у них інформації про різні сторони її 

діяльності. 

 

Інформаційна кампанія – система спеціально розроблених, цілеспрямованих засобів та 

методів, які є систематичними та односторонніми, щодо роз’яснення політики, дій, 

поведінки зацікавлених осіб, з метою переконання, впливу на суспільну думку, 

використовуючи різноманітні засоби комунікації. 

 

Інтерв'ю (англ. interview – букв. «зустріч, бесіда» від лат. inter – «між, поміж» – префікс, 

що має значення взаємодії, взаємонаправлення, перебування поміж кимось або чимось, 

вживається у складних словах для позначення проміжної ситуації + view – вид, погляд, 

думка) – бесіда кореспондента з однією чи кількома особами, яка має суспільний інтерес. 

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

запитання журналіста. Один із найпоширеніших серед великоформатних інформаційних 

жанрів як у пресі, так і в аудіовізуальних ЗМІ та Інтернеті. Наразі відзначають як позитивну 

загальну тенденцію – зміцнення інформаційної основи ЗМІ та посилення діалогічності. 

Інтерв'ю – один з інформаційних жанрів, у якому подається вільний виклад розмови 

журналіста з особою, думки або коментарі чи враження якої з певних актуальних життєвих 

питань являють громадський інтерес і призначені для публікації у пресі, показу 

на телебаченні, трансляції по радіо, використання в Інтернеті тощо.  

Типи (за способом і метою отримання): 

 інтерв'ю на робочому місці; 

 інтерв'ю вдома в об'єкта; 

 інтерв'ю в редакції; 

 інтерв'ю по телефону; 

 інтерв'ю в інтерситуаціях (наприклад, за обідом чи вечерею в ресторані, під час 

прогулянки тощо); 

 інтерв'ю не для запису (але інформацію, отриману під час бесіди, можна 

використати); 

 інтерв'ю не для запису й використання (мета його — лише розібратися в питанні, 

зрозуміти дію прихованих механізмів або вийти на інші джерела інформації). 

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 сповідується, коментує щось, розгорнуто викладає 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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
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свою позицію, міркує вголос тощо. Журналіст не втручається в цей потік прямої 

мови, дає можливість інтерв'юйованому висловитися. 

 Інтерв'ю-діалог являє собою бесіду за схемою «питання + відповідь». Журналіст 

одночасно з основними питаннями ставить співрозмовнику уточнюючі, додаткові 

питання, за їх допомогою направляє бесіду в потрібне русло, виясняє 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. 

 Крім цих трьох основних видів інтерв'ю, які класифікують жанр залежно від 

кількості мовників, більшість жанрологічних джерел виділяють ще такі, досить 

поширені різновиди інтерв'ю (залежно від способу спілкування і форми викладу 

журналістом розмови, яка відбулася): 

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

іншою особою. 

 Інтерв'ю-замальовка – значно розширює текстові можливості журналіста: крім 

змісту бесіди, передбачається також 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, звертатися до читача (глядача, 

слухача) і т. ін. 

 Інтерв'ю-роздум – розгорнутий коментар компетентної особи до факту, події, 

проблеми тощо. 

 Інтерв'ю-анкетування (опитування) – масовий вид інтерв'ю, своєрідна заочна 

бесіда. 

 Усе поширенішим у вітчизняній журналістській практиці стає і так зване 

контрінтерв'ю, або конфронтаційне інтерв'ю (контр… – від лат. contra – 

«проти» – префікс, що означає протилежність, протистояння + англ. view – «вид, 

погляд, думка») – дебати, сперечання, гостра дискусія двох або кількох 

співрозмовників, своєрідна словесна дуель, конфронтація учасників бесіди. Цей 

вид інтерв'ю дуже популярний у США та Великій Британії.  

 

Інформація – свідчення, що передаються відносно будь-якого певного факту, предмета 

чи події, повідомлення, новина, будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені 

на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. 

«Це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або 

відображені в електронному вигляді (ст. 200 Цивільного кодексу України від 16 січня 

2003 року). 

Це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються 

у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі (Закон «Про 

інформацію» від 2 жовтня 1992 року).  

 

Публічна інформація – це «відображена та задокументована будь-якими засобами та на 

http://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini/statja-200.htm
http://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_kodeks_ukraini/statja-200.htm


      

385 

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. 

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом» (Закон «Про 

доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року). 

Доступ до інформації забезпечується шляхом: 

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: 

    - в офіційних друкованих виданнях; 

    - на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; 

    - на інформаційних стендах; 

    - будь-яким іншим способом. 

2) надання інформації за запитами на інформацію. 

Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян 

без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або 

шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону. 

 

Суспільно значуща інформація – інформація про якість функціонування влади, 

посадових осіб та бізнесу, яку суспільство має право знати.  

 

Кампанія – запланована спроба вплинути на громадську думку, поведінку, ставлення та 

знання використовуючи засоби масової інформації протягом певного періоду часу.  

 

«Комунікаційний вибух» – суттєве збільшенням місця, ролі комунікації та кому-

нікативних технологій у різних сферах суспільного життя сучасного світу. 

 

Комунікація (лат. communicare, англ. communication, дослівно – «спілкування, 

перебування у зв’язку, взаємодія, поєднання») – двосторонній обмін повідомленнями, 

коли одержувач повідомлення реагує на послання відправника. Вона передбачає наявність 

діалогу між обома учасниками комунікаційного процесу. 

Комунікацію слід відрізняти від інформування – лише надання інформації без зворотного 

компоненту отримання реакції та зворотного зв’язку. 

Комунікація – більш складний та багатоступеневий процес порівняно з інформуванням. 

Крім того, комунікація вимагає того, щоб її учасники враховували отриману інформацію 

та реагували вже з урахуванням отриманої інформації, для того щоб процес отримав 

статус комунікації, а не лише обміну інформацією. 

 

Ефективна комунікація – це результативний процес обміну інформацією. Він завжди 

завершується взаєморозумінням, згодою між сторонами і (що важливо для джерела 

інформації) зміною у свідомості та/або поведінці отримувача інформації. Це може 

проявлятися у підвищенні обізнаності щодо певної теми, підвищенні довіри до явища, 

формуванні певного іміджу (образу) в очах аудиторії, діях або утриманні від дій з боку 

отримувача інформації. Тобто результатом ефективної комунікації завжди є бажані зміни 

у свідомості чи поведінці співрозмовника, які допомагають досягати поставлених перед 

організацією цілей. 

 

Стратегічна комунікація – це системна комунікація, орієнтована на встановлення 

довгострокових взаємозв’язків між організацією, її зовнішніми і внутрішніми 

аудиторіями, які допомагають досягати організаційних цілей. Стратегічна комунікація 
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орієнтована не стільки на короткочасні потреби/бажання цільових аудиторій, скільки на їх 

цінності. Стратегічна комунікація нерозривно пов’язана з управлінськими процесами: 

планування, регулювання, контролю. Стратегічну комунікацію можна визначити як 

застосовування наукового підходу до комунікації. 

Очевидно, що її успіх залежить не лише від ефективності комунікації, а й від ефективності 

основної діяльності організації. 

Отже, ефективна – це результативна комунікація, стратегічна – це системна, спланована 

комунікація, заснована на цінностях і принципах ефективного управління. 

 

Комунікаційна стратегія суду – а) процес здійснення зовнішньої і внутрішньої 

комунікативної діяльності суду і б) документ, на основі якого здійснюється дана стратегія 

суду, що затверджується рішенням зборів суддів. 

Розробляється на основі Стратегії розвитку судової системи в Україні на 2015–2019 рр., 

схваленої рішенням ХІІ позачергового зїзду суддів України 25.09.2014 р., Концепції 

інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України (2012 р.), Закону України 

«Про забезпечення права на справедливий суд» (2015 р.). 

 

Комунікаційна ціль – візуалізований результат комунікаційної спроби в формі 

покращених знань, підвищеної обізнаності або зміненого ставлення або поведінки 

цільової групи. 

 

Концепція інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України (затверджена 

Радою суддів України 30.11.2012 р., рішення № 72) – документ, що передбачає комплекс 

заходів інформаційного, організаційного, нормативно-правового, видавничого та іншого 

характеру в межах повноважень Ради суддів України та відповідно до чинного 

законодавства, що спрямовані на гармонізацію відносин судової влади та суспільства, 

пропаганду ідей правосуддя, забезпечення зростання рівня довіри до судової влади, 

об’єктивне висвітлення діяльності судової системи в засобах масової інформації та через 

веб-ресурси.  

 

Корпоративний імідж – імідж організації в цілому, а не окремих структур, який включає 

репутацію, успіхи і рівень стабільності. 

 

Корпоративна культура – домінуючі спільні цінності, ставлення, поведінка та норми, які 

розроблені в рамках організації. 

 

Культура спілкування – система впливу на окремих індивідів, соціальні групи, 

населення в цілому, що передбачає єдність змісту спілкування, знання етики та психології 

спілкування, наявність моральних і комунікативних установок у суб’єкта спілкування та 

вміння застосовувати їх на практиці. 

 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод – базовий міжнародний 

документ, що гарантує право на справедливий суд та право на свободу вираження 

поглядів. 

Згідно зі її ст. 6 «кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 

упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом». 

Ця стаття встановлює вимоги до судочинства, на яке має право кожна людина. Роль 

держави – забезпечити це право. 

Відповідно до ст. 10 «кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає 
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свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без 

втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає 

державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кіне-

матографічних підприємств. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками 

і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або 

санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в 

інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту 

репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації 

або для підтримання авторитету і безсторонності суду». 

 

Лідер громадської думки – особистість, соціальна роль якої дозволяє їй впливати на 

мислення інших людей у неформальних соціальних відносинах. 

 

Лобіювання – система впливу на членів законодавчого органу або чиновників державних 

установ з метою добитися схвалення або несхвалення ними того чи іншого законопроекту 

або постанови. 

 

Мадридські принципи щодо зв’язку між засобами масової інформації та суддівською 

незалежністю, оприлюднені у Резолюції 1296 (XLIV) Економічної та соціальної Ради 

ООН (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.  Головним положенням документу є 

твердження про те, що «функцією та правом ЗМІ є збір та поширення серед громадськості 

інформації, висловлювань та критичних тверджень про судочинство, включно з 

висвітленням судових справ до, після та під час судового розгляду, не порушуючи при 

цьому презумпцію невинуватості». Такий принцип діяльності ЗМІ у сфері судочинства 

може підлягати певним обмеженням, застосовуваним на чітко визначених засадах. До 

головних принципів застосування обмежень належать такі. 

 Не виключається збереження таємниці на підставі закону, навіть тоді, коли 

розслідування є частиною судового розгляду. За таких умов таємниця розгляду 

застосовується для захисту прав осіб, що є обвинуваченими чи підсудними, а також на 

підставі презумпції невинуватості. Така таємниця не може бути перешкодою для 

інформування ЗМІ про судове провадження чи його окремі обставини. 

 Обмеження права на висвітлення судового процесу має базуватись виключно на законі. 

В тих випадках, коли закон передбачає такий розсуд, користуватись ним може 

виключно суддя. В такому разі в особи, щодо дій якої застосовують такий розсуд, 

мають бути наявні можливості оскаржувати такі рішення. 

 Обмеження свободи висвітлення в ЗМІ судових процесів можна встановлювати лише в 

тих рамках, які встановлено у демократичному суспільстві: 

1) для захисту неповнолітніх та членів інших соціальних груп, що потребують 
особливого захисту; 

2) в кримінальному процесі, щоб унеможливити упереджене ставлення до 

підсудного, заподіювання шкоди свідкам, присяжним, потерпілим чи 

неправомірний тиск на них. Такі обмеження можна запроваджувати в інтересах 

національної безпеки у рамках, що не загрожують порушенням прав учасників 

судового процесу, зокрема права на захист. В максимально можливих формах про 
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підстави таких обмежень потрібно повідомляти тим, до кого вони стосуються 

(серед них і ЗМІ). 

 В цивільному провадженні такі обмеження можна встановлювати на підставі закону в 

рамках, необхідних у демократичному суспільстві для того, щоб унеможливити 

заподіювання шкоди інтересам приватної особи. 

 Ніяке обмеження не є абсолютним. Його запроваджують лише на той термін, який 

потрібний для досягнення передбаченої в законі мети. 

 Тягар доведення необхідності встановити такі обмеження лягає на ту сторону, яка 

вимагає таких обмежень. 

 Будь-яке рішення щодо запровадження обмежень може бути скасоване. 

Вказаний документ містить важливі практичні рекомендації, що можуть знадобитися під 

час планування та організації заходів щодо співпраці судів та ЗМІ. 

 

Медіа-карта – документ, в якому постійно фіксуються й оновлюються усі істотні 

відомості про ЗМІ, з якими працює організація: масові, галузеві і вузькопрофільні газети і 

журнали, канали радіо- і телебачення, з вказівкою найцікавіших для організації програм, 

накладу і обсягу цільових аудиторій, графіка виходу і випуску у світ, імен і прізвищ 

редакторів і журналістів, контактної інформації. Сприяє налагодженню і підтриманню 

поважливих, корисних і ефективних взаємин зі ЗМІ. 

 

Менталітет (англ. mentality) – сформована система елементів духовного життя і 

світосприймання, які зумовлюють відповідні стереотипи поведінки, діяльності, способу 

життя соціальних спільностей, індивідів. 

 

Мовленнєвий компонент – система мовлення, яка використовується як засіб кому-

нікативного впливу. 

 

Навіювання – цілеспрямований, не аргументований вплив однієї особи на іншу, в процесі 

якого відбувається передача інформації, побудованої на її некритичному сприйнятті.  

 

Наслідування – спосіб взаємовпливу, який передбачає засвоєння запропонованих норм, 

форм поведінки, стилів діяльності окремою людиною чи групою. 

 

Переконання – на відміну від навіювання і зараження, відбувається за допомогою 

логічного обґрунтування й має на меті добитися бажання сприйняти інформацію та діяти 

на основі добровільної згоди. 

 

План комунікаційних заходів – комунікаційний план суду, що охоплює аналіз, визначені 

цілі, цільові групи, стратегію, збалансованість каналів/методів, і складається на виконання 

комунікаційної стратегії суду. 

 

Полеміка – необхідний компонент публічного дискурсу, який полягає у протиставленні 

різних точок зору і виявленні їх істинності чи хибності. 

 

Почуття – одна з основних форм переживання відношення індивіда до предметів і явищ 

дійсності, що характеризується відносною стійкістю. 

 

Прес-анонс – коротке повідомлення для ЗМІ про майбутню подію, її мету та зміст, час і 

місце. 
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Мистецтво написання прес-анонсу полягає в тому, щоб «заiнтригувати» журналiста. Укла-

даючи прес-анонс, варто зазначити найцiкавiшi моменти майбутнього заходу, але не 

розкривати їх.  

Тобто це своєрiдна iнформацiйна «наживка», на яку має «клюнути» преса. Особливу увагу 

в прес-анонсi належить придiлити умовам роботи преси, вказати на органiзацiйно-технiчнi 

деталi роботи журналістів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема прес-анонсу 

 
Прес-анонс має бути обов’язковим компонентом медiасупроводу будь-якої вашої подiї 

(заходу). Радимо «привчити» журналiстiв i редакторiв до того, що про кожну свою цiкаву 

подiю ви обов’язково повiдомите їм у своєму прес-анонсi. Так ви забезпечите належну 

увагу ЗМІ до всiх своїх заходiв. 

Готовий прес-анонс належить надiслати таким адресатам:  

• редакцiям мiсцевих ЗМI (газет, радiо та телебачення). Матерiал доцiльно поширити через 

електронну пошту: в такому разi у графi «Subject»  («Тема») потрiбно написати «Для 

http://picasaweb.google.com/lh/photo/IRElZ4b4POPz3XiZIBACqUz1AKW0HckGCSSGwXK30G4?feat=embedwebsite


      

390 

головного редактора — прес-анонс».  

Окрiм того, прес-анонс належить надiслати до тих самих редакцiй на особистi електроннi 

адреси журналiстiв, якi пишуть статтi вашої тематики. Йдеться про тих журналiстiв, якi 

вже не раз i не два продемонстрували свою зацiкавленiсть у дiяльностi вашої органiзацiї, 

— про тих, хто постiйно вiдвiдує вашi заходи (ось чому в медiа-картi прес-секретаря 

мають бути найповнiшi контактнi данi про цих добровiльних iнформацiйних партнерiв). 

Таких журналiстiв варто якомога частiше залучати до своєї дiяльностi: завдяки своєму 

професiйному iнтересу до громадських проблем «вашого напряму» вони є вашим 

найпотужнiшим «авангардом» серед засобiв масової iнформацiї; 

• штатним власним кореспондентам всеукраїнських ЗМI «в ...ському регiонi та областi». 

Ми маємо на увазi тих журналiстiв, котрi, працюючи «на ставцi» в редакцiї 

республіканської газети, живуть у вашому обласному центрi й отримують з Києва 

журналiстську заробiтну платню саме за постачання регiональної iнформацiї. Це 

iдеальний варiант спiвпрацi. З одного боку, ви полегшуєте журналiстовi його роботу – 

подаєте йому готову iнформацiю про регiональну подiю. З другого боку, вдячний власкор 

через всеукраїнське видання оприлюднить вашу iнформацiю вже не для кiльканадцяти 

тисяч, а для сотень тисяч читачів. А це саме те, що вам потрiбно;  

• позаштатним кореспондентам всеукраїнських ЗМI. Йдеться про тих професiйних 

журналiстiв, якi працюють для своєї обласної чи мiської газети й водночас «позаштатно» 

дописують до столичного видання. Як «вирахувати» таких журналiстiв поiменно? Дуже 

просто: запросiть будь-якого приязно наставленого журналiста на горнятко кави, i вiн 

вiдповiсть вам на це запитання. Свiт преси тiсний: справжнi професiонали мас-медiа 

завжди знають, «хто є хто» у вашому обласному центрi, незалежно вiд того, де саме вони 

живуть;  

• тим, про кого завжди всi «забувають», – iнформацiйним агенцiям. Звернiть увагу на 

таку важливу «дрібничку»: анонс про вашу подiю, опублiкований, наприклад, в одному з 

iнформацiйних пакетiв iнформацiйної агенцiї, одразу стає предметом уваги всiх засобiв 

масової iнформацiї України, а також iноземних мас-медiа. Це шлях до взаємовигiдної 

спiвпрацi;  

• Iнтернет-порталам, що мають власнi «стрiчки новин». Адже бiльшiсть газет 

послуговуються Iнтернетом як постiйним та надiйним джерелом iнформацiї.  

 

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

проводиться у випадках, коли є суспільно значуща новина, і організація або окрема відома 

особа, безпосередньо пов'язані з цією новиною, бажають 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. Уважно спостерігаючи 

під час прес-конференції за реакціями журналістів, спрямованістю їхніх запитань і 

ставленням до представників організації, можна визначити позицію преси у певній 

ситуаціїі зробити належні висновки щодо подальшої лінії поведінки.  

Організація прес-конференції передбачає кілька етапів.  

1. Підготовчий етап. Охоплює вибір дати, часу та місця проведення; надсилання 

запрошень на прес-конференцію за тиждень до її проведення; реєстрацію журналістів та 

інших учасників; підготовку і роздачу прес-пакета (інформаційної добірки матеріалів). 

Прес-пакет містить такі матеріали: прес-реліз; факт-лист (одна сторінка відомостей про 

організацію, її адреса та номери телефонів); ілюстративні та додаткові матеріали. 

2. Основний етап. Відбувається у такій послідовності: 

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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– 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. Варто висвітлювати одну-дві (але в жодному разі не більше) основні теми (події, 

новини); оптимальна кількість доповідачів – одна-дві особи; 

– промова доповідача (3–4 хв.), присвячена основним аспектам. Додатково він матиме 30–

35 хв. на спілкування із журналістами; 

– обговорення доповіді – запитання журналістів та відповіді на них; 

– підбиття підсумків модератором. 

3. Аналіз результатів (формування банку даних, збір інформації про публікації у пресі за 

результатами прес-конференції тощо). 

Тривалість проведення прес-конференції зазвичай від 30 хвилин до 3 годин  залежно від 

теми та кількості журналістів. 

На відміну від брифінгу у прес-конференції беруть активну участь обидві сторони 

зустрічі.  

Прес-конференція є не тільки способом інформування, а ще й засобом декларування 

позиції, знаряддям у стратегічній комунікації. Під час прес-конференції значення тут 

мають не лише відповіді на запитання, а й ухилення від відповідей тощо. 

 

Прес-реліз (англ. Press – release – випуск для преси) – це стисле повідомлення для преси 

про якусь важливу подію , яке поширюється серед представників засобів масової 

інформації для термінової публікації. 

Він повинен бути лаконічним, ємним, логічним. Умовно прес-релізи поділяють на анонс, 

запрошення, інформацію, резюме. 

Види 

прес-релізу 
Мета Час подання 

Анонс ознайомити з подією задовго до події 

Запрошення запросити на прес-

конференцію або захід 

за кілька днів до події чи прес-конференції 

(з урахуванням графіка роботи ЗМІ) 

Інформація висвітлити події, які 

відбуваються 

одночасно з подією 

Резюме узагальнити події, визначити 

перспективи 

після закінчення події 

Реквізити прес-релізу: дата подання; назва виду документа; назва установи, яка його 

підготувала; контактна особа, номер телефону та адреса отримання подальшої інформації; 

заголовок; текст, який містить відомості про зміст події, організаторів, місце, час, причини 

і значення події. 

Факти, описані в прес-релізі, повинні бути цікавими для ЗМІ чи потенційних адресатів. 

Новина повинна бути не лише актуальною, а й вагомою, аби можна було її запропонувати 

багатьом виданням. Щоб привернути увагу, звістка має відповідати хоча б одному із 

завдань ЗМІ: інформувати, навчати, розважати. 

Існує усталена формула для написання прес-релізів, її називають: five w's & h (з англ. п ять 
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w та одне h). Тобто автор має вказати у прес-релізі What? (Що?) Where? (Де?) When? 

(Коли?) Who? (Хто?) Why? (Чому?). Структурують матеріал за правилом "переверненої 

піраміди", зміст якого полягає у тому, щоб надати основну інформацію на початку-в 

заголовку і першому абзаці, так званому лідер-абзаці (ліді). Це робиться для того, щоб 

редактор мав можливість за потреби скоротити текст без втрати основного змісту. Отже, 

спочатку – найголовніше, а потім – подробиці. 

Заголовок прес-релізу повинен привернути увагу читачів, виділити його з-поміж інших.  

Головна новина прес-релізу має міститися у першому абзаці. Чотири перших рядки – це 

візитна картка прес-релізу. Тому текст недоречно починати з цитати або другорядної 

інформації. Добре сприймається фраза з 12 слів. Трьох-чотирьох таких фраз буде цілком 

достатньо, щоб у легкій ненав'язливій формі передати зміст повідомлення. Інформацію, 

яку подали в першому абзаці, обов'язково деталізують у наступних, наводячи тільки 

факти. 

Оцінні судження поміщають у цитату від очільника організації або відповідальної особи. 

Наприкінці варто подати загальну інформацію про організації – кілька основних фактів, 

які нагадають журналістові про те, хто ви і чим займаєтеся. 

Ім'я, посада і номер телефону, електронна адреса контактної особи – одна важливих 

передумов успіху прес-релізу. Зауважують, до кого журналіст може звернутися зі своїми 

запитаннями, тому контактна особа повинна мати час для спілкування з представниками 

ЗМІ і володіти інформацією. 

Можна додати до прес-релізу світлину. 

Під час написання прес-релізу: обмежте вживання займенників я, ти, ми, нас, наш, мій; 

використовуйте цитати, уникайте мовних кліше; не зловживайте вузько науковими 

термінами; абревіатури, що вживаються в тексті хоча б один раз, потрібно розшифрувати; 

надавайте перевагу дієсловам активного стану, обмежте використання безособових 

конструкцій; числівники від одного до п'яти, а також числівники на початку речення 

записують літерами; уникайте суб'єктивних оцінок та емоційних висловлювань; 

перечитайте готовий прес-реліз очима пересічного читача: чи все ви зрозуміли? чи легко 

було сприймати текст? 

Обсяг стандартного прес-релізу не повинен перевищувати 1 сторінки, якщо прес-реліз 

більше двох сторінок. 

Документ друкують на бланку. 

Прес-реліз подають декількома способами: поштою, факсом, електронною поштою, 

приносять особисто. Обов'язково телефонують до редакції, аби пересвідчитися в тому, що 

ваш матеріал надійшов. 

Переймаючись долею прес-релізу, обов'язково зателефонуйте в редакцію і чемно 

подякуйте: дружні відносини з журналістами – основа тісної співпраці та гарантія появи в 

ЗМІ інформації про вашу організацію. 

 

Прес-служба – є сполучною ланкою між судовою владою і громадськістю в багатьох 

країнах. Як правило, це прес-секретар і кілька відповідальних працівників. Хоча обов’язки 

таких працівників у різних судах можуть істотно відрізнятися, прес-секретар суду 

зазвичай відповідає за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, провадить просвітницьку роботу. 

Прес-секретар суду може брати участь у налагодженні внутрішніх зв’язків у судовій 

системі. Для належного виконання таких завдань, крім спеціальних знань та підготовки, 

прес-секретар суду мусить мати певні риси. Йдеться про комунікабельність, тобто 

навички ефективного спілкування (усного і письмового), дипломатичність, гнучкість, 
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аналітичні здібності, креативність і творчий потенціал, здатність перекладати професійну 

юридичну мову мовою непрофесіонала, пересічного громадянина, здатність віртуозно 

виконувати декілька обов’язків одночасно, здатність зберігати спокій і витримку в будь-

яких складних ситуаціях, навіть перебуваючи під тиском. Прес-секретар суду працює з 

суддями, працівниками суду, адвокатами, представниками ЗМІ, громадськістю. Щоб 

ефективно співпрацювати з кожним, він мусить мати знання і певні навички роботи. 

Відносини зі ЗМІ – найвідповідальніше завдання, покладене на прес-секретаря суду. 

Головна мета полягає в тому, щоб забезпечити доброзичливі стосунки та розуміння між 

судами і ЗМІ за вдяки застосуванню цілої низки різних методів. Як експерт зі ЗМІ прес-

секретар суду має такі обов’язки:  складати і виконувати план щодо зв’язків суду зі ЗМІ;  

стратегічно застосовувати засоби зв’язку з громадськістю (наприклад, прес-конференції, 

прес-релізи, інформаційні випуски тощо);  писати оглядові статті, коментарі з 

загальноосвітніх питань; відповідати на негативні матеріали, зокрема надавати правову 

оцінку можливостей використання правових засобів протидії;  відстежувати сучасні 

тенденції в новинах і передбачати майбутні;  контролювати висвітлення в новинах 

матеріалів про конкретний суд та судову систему загалом, щодня готувати добірку з газет 

них статей, пов’язаних з судами та їх роботою; оцінювати результати кампаній з 

залученням мас-медіа; консультувати керівництво суду та окремих суддів з питань ЗМІ; 

готувати персонал суду для спілкування зі ЗМІ, надаючи їм коротку інформацію про 

головні правила проведення інтерв’ю, консультуючи їх щодо потенційних можливостей 

інтерв’ю і неприємних непередбачуваних ситуацій; сприяти формуванню і підтриманню 

довіри і у відносинах з персоналом суду, і з пресою. 

Як представник суду прес-секретар суду мусить виконувати такі головні функції: надавати 

журналістам лише перевірену та точну інформацію; надавати журналістам «версію 

сюжету (історії)» в такому світлі, в якому її бачить суд, і забезпечувати їх інформацією 

для під тримання такої версії; аналізувати й визначати пріоритетність питань, з якими 

потрібно ознайомити керівництво суду; під час спілкування з громадськістю та 

журналістами вживати зрозумілі терміни й уникати незрозумілої юридичної мови; 

розуміти журналістську професійну мову і визначати відповідний час та місце для її 

використання;  працювати з огляду на граничні терміни, що їх встановлюють журналісти, 

і розуміти суть різних вимог до оперативного подання інформації в пресі, на радіо, 

телебаченні і в Інтернеті; визначати відповідні моменти, коли належить діяти в ролі 

представника суду, а коли в ролі організатора виступів суддів чи персоналу суду;  

готувати прес-релізи та інформаційні бюлетені новин;  давати інтерв’ю «за дорученням» 

керівництва суду;  налагоджувати контакти з певними редакторами та журналістами, які 

повідомляють про судові сенсації; обирати найкращі мас-медіа для конкретного сюжету й 

адаптувати його для конкретного ЗМІ.  

Одним з головних завдань прес-секретаря суду є налагодження цивілізованих стосунків 

між пресою та судом. Взаємодії сприятиме дотримання таких засад:  давати швидкі і точні 

відповіді на запити преси в будь-яких ситуаціях;  складати резюме щодо резонансних 

справ (рішень) і своєчасно їх передавати друкованим органам; зважати на потреби засобів 

масової інформації під час гучних судових процесів, зокрема розміщувати журналістів у 

залі засідань, надавати їм додаткові приміщення, доступ до судових документів тощо;  

сприяти налагодженню діалогу та добрих стосунків між мас-медіа і судом, регулярно 

організовувати зустрічі керівників судових органів і редакційної колегії;  працювати над 

змістом веб-сайту суду і використовувати інші засоби поширення інформації для ЗМІ 

через Інтернет;  забезпечувати випуск інформаційних буклетів, посібників з історії 

судочинства та питань судової реформи або інших інформативних публікацій, що мають 

допомогти журналістам у висвітленні роботи судів;  брати участь у складанні та 

узгодженні освітніх програм для засобів масової інформації.  
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Прес-секретар суду має виявляти активну реакцію в разі появи в ЗМІ негативних 

публікацій про суд чи судову систему загалом, тобто:  розрізняти конструктивну 

обґрунтовану критику і помилкові та заангажовані публікації;  вчасно інформувати 

керівництво та суддів про появу негативних публікацій;  швидко оцінювати кризову 

ситуацію і консультувати керівництво та окремих суддів щодо того, як діяти найкраще; 

пропонувати модель реагування на негативні публікації і готувати плани дій;  швидко 

збирати і поширювати фактичну інформацію про ситуацію, щоб тримати її під контролем;  

діяти як представник суду або призначити спеціального представника для відповідей на 

запитання журналістів;  намагатися запобігати виникненню кризової ситуації замість того, 

щоб реагувати на негативний газетний матеріал після публікації. 

Прес-секретар суду має такі обов’язки:  оцінювати потреби різних категорій населення в 

отриманні інформації про суд та судові процедури і готувати програми інформування, які 

задовольняли б ці потреби;  налагоджувати партнерські стосунки з громадськими 

організаціями, що репрезентують інтереси територіальних громад, залучати їх до 

підготовки та реалізації програм інформування населення; забезпечувати можливість 

суддям і персоналові суду виступати перед різними спільнотами, школярами та іншими 

зацікавленими групами;  готувати програми відвідин суду, які можна адаптувати до різних 

аудиторій (наприклад, школярів, літніх людей) та в рамках спеціальних заходів, 

наприклад, Дня права, Дня відкритих дверей у суді; розробляти просвітницькі програми 

разом з місцевими органа ми управління освітою та закладами методичної перепідготовки 

викладачів права у середніх школах для висвітлення головних напрямків роботи суду, 

укладання методичних матеріалів тощо; готувати матеріали для веб-сайту суду, постійно 

його поповнюючи, щоб вчасно надавати інформацію громадськості через Інтернет. 

Модель організації роботи прес-секретаря суду залежить від фактичних можливостей 

конкретного суду. 

 

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 

тощо. Більші прес-тури передбачають відвідування кількох об'єктів, можливо, навіть 

розміщених далеко один від одного. 

 

Свобода слова – право людини вільно висловлювати свої думки, одна з найважливіших 

громадянських свобод. Охоплює свободу вираження поглядів як в усній, так і в письмовій 

формі (свобода преси і ЗМІ).  Державна цензура або будь-яка інша форма державного 

примусу до висловлення поглядів або відмови від них – поза законом. 

Свобода слова виписана в низці міжнародних і українських документів, серед яких: За-

гальна декларація прав людини» (ст. 19),  Конвенція про захист прав людини і осно-

воположних свобод» (ст. 10), Конституція України, ст. 34 якої проголошує: «Кожному 

гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Здійснення цих прав може 

бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 

громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 

здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і 

неупередженості правосуддя». 

Відповідно до норм міжнародного права обмеження на свободу слова повинні відповідати 

трьом умовам: вони повинні строго узгоджуватись з законом, мати праведну мету і 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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повинні бути необхідними і адекватними для досягнення цієї мети. Закони, які вводять 

обмеження, повинні намагатися бути недвозначними і не давати можливості для різних 

тлумачень. Легітимними цілями вважаються захист репутації, гідності особи, 

національної безпеки, громадського порядку, авторського права, здоров’я і моралі. 

Конституція України забороняє пропаганду соціальної, расової, національної чи релігійної 

ворожнечі, а також розголошення відомостей, які містять державну таємницю. Тимчасові 

або часткові обмеження також можуть впроваджуватися за рішенням суду.  

 

Резолюція R(81)19 Комітету Міністрів Ради Європи про доступ до інформації, що є в 

розпорядженні державних органів – ухвалена Комітетом Міністрів 25 листопада 1981 

року, визначає загальні принципи оприлюднення інформації державних органів.  

В документі, зокрема, наголошено на необхідності дотримуватися особливого порядку 

одержання інформації щодо судових органів: «Кожна особа, що перебуває під 

юрисдикцією держави-члена, має право на отримання за запитом інформації, яка є в 

розпорядженні державних органів, без урахування законодавчих органів та органів 

судової влади». 

 

Рекомендація 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, відображає основні демократичні стандарти взаємовідносин суддів та ЗМІ   

у європейських країнах, що базуються на: 

засадничому праві на свободу вираження поглядів та інформації; 

праві засобів масової інформації 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 засобах масової інформації стосовно кримінального процесу, 

аби зробити очевидною стримуючу функцію кримінального права; 

праві засобів масової інформації та журналістів створювати професійні асоціації, як це 

гарантовано правом на свободу об’єднання; 

обізнаності стосовно багатьох ініціатив з боку засобів масової інформації та журналістів  

в Європі, спрямованих на сприяння відповідальному виконанню журналістської роботи чи 

шляхом саморегулювання, чи у співпраці з державою на засадах співрегуляції.  

У додатку до Рекомендації містяться принципи надання інформації через засоби 

масової інформації стосовно кримінального процесу:  

Інформування громадськості через ЗМІ. Громадськість мусить мати можливість 

отримувати через мас-медіа інформацію про діяльність судових та правоохоронних 

органів. Отже, журналістам потрібно дати можливість вільно висвітлювати свої думки й 

коментувати діяльність системи кримінальної юстиції, за винятком обмежень, 

встановлених у цих Принципах. 

Презумпція невинуватості. Дотримання принципу презумпції невинуватості — 

невід’ємна складова права на справедливий судовий розгляд. Відповідно, відомості про 

судовий розгляд, що триває, можна поширювати через ЗМІ лише в тому разі, якщо це не 

позначиться негативно на презумпції невинуватості підозрюваного чи обвинуваченого у 

скоєнні злочину. 



      

396 

Точність інформації. Органи судової влади та правоохоронні органи мають надавати мас-

медіа лише перевірені дані або дані, що базуються на обґрунтованих припущеннях (в 

такому разі потрібно чітко вказувати на такий характер наданих відомостей). 

Доступ до інформації. Якщо в рамках судового розгляду, що триває, журналісти на 

законних підставах отримують від судових чи правоохоронних органів будь-яку 

інформацію, то ці органи мають забезпечити доступність такої інформації, без 

дискримінації, всім журналістам, які звертаються чи звернуться до них з запитом щодо 

одержання такої інформації. 

Способи надання інформації ЗМІ. Якщо органи судової влади чи правоохоронні органи  

з власної ініціативи вирішили надавати мас-медіа інформацію про судовий процес, що 

триває, то таку інформацію потрібно надавати без дискримінації та, якщо це можливо, 

через поширення прес-релізів, проведення прес-конференцій заходами уповноважених 

посадових осіб або за допомогою інших дозволених засобів. 

Регулярне інформування під час кримінальних процесів. В рамках кримінальних процесів, 

що зачіпають суспільні інтереси, чи інших судових процесів, які мають суспільний 

резонанс, органи судової влади мусять інформувати ЗМІ про свої основні дії, за умови, що 

це не заподіє шкоди таємниці слідства і не створить перепон поточному судовому 

розгляду. 

 Заборона на використання інформації. Органи судової влади не мають використовувати 

інформацію про судові процеси, що тривають, задля досягнення комерційної мети або 

іншої мети, несумісної з застосуванням права. 

Захист недоторканності приватного життя в рамках судового розгляду, що триває. 

Надаючи інформацію про підозрюваних, обвинувачених чи засуджених, а також про 

інших учасників кримінального процесу, не можна порушувати їхнє право на захист 

недоторканності відповідно до статті 8 Конвенції. Особливий захист має бути 

забезпечений неповнолітнім та іншим обмежено дієздатним учасникам процесу, а також 

потерпілим, підозрюваним, обвинуваченим та засудженим. За будь-яких обставин 

особливу увагу належить звертати на ті негативні наслідки, якими може обернутися для 

цих осіб розкриття інформації, що дає змогу їх ідентифікувати. 

Право на спростування та право на відповідь. Незалежно від інших засобів правового 

захисту, кожна особа, щодо якої в контексті висвітлення судового процесу допущено 

неточність або застосовано висловлювання, що її ганьблять, мусить мати право на 

спростування чи право на відповідь у відповідних ЗМІ. 

Неприпустимість впливу на суд. В рамках кримінальних процесів, а надто за участю 

присяжних чи непрофесійних суддів, органи судової влади та правоохоронні органи 

мусять утримуватися від оприлюднення інформації, що може негативно позначитися на 

справедливості судового розгляду. 

Досудове розголошення інформації, що заподіює шкоду. Якщо обвинувачений зможе 

довести, що розголошення інформації, ймовірно, призвело чи може призвести до 

порушення його права на справедливий суд, то він має одержати ефективні засоби 

правового захисту. 

Допуск журналістів. Журналістів потрібно допускати на відкриті судові засідання та на 

відкрите оголошення судових рішень без дискримінації та без попередньої акредитації. Не 

можна їм забороняти бути присутніми на всіх судових засіданнях, крім тих, на які, 

відповідно до статті 6, публіки не допускають. 

Доступ журналістів до зали судових засідань. Уповноважені органи мають завжди, за 

винятком тих випадків, коли це не можливо, передбачати в залі судових засідань 
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достатню кількість місць для журналістів, відповідно до їх потреб, водночас не 

порушуючи право громадськості на присутність у залі судового засідання. 

Пряма трансляція з зали судових засідань та зйомка такого засідання. Пряма трансляція 

ЗМІ з зали судових засідань та зйомка такого засідання підлягають забороні. Виняток 

становлять ті випадки, коли це прямо дозволяє закон чи уповноважений судовий орган. 

Такі трансляції та зйомки можна дозволяти лише в тому разі, якщо вони не створюють 

небезпеки впливу на потерпілих, свідків, учасників судового розгляду, присяжних чи 

суддів. 

Допомога засобам масової інформації у висвітленні процесів. Інформацію про заплановані 

судові засідання, про оголошення рішень та вироків а також про інші дії, що мають 

стосунок до висвітлення судових процесів, відповідні органи мають надавати журналістам 

на підставі простого запиту та своєчасно. Виняток становлять ті випадки, коли це не є 

можливим. Журналістам потрібно дозволяти без будь-якої дискримінації отримувати й 

копіювати публічно проголошені вироки. Вони мусять мати можливість поширювати 

інформацію про ті вироки й ознайомлювати з ними громадськість. 

Захист свідків. Особу свідка можна розголошувати, якщо свідок дав на це свою 

попередню згоду, якщо ідентифікація свідка зачіпає суспільний інтерес або якщо 

свідчення були надані на відкритому засіданні. Особу свідка не можна розголошувати за 

жодних обставин, якщо це пов’язане з загрозою для його життя чи безпеки. Належну 

увагу потрібно присвячувати програмам захисту свідків, а надто в кримінальних процесах 

проти груп організованої злочинності чи щодо злочинів проти членів сімей. 

 

Свобода преси – згідно зі ст. 2 Закону України «Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 року свобода слова і вільне вираження у 

друкованій формі своїх поглядів і переконань гарантуються Конституцією України і 

означають право кожного вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, 

використовувати та поширювати будь-яку інформацію за допомогою друкованих ЗМІ, 

крім випадків, визначених законом, коли обмеження цього права необхідно в інтересах 

національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту 

репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або  для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. 

Друковані ЗМІ є вільними. Забороняється створення та фінансування державних органів, 

установ, організацій або посад для цензури масової інформації.  

Не допускається вимога попереднього погодження повідомлень і матеріалів, які 

поширюються друкованими засобами масової інформації, а також заборона поширення 

повідомлень і матеріалів з боку посадових осіб державних органів, підприємств, установ, 

організацій або об'єднань громадян, крім випадків, коли посадова особа є автором 

поширюваної інформації чи дала інтерв'ю.  

 

Спілкування – складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між 

людьми, що є наслідком потреби в спільній діяльності й включає в себе обмін 

інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння інших людей. 

 

Стереотипи  – стандартизовані образи соціальних чи політичних об’єктів (у перекладі  

з грецької, так звані «тверді відбитки»), які формуються під впливом оточуючого 

середовища, однак менше залежать від емпіричного пізнання і уявлень людей про 

суспільні об’єкти. 
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Стиль публічної промови – різновид мови, за допомогою якого досягається мета  

виступу. 

 

Установки – соціально-економічний, політичний, емоційний досвід індивіда, групи, 

суспільства, отриманий ними з минулого, який суттєво впливає на їх ставлення до 

сучасних і майбутніх подій. 

 

2.2.7. ПРАВИЛЬНІ ВИСЛОВИ ТА ТЕХНІКИ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

ПРАВИЛЬНІ ВИСЛОВИ ТА ТЕХНІКИ 

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Конфлікт – (лат. Conflictus  – зіткнення) – зіткнення протилежно 

спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок або поглядів учасників взаємодії, 

забарвлене яскравими негативними емоційними переживаннями.  

Конфліктна ситуація – свого роду тест на інтелігентність. І за тим, як 

поводиться людина, можна зробити висновок про її внутрішню культуру. Англійці, 

наприклад, завдяки умінню керувати своїми емоціями, завжди гідно виходять з 

конфліктних ситуацій. 

Компроміс – мистецтво розділити пиріг так, щоб кожен був упевнений, що 

кращий шматок дістався саме йому. 

Причини конфліктів:  

 Об’єктивно конфліктна ситуація (зазвичай, це зіткнення важливих для  людей 

точок зору або позицій, неузгодженість обов’язків, взаємно виключних інтересів). 

 Конфліктна поведінка однієї зі сторін (конфліктна поведінка може бути 

свідомою чи випадковою).  

 Участь конфліктних осіб (конфліктні люди створюють конфлікти з нічого і 

розкручують їх, псуючи життя як собі, так і всім, хто їх оточує. Виховані люди не 

створюють конфлікти без потреби і вчаться вирішувати їх цивілізовано). 

 Конфліктні стосунки учасників (якщо люди недоброзичливо чи з підозрою 

сприймають один одного то найменший привід може спричинити конфлікт). 

 Непорозуміння між людьми (люди не розуміють що спричинило ту чи іншу 

поведінку іншої людини і придумують власні пояснення). 

Цивілізоване вирішення конфлікту - це вирішення розбіжностей згідно 

домовленостей, одночасно поважаючи інтереси і почуття обох сторін.  

Цивілізоване вирішення конфлікту можливе не завжди. Воно можливе: 

 Тільки між цивілізованими людьми, які прагнуть цивілізованих стосунків, якщо 

обидві сторони в нормальному здоровому душевному стані. 

 За наявності початкових нормальних стосунків, коли люди не мають один проти 

одного серйозного негативу та можуть один одному хоч якось довіряти. 

Часто конфлікти виникають з пред’явлення претензії – особистого 

невдоволення з конкретного приводу.  Претензія завжди є конфліктогеном.  

Н-д: «Що за безлад на столі? Я ж просила навести порядок!» 

Як правило, всі претензії  можуть бути замінені на прохання. «Прибери, будь-

ласка, у себе на столі.» 
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Якщо ви хочете підлити олії у вогнище конфлікту, остаточно завести 

співрозмовника чи навіть розірвати з ним стосунки – використовуйте вислови-

їжачки – КОНФЛІКТОГЕНИ.  

На зразок «Ми з вами і раніше ніколи не могли домовитись». 

Конфліктоген – комунікативний елемент (слово, зворот, жест, інтонація), який 

здатний викликати напруженість і спровокувати конфлікт у стосунках. Так званий 

комуніка-тивний удар.  

Щоб не вживати конфліктогени, їх слід розрізняти у своїй мові ! 

Часто уживані комунікативні конфліктогени:  

 Грубість, кепкування, уїдливість наїзди, звинувачення, особливо з 

узагальненнями (Ви як завжди! Що ви собі думаєте? Вам що не видно, що я 

зараз працюю! і т.д).  

 Виправдовування, гра в дурня (Я не знав…). Зазвичай людина, що 

оправдовується, провокує агресію до себе. 

 Тиск і заборони (Припиніть! Негайно зробіть!) 

 Негативні оцінки, знецінювання (Нісенітниця! Дурня! Та ну, перестань ти!).  

 Заперечення, незгода (Ні, ну що ви говорите?! Ти не правий. Це не так!) Ви 

сказали щось слушне, а людина не захотіла це почути і заперечила – 

конфліктоген. 

 Категоричність, особливо з узагальненням (Всі чоловіки/жінки…!Ні, нічого 

подібного!). 

 Позиція переваги, повчання (Очевидно ж що.. Вам пора було б вже вивчити 

що…). 

 Сарказм, жарти (Всі варіації на тему: «Ти смішний!»)  

 Перебивання, нехтування (Дістав! Перестань! Та зупинись ти!)  

 Неувага і невдячність (не оцінили зусиль, не оцінили спробу допомогти). 

 Ігнорування, саботаж. 

 Байдужість, емоційна холодність (грізне мовчання, незацікавленість). 

Конфліктогенами можуть бути не тільки вислови, а й дії та вчинки.  

А саме: 

 Перешкоджання (перешкоджати людині поруч досягти бажаного ) 

 Необов’язковість (оОбіцяли але не зробили). 

 Порушення правил поведінки (не привіталися з сусідами, не подякували колезі 

за послугу, не зателефонували родичам…) 

Протилежні висловам-їжачкам ВИСЛОВИ-АМОРТИЗАТОРИ (синтони):  

 Я розумію Вашу ситуацію… 

 Я розумію ваші почуття…  

 Так, я розумію що для вас це незручно, але я дію у відповідності з правилами 

/законами 

 Я подумаю, що можна буде зробити саме для вас … 

 Уточніть, будь-ласка… Давайте уточнимо… 
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 Для вирішення питання мені необхідно з’ясувати дані 

Конфліктоген – комунікативний елемент (слово, зворот, жест, інтонація), який 

здатний викликати напруженість і спровокувати конфлікт у стосунках. Так званий 

комунікативний удар.  

Щоб не вживати конфліктогени, їх слід розрізняти у своїй мові! 

 

ПЕРЕЛІК ЗАБОРОНЕНИХ ВИСЛОВІВ 

1. Вперше чую. 

2. Дзвонив, але не додзвонився. 

3. Заходив, але Вас не було. 

4. Шукав, але не знайшов. 

5. А я думав… 

6. Це було ще до мене. 

7. А я доповідав. 

8. Мабуть, команда не пройшла. 

9. А мені ніхто не казав. 

10. А чому я ? 

11. Не чув. 

12. Не знаю. 

13. Не передавали. 

14. Хотів, як краще. 

15. Я хотів, але не вийшло. 

16. Я хотів продовжити, але Вас не було. 

17. Я йому сказав, а він не зробив. 

18. Мене в цей час не було. Хворів (був у відпустці). 

 

ПОЗИТИВНА МОВА 

Не говори, чого не можеш, говори, що можеш зробити. 

СЛОВА, ЯКІ НЕ МОЖНА ВЖИВАТИ  РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАМІННИКИ 

Я не можу … Я можу зробити …. 

Це не в моїй компетенції … Я можу з’ясувати про  … 

Правила / закони / ціни … я не встановлюю Я зроблю все, що від мене залежить,  

а саме: 1,2,3 … 

Чому? (запитання, що змушує співбесідника  ) Що, на Вашу думку, вплинуло на …? 

Але В той же час…,  Єдине що … ,  

При цьому… 

Ні (звучить занадто категорично) Так, звичайно… (погодитись з частиною 

сказаного або емоцією) …і в той же час… 
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ВИСЛОВИ ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ПО СУТІ СПРАВИ 

 Так, я обов’язково підкажу Вам як вирішити це питання, давайте спочатку 

уточнимо… 

 Щоб я могла (міг) Вам допомогти, мені необхідна деяка інформація (деякі деталі)… 

 Так, я обов’язково підкажу Вам, як вирішити це питання, давайте спочатку 

з’ясуємо… 

 Для того, щоб я змогла (зміг) Вам допомогти, мені необхідно задати Вам декілька 

запитань  я уточню у Вас деяку інформацію стосовно вашого питання /справи 

/заяви /рішення… 

 Зараз я уточню інформацію по Вашій справі… 

 Так, звичайно, давайте разом розглянемо це питання … 

 Зараз я уточню інформацію по Вашій справі… 

 

ВИСЛОВИ ДЛЯ ВИРАЖЕННЯ  РОЗУМІННЯ, ПІДТРИМКИ 

 Я розумію як це для Вас важливо… 

 На Вашому місці я також … 

 Кожен в такій ситуації (втратив би терпіння) … 

 Мені шкода, що Вам довелось довго чекати… 

 Розумію, що Ви схвильовані… 

 Розумію, що склалась неприємна ситуація… Уточніть будь-ласка … 

 Згоден, що це будь-кого виведе з рівноваги! 

 Я розумію, Вам довелось чекати… 

 Так, схоже сталось непорозуміння… 

 

ВИСЛОВИ ДЛЯ УТОЧНЕННЯ СКАЗАНОГО 

Парафраз  (грецьк. Paraphrases– описовий зворот, опис) – передача думки 

власними словами,  Парафраз призначений для відображення думки в такій формі,  щоб 

відокремити в ній вірне розуміння від хибного. 

 Якщо я Вас вірно зрозумів, Ви вважаєте, що … 

 Інакше кажучи, на Вашу думку … 

 Іншими словами, Ви маєте на увазі … 

 Отже, Ви відмітили … 

 Інакше кажучи, Ви наполягаєте .. 

 Якщо я не помиляюсь, Ви говорите … 

 

ВИСЛОВИ ДЛЯ ПРОПОЗИЦІЙ, РІШЕННЯ 

 Із досвіду вирішення подібних ситуацій  Я вам рекомендую… 
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 Я можу запропонувати Вам такі варіанти: по-перше, Ви можете (ми можемо) …, 

    по-друге … 

 Давайте вирішимо ситуацію таким чином… 

 Пропоную зробити наступне… 

 

Вислови – каталізатори конфліктів 

/НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ  

В РОЗМОВІ/ 

 

Рекомендовані вислови 

Я вас не розумію!  Я розумію Вашу ситуацію 

Про що ви взагалі говорите…  Я розумію ваші почуття. 

Що ви хочете цим сказати ?   

Чому ви звинувачуєте мене в цьому? Це не 

моя вина, що такі правила, закони… 
 Так, я розумію що для вас це незручно, 

але я дію у відповідності з правилами 

/законами 

 Я подумаю, що можна буде зробити 

саме для вас … 

Чому ви одразу не сказали що …  Давайте уточнимо… 

 Для вирішення питання мені необхідно 

з’ясувати дані 

 Уточніть, будь-ласка… 

Я нічим не можу вам допомогти  Чим я можу вам допомогти? 

 Я зроблю все, що від мене залежить,  

а саме: передам прохання. 

Ви вже не перший раз звертаєтесь  і 

кожного разу не надаєте необхідну 

інформацію, тому я не можу… 

 Для вирішення цього питання мені 

необхідно з’ясувати дані /зібрати 

інформацію … 

 Уточніть, будь-ласка … 

Сергій Іванович, Ви сьогодні вже за 

сьогодні двадцятий, хто на це скаржиться. 

Але що я можу зробити? 

 Дякую, Сергію Івановичу, що 

повідомили.  Ми вже проінформовані 

про те, що відбувається … і робимо 

все  якомога швидше … 

Як Вас звати ?  Як я можу до Вас звертатись? 

 Назвіть своє ім’я, будь-ласка. 

 Назвіть, будь-ласка, Ваше ім’я, 

прізвище та по батькові (для 

заповнення форм, документів) 
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Я не знаю, як так сталось  Мені шкода. Можливо, сталось 

непорозуміння 

Чи не думаєте Ви, що? …  Давайте уточнимо... 

 Дозвольте я проінформую Вас … 

Я Вас не зрозумів?!  Давайте уточнимо.. 

 Отже, якщо я вас правильно зрозумів, 

то … 

 Для вирішення питання мені необхідно 

уточнити деякі дані…/інформацію … 

Заспокойтесь, будь-ласка!  Так, я розумію Ваше хвилювання… 

 Так, я розумію, Ви схвильовані… 

 Так, ситуація дійсно неприємна… 

 Бачу, як для Вас це неприємно… 

 На Вашому місці я б також 

засмутився… Давайте зробимо 

наступним чином: 1,2,3 … 

 Мені шкода, що Ви були змушені 

чекати… 

Потрібно було уважно читати! А Ви 

прочитали тільки початок. А там ще 

дрібними літерами було написано… 

 Давайте я Вас проінформую… 

 Хочу звернути Вашу увагу на пункти 

1,4,8 … Вам важливо знати… 

Я Вам ще раз кажу ! 

Я Вас ще раз запитую… 
 Я хотів би уточнити… 

Я ж Вас одразу запитував, і Ви мені 

сказали, що … А зараз Ви мені говорите, 

що … 

 Давайте уточнимо.. 

 Давайте я проінформую Вас … 

Хіба Ви не знаєте, що …  Давайте я Вам нагадаю процедуру … 

А як Ви хотіли? Щоб все вирішувалось в 

один момент? 
 Так, дійсно для вирішення цього 

питання необхідно більше часу, 

оскільки …(необхідно дуже стисло 

описати процедуру…) 

 Вирішення цього питання  потребує від 

… до…Ми робимо все, що від нас 

залежить, щоб вирішити це питання… 

Ви повинні були спочатку …  Отже, послідовність дій наступна: 

перше, що необхідно зробити … 
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 Давайте разом 

уточнимо…/подивимось, що можна 

зробити … 

Я Вам цього не говорив!  Можливо, виникло непорозуміння… 

 Давайте уточнимо… 

 Давайте я повторю … 

Не раніше, ніж ..  … в період з … по … (максимально 

конкретизувати часові рамки, дату, 

час, номер телефону, індекс тощо) 

Ви не зрозуміли…  Давайте уточнимо… 

 Давайте , я підсумую сказане: 1,2,3… 

 Давайте разом подивимось… 

Перепони, труднощі, проблеми  Питання, ситуації, нові правила, зміни, 

непорозуміння, тимчасові труднощі … 

Не варто хвилюватись…  Так, розумію, що неприємно потрапити 

до такої ситуації… 

 Так, розумію, що Вам довелось 

чекати… 

 Так, розумію, що …+опис ситуації, дії 

чи почуття громадянина/колеги … 

Співробітник хворий  Ірина Іванівна відсутня, я готовий Вас 

вислухати… 

Можете спробувати зателефонувати в 

середу… 
 Будь-ласка, зателефонуйте в середу за 

тел. … з .. до 

 Я уточню цю інформацію для Вас і 

сама повідомлю про вирішення 

питання по телефону. Ваш номер … 

00000? 

Я Вам не можу нічого обіцяти  Я роблю все, що від мене залежить,  

а саме: 1+2... 

Ви помиляєтесь!  Давайте я уточню … 

Ви повинні… Вам слід…  Зараз необхідно зробити наступне: 

1+2+3 

 Давайте я проінформую Вас про 

подальше … 
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ТЕХНІКИ ЗНИЖЕННЯ АГРЕСІЇ 

Метод «Я - висловлювання» 

Кроки: 

1. Коли Ви (ти)… (спокійно говоримо про факт, який нас турбує) 

2. я дуже сильно переживаю … (описуємо свій стан, переживання …) 

3. Прошу Вас (тебе) … , давайте з вами домовимось … (спокійно висловлюємо те, 

що очікуємо ) 

При висловлюванні своїх почуттів та побажань не можна обвинувачувати 

протилежну сторону, а потрібно говорити про свої почуття 

 

ТЕХНІКИ РЕГУЛЯЦІЇ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ 

  ЗНИЖУЮТЬ НАПРУГУ ПІДВИЩУЮТЬ 

НАПРУГУ 

1 Підкреслення спільності з партнером (подібність 

думок, особистісних рис, інтересі тощо; спільність з 

опонентом повинна бути позитивною ) 

*        Я як і ви ціную… 

*        Ми разом хочемо вирішити цю ситуацію… 

*        Мені також не подобається… 

*        Мене також хвилює … 

*        Ми, так само як і ви зацікавлені в прозорості цієї 

справи … 

Підкреслення відмін-

ностей  між собою і 

партнером 

2 Підкреслення емоційного стану: 

а) свого; 

Я здивований…, Я засмучений …, Мені незручно…, Мене 

турбує…, Мене гнітить…Мені не приємно… 

б) партнера 

Проговорити те, що хвилює вас, приєднатися до 

почуттів співрозмовника  

Я вас розумію… Ви здивовані…, Ви засмучені …, 

Вам  незручно…, Вас турбує…, Вас гнітить…Вам не 

приємно… 

Я згоден, що це може викликати протести… 

Так, це прикро… 

Згоден, такий поворот справи викликає неприємні 

почуття… 

Ігнорування 

емоційного стану: 

а) свого; 

б) партнера 
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3 Підкреслення значущості партнера та важливості для вас 

його думки 

*        Я ціню те, як швидко Ви … 

*        Я поважаю Вашу думку щодо … 

*        Ви ж людина справи 

*        Який у вас витончений смак 

*        Ви вірно зазначили що… 

*        Як влучно ви помітили що… 

Приниження партнера, 

негативна оцінка його 

особи, применшення 

вкладу партнера до 

загальної справи і пе-

ребільшення свого 

4 Надання партнерові можливості виговоритися Переривання думки 

партнера 

5 Проява інтересу до проблем партнера Демонстраційна 

незацікавленість 

проблемою партнера 

6 Вміння визнати свою помилку Невизнання своїх про-

вин, помилок 

7 Пропозиція щодо того, як можна вирішити проблему 

Що саме ми можемо зробити  щоб покращити … 

Пошук винних 

та  звинувачення 

партнера 

8 Звернення до фактів Перехід на особу 

9 Спокійний впевнений тон Уникнення 

просторової близькості 

та контакту очима 

 

2.2.8. ДОДАТКОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

Судова влада України www.court.gov.ua  

На сайті можна ознайомитися з судовою практикою, судовою статистикою, 

отримати інформацію про міжнародну діяльність, а також інформацію про діяльність 

кваліфікаційної комісії суддів та ради суддів України. 

 

Верховний Суд України www.scourt.gov.ua  

На сайті Верховного Суду України можна знайти інформацію про діяльність 

Верховного Суду, перелік справ, призначених для розгляду, законодавство, що визначає 

судову систему, публікації в ЗМІ та інше. 

 

Вищий адміністративний суд України www.vasu.gov.ua  

На сайті вміщено інформацію про діяльність Вищого адміністративного суду 

України (ВАСУ), систему адміністративних судів України, адміністративне судочинство в 

Україні, базу даних судових рішень ВАСУ. 

http://www.court.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.vasu.gov.ua/
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Вищий господарський суд України www.arbitr.gov.ua  

Завдяки сайту можна дізнатися про функціонування місцевих та апеляційних 

господарських судів, Вищого господарського суду України; про судову практику; 

одержати інформацію про рух справ у всіх господарських судах України тощо. 

 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

http://sc.gov.ua/ 

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України http://vkksu.gov.ua/ 

 

Державна судова адміністрація http://gca.court.gov.ua  

На сайті можна довідатися про статус та завдання Державної судової 

адміністрації України, отримати інформацію про організаційне забезпечення діяльності 

судів, про взаємодію державної судової адміністрації з засобами масової інформації і т. ін. 

 

Національна школа суддів України http://nsj.gov.ua/ 

Національна школа суддів України є державним спеціалізованим навчальним 

закладом, що має на меті формування кадрового потенціалу судової системи України. На 

сайті можна дізнатися про навчальний процес, освітні заходи, міжнародну діяльність 

Національної школи суддів тощо. 

 

Офіс Ради Європи в Україні www.coe.kiev.ua  

На сайті розміщено загальну інформацію про Раду Європи, документи Ради 

Європи, документи та рішення Європейського суду з прав людини, матеріали Бюро 

інформації Ради Європи в Україні. 

 

Європейський cуд з прав людини www.echr.coe.int (англійською та французькою 

мовами) 

Європейський суд з прав людини – організація, створена для контролю за 

дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених у Європейській конвенції 

з прав людини. Суд є наднаціональним органом, звернутися до якого можна лише за 

умови вичерпання усіх внутрішньодержавних засобів захисту. Сайт містить загальну 

інформацію про Суд, судові рішення, основні тексти, прес-релізи. 

 

Практика Європейського суду з прав людини http://eurocourt.in.ua/ 

Всеукраїнський журнал «Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. 

Коментарі» виходить щокварталу від січня 1999 року. Дотепер він є єдиним системним 

спеціалізованим виданням, що забезпечує суддів, адвокатів, науковців та практиків права 

україномовною інформацією про діяльність Європейського суду з прав людини, 

передовсім текстами судових рішень. 

 

http://www.arbitr.gov.ua/
http://sc.gov.ua/
http://vkksu.gov.ua/
http://gca.court.gov.ua/
http://nsj.gov.ua/
http://www.coe.kiev.ua/
http://www.echr.coe.int/
http://eurocourt.in.ua/
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Проект USAID «Справедливе правосуддя» www.fair.org.ua  

Проект «Справедливе правосуддя» є проектом Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID). На сайті вміщено інформацію про здійснені та заплановані заходи, 

навчальні та інформаційні матеріали, прес-релізи. 

 

Центр суддівських студій www.judges.org.ua  

Сайт благодійної організації, яку заснували українські та швейцарські судді в 

серпні 2001 року. На сайті вміщено інформацію про діяльність центру, про судову 

систему України, корисні інтернет-посилання на законодавство України, на сайти 

міжнародних організацій, інформаційних агентств тощо. 

 

Інститут медіа права www.medialaw.kiev.ua  

Сайт аналітичного центру, який об’єднує юристів, що спеціалізуються в 

медіаправі. На сайті вміщено інформацію про розвиток законодавства у сфері мас-медіа, 

електронну версію тижневика «Вісник про розвиток медіаправа», інформацію про 

навчальні програми для медіа юристів та інше. 

 

Незалежна медіапрофспілка України http://nmpu.org.ua/ 

Незалежна медіапрофспілка України – всеукраїнська професійна спілка, яка 

об’єднує журналістів та інших працівників ЗМІ, захищає професійні, соціальні та трудові 

права працівників мас-медіа, допомагає встановленню прозорих правил роботи на 

українському медіаринку. 

 

Незалежна асоціація мовників www.nam.org.ua  

Незалежна асоціація мовників (НАМ) покликана захищати права національних 

телерадіовиробників, надавати юридичні консультації та юридичну підтримку, сприяти 

створенню правової бази та демократичній розбудові національного телерадіомовлення. 

НАМ об’єднує близько 100 національних і регіональних теле- та радіокомпаній України. 

 

Національний центр СТОСУНКІВ судів та ЗМІ (США) www.courtsandmedia.org  

(англійською мовою) 

Національний центр стосунків судів та ЗМІ при Національному судовому коледжі 

(Невада, США) сформовано з метою поглиблення дискусії щодо балансування права на 

справедливий суд (його гарантує Шоста поправка до Конституції США) та свободи преси 

(Перша поправка). Це унікальний ресурсний центр, що пропонує навчальні програми для 

суддів, журналістів та працівників апарату суду з питань відносин судів та ЗМІ. 

 

Регіональний центр комунікації громадськості з судами (Сумська область) 

https://www.facebook.com/prosudsumy  

Регіональний центр комунікації громадськості з судами заснувала та підтримує 

Сумська міська громадська організація «Центр досліджень регіональної політики». Ресурс 

містить новини судової гілки влади Сумської області, які ретранслюються регіональними 

медіа. Також вказана організація виготовляє аналітичні відеопрограми в форматі 

відкритого обговорення із судової тематики, які транслюються на регіональних ЗМІ та 

розміщені в мережі інтернет за адресою http://sumynews.com/special-projects/sud та  

http://www.fair.org.ua/
http://www.judges.org.ua/
http://www.medialaw.kiev.ua/
http://nmpu.org.ua/
http://www.nam.org.ua/
http://www.courtsandmedia.org/
https://www.facebook.com/prosudsumy
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLyWqVl9l_qPGY5MElW7Q7Okjmq0lsW_WH.  

2.2.9. ФОРУМ 

Запрошуємо Вас до обговорення у форумі: 

 Якими є правові засади в налагодженні ефективної комунікації судів з 

громадськістю? 

 Чому важливо мати ефективну комунікацію для українських судів і суддів? 

 

2.2.10. ЗАВДАННЯ 1.1. ТЕСТ 

Завдання приховано. 

2.2.11. ЗАВДАННЯ 1.2. ТЕСТ 

Завдання приховано. 

2.2.12. ДЖЕРЕЛА 

1. Чинне законодавство України щодо відкритості суду та доступу ЗМІ. Витяги із 

законів з коментарями (Конституція. ЦКУ. ЦПКУ ГПКУ. КАСУ. КПКУ. ККУ. Закони: 

«Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації»,  «Про 

інформацію», «Про доступ до судових рішень», «Про друковані  ЗМІ (пресу) в 

Україні», «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини»).  

2. Демократичні стандарти взаємодії судів зі ЗМІ. Витяги з міжнародно-правових 

актів.  

3.  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (набула 

чинності для України 11 вересня 1997 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004. 

4.  Мадридські принципи взаємодії засобів масової інформації та суддівської 

незалежності (відповідно до Резолюції 1296 (XLIV) Економічної та соціальної Ради 

ООН 11 лютого 1994 року). 

5. Резолюція  R(81) 19 Комітету Міністрів Ради Європи про доступ до інформації, що 

знаходиться у розпорядженні державних органів (прийнята Комітетом Міністрів 25 

листопада 1981 р.) 

6. Рекомендація Rес(2003) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

надання через ЗМІ інформації про кримінальні процеси (прийнята Комітетом 

Міністрів 10 липня 2003 р.). 

7. Рекомендації Rec(2003)13 Комітету Міністрів державам-членам щодо надання 

інформації через засоби масової інформації стосовно кримінального судочинства 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/ 

Doc/Translations/Ukrainian/Rec(2003)013_ua.pdf) 

8. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_043 

9. Декларація щодо надання інформації через засоби масової інформації стосовно 

кримінального провадження [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_international/51/ 

10. Висновок № 1 (2001) Консультативної Ради європейських суддів для Комітету 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyWqVl9l_qPGY5MElW7Q7Okjmq0lsW_WH
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/%20Doc/Translations/Ukrainian/Rec(2003)013_ua.pdf)
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/%20Doc/Translations/Ukrainian/Rec(2003)013_ua.pdf)
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_043
http://www.medialaw.kiev.ua/laws/laws_international/51/
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Міністрів Ради Європи про стандарти незалежності судових органів та незмінюваність 

суддів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.judges.org.ua/d14.htm      

11. Рішення Європейського суду з прав людини щодо демократичних стандартів 

взаємодії судів і ЗМІ. Список з ел.адресами. (Рішення ЄСПЛ у справі Санді Таймс 

проти Сполученого Королівства (1979), у справі Лінгенс проти Австрії (1986), у справі 

Де Гаєс та Гійзельс проти Бельгії (1997).  

12. Концепція інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України, 

затверджена рішенням №72 Ради суддів України 30.11.2012р.  

13. Стратегія розвитку судової влади України на 2015–2020 рр., затверджена Радою 

суддів України 11.12.2014р. 

14. Кодекс суддівської етики, затверджений ХІ з’їздом суддів України 22 лютого 2013 

року. 

15.  Типова посадова інструкція головного спеціаліста із забезпечення зв’язків з 

засобами масової інформації (прес-секретаря), затверджена наказом Державної 

судової адміністрації України 6.11.2013 р. № 145 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lva.arbitr.gov.ua/userfiles/posibnylUSAID.pdf 

16. Рекомендації Міжнародної конференції «Зміцнення довіри до судової влади через 

покращення взаємної комунікації», схвалені Рішенням РСУ № 14 від 12.03.2015 

щодо рекомендацій міжнародної конференції «Зміцнення довіри до судової гілки 

влади через покращення комунікації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://rsu.court.gov.ua/rsu/rishennya/qqqdwd/ 

17.  Положення про Прес-центр судової влади (на правах відділу), затверджене наказом 

Державної судової адміністрації України та погодженої рішенням Ради суддів України 

5.06.2015 р. № 61 [Електронний ресурс]. – Режим доступу  

http://lva.arbitr.gov.ua/userfiles/posibnylUSAID.pdf 

18. Положення про взаємодію судів із засобами масової інформації та журналістами. 

Проект (з додатками: Форма письмового інформаційного запиту;  

Форма письмового інформаційного запиту щодо надання доступу до матеріалів 

закінчених судових справ;  

Форма запиту про проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із 

застосуванням відео- звукозаписуючої апаратури, трансляції судового засідання 

по радіо/телебаченню) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lva.arbitr.gov.ua/userfiles/posibnylUSAID.pdf 

19. Інструкція про порядок передання до архіву суду, зберігання в ньому, відбору та 

передання до державних архівів судових справ та документів діяльності суду, 

затверджена наказом Державної судової адміністрації України № 277 від 14.07.2003 р. 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2003 р. за № 696/8017) 

20. Правила пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, 

затверджені наказом Державної судової адміністрації України і Міністерства 

внутрішніх справ України від 12.09.2005 р. № 102/765 (зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 2 листопада 2005 р. № 1322/11602). 

21. Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України від 

6 лютого 2009 року № 33. 

22. Рекомендації щодо комунікаційної діяльності адміністративних судів (з 

додатками:  

http://www.judges.org.ua/d14.htm
http://lva.arbitr.gov.ua/userfiles/posibnylUSAID.pdf
http://rsu.court.gov.ua/rsu/rishennya/qqqdwd/
http://lva.arbitr.gov.ua/userfiles/posibnylUSAID.pdf
http://lva.arbitr.gov.ua/userfiles/posibnylUSAID.pdf
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Пам’ятка щодо написання прес-релізу;  

Рекомендації щодо спілкування з журналістами;  

Пам’ятка щодо взаємодії суду з неповносправними групами населення;  

Пам’ятка для представників ЗМІ;  

Зразок клопотання (на дозвіл фотозйомки, відео- та аудіо запису у відкритому  

судовому засіданні) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.vasu.gov.ua/samovr/rada/rekomendacii_komunikacii/ 

23. Декларація принципів поведінки журналістів, прийнята на II всесвітньому конгресі 

Міжнародної федерації журналістів (Бордо, 25–28 квітня 1954 р.) із змінами, 

внесеними XVIII всесвітнім конгресом МФЖ (Хельсингьор, 2–6 червня 1986 р.) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nsju.org/page/204  

24. Кодекс етики українського журналіста, ухвалений 2002 року на з’їзді журналістів-

підписантів Кодексу, останні зміни внесено 2013 року. Кодекс затверджено 12 грудня 

2013 року на пленумі Національної спілки журналістів України (НСЖУ) та місяцем 

раніше – рішенням Комітету Незалежної медіа-профспілки України  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://nsju.org/page/ 

25. Положення про комісію з журналістської етики, ухвалене на зборах журналістів 

14.04.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nsju.org/page/205 

26. Зв’язки з громадськістю в судах: навч.-практ. посіб. для суддів і працівників апаратів 

судів / Вон Д., Петрова Н., Філіпенко Д., Мухін Ю., Солдатенко І., Земляной В.; 

Проект «Справедливе правосуддя». – К., 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lva.arbitr.gov.ua/userfiles/posibnylUSAID.pdf 

27.  Комунікації судової влади: навч.-практ. посіб. / Логунова М. М., Лашкіна М. Г., 

Гвоздик П. О., Алєксєєв А. Г. – К.: Адеф, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://www.judges.org.ua/article/communications.pdf. 

28. Додаткові інформаційні ресурси. 

29. Словник термінів і понять на тему курсу «Комунікації в судовій діяльності». 

30. Правильні вислови та техніки для ефективної комунікації. 

31. Як розвинути креативне мислення.// Сайт Людина 21 століття [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://vitaliyivanov.com/yak-rozvynuty-kreatyvne-myslennya/ 

  

http://www.vasu.gov.ua/samovr/rada/rekomendacii_komunikacii/
http://nsju.org/page/204
http://lva.arbitr.gov.ua/userfiles/posibnylUSAID.pdf
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2.3. МОДУЛЬ 2. КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ І ПЛАН ДІЙ.  

 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ У СУДІ 

2.3.1. ЛЕКЦІЯ 2. КОМУНІКАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ І ПЛАН ДІЙ.  

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ У СУДІ 

 Лекція 2. Комунікаційна стратегія і план дій. Організація та проведення заходів 

у суді 

 Взаємодія у комунікації. Особливості, рівні, функції внутрішньої та зовнішньої 

комунікації. 

 Комунікаційна стратегія суду та план комунікаційних заходів суду.  

 Спеціальні події. Види, характеристика, підготовка. 

 Алгоритм медіа-супроводу заходів у суді. 

 Оцінювання заходів. 

 Практичні поради. Проведення прес-конференції, брифінгу, прес-туру. 

 

2.1. Взаємодія в комунікації. Особливості, рівні, функції внутрішньої  

та зовнішньої комунікації 

Люди хочуть розуміти і бути зрозумілими 

Виходячи з загальної мети, цілей і завдань комунікації в системі судової влади, її 

основним змістом є організація систематичного діалогу з громадськістю і зацікавленими 

групами, чого можна досягти на основі взаємодії. А щоб діяти, треба знати правила. 

Взаємодія у комунікації – це тривалий процес налагодження ділових, 

партнерських взаємовідносин між учасниками комунікаційного процесу, який ґрунтується 

на спільній зацікавленості, порозумінні, підтримці ділових, дружніх стосунків та 

дотриманні існуючих норм і правил (у тому числі й морально-етичних).  

Важливою передумовою налагодження взаємодії у процесі комунікації є 

відповідність її змісту інтересам і потребам учасників комунікаційного процесу.  

Специфіка професійної діяльності і статусу суддів, яка має бути врахована у 

процесі здійснення комунікації: 

 рівність суддів, а звідси – їх спільна участь у комунікаційному процесі і 

відповідальність за формування позитивного іміджу судової влади; 

 незалежність та відповідальність суддів, що передбачає «високу ціну» інформації, 

яку вони передають суспільству (на процесуальному і позапроцесуальному 

рівнях); 

 висока вимогливість до всіх проявів поведінки суддів як носіїв незалежної судової 

влади (професійної і особистісної). Навіть за стінами суду вони зобов’язані 

демонструвати етику і культуру поведінки, зокрема і комунікаційної; 

 єдність судової практики і необхідність дотримання комунікаційних процедур, що 

накладає додаткові вимоги до комунікативних умінь і навичок суддів 

(процесуальний рівень комунікації). 

 

Функції внутрішньої і зовнішньої комунікації судової влади 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/page/view.php?id=499
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/page/view.php?id=499
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 Інформаційна – за допомогою комунікації здійснюється передача інформації, яка 

стосується сфер діяльності судової влади та її позиції щодо важливих суспільно 

значущих питань.  

 Інтерактивна (діяльнісна) – на основі отриманої інформації відбувається обмін 

справами і організація взаємодіяльності як усередині судової влади, так і за її 

межами. Тобто комунікація виступає тим засобом, який стимулює людей до 

певних реакцій і дій. 

 Експресивна – відбувається передача оціночної інформації про факти, події, 

рішення судової влади та інших установ і організацій, які є сферою правових 

оцінок. 

Рівні комунікації 

Внутрішня комунікація: 

 комунікація в межах органу судової влади (комунікація зі своїми членами);  

 комунікація в межах всього суддівського загалу держави; 

 комунікація з міжнародними суддівськими організаціями. 

Зовнішня комунікація: 

 суди – громадяни, громадські організації, науково-експертні установи; 

 суди – ЗМІ; 

 суди – різні гілки влади, органи місцевого самоврядування. 

Питання, на які потрібно дати відповідь перед прийняттям рішення про 

комунікативну дію: 

1. Чому потрібно здійснювати комунікацію (суспільна зацікавленість, відсутність чи 

обмеженість інформації, небажані трактування дій судової влади, перекручення 

фактів і подій, потреба у взаємодії чи підтримці усередині чи за межами судової 

влади тощо)? 

2.  Кому конкретно має бути адресоване повідомлення (для прикладу: суддівському 

середовищу, ЗМІ, громадсько-політичним організаціям, органам державної влади 

чи місцевого самоврядування, міжнародним правовим організаціям і т.п.)? 

Здійснювати комунікацію краще тоді, коли цільові групи готові її сприйняти; 

розуміють свої вигоди від неї (якщо ні, то краще спочатку їх переконати); мають 
потребу у пропонованій інформації. 

3.  Якої конкретно мети ви хочете при цьому досягти (чітко визначити мету: 

поінформувати, упередити негативне сприйняття, викликати суспільний резонанс, 
досягти порозуміння, об’єднати зусилля, отримати підтримку тощо)? 

4.  Яким є рівень інформування з приводу даного питання і які стосовно цього 

існують позиції (чи в середовищі суддів, якщо це внутрішня комунікація, чи у 
суспільстві загалом)?  

5.  Що конкретно Ви хочете донести до цільових груп у процесі комунікації 

(ключове послання, яке формулюється виходячи з теми повідомлення)? 

6.  Хто конкретно здійснюватиме комунікацію? 

7.  Коли і з якою регулярністю потрібно здійснювати комунікацію (час, місце, 
частота подачі інформації)? 

8.  Які є у наявності комунікаційні ресурси (для швидкого і довготривалого 

використання)? 

9.  Хто може бути Вашими партнерами у здійсненні комунікації? 
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10. Які можуть виникнути бар’єри на шляху комунікаційної діяльності? 

11. Які засоби здійснення комунікації можна використати (позитивний ефект дає 

поєднання засобів комунікації)?  

12. Як можна визначити результативність та ефективність комунікаційного впливу? 

Отже, довіра до суду, до всього, що він робить, зовнішня комунікація, прямо 

пропорційно залежить від спільних зусиль, якісної роботи як усього суддівського корпусу, 

так і працівників апарату суду, злагодженої взаємодії у внутрішній комунікації між  усіма 

підрозділами суду. Для ефективності  комунікації потрібна стратегія дій, якої мають 

дотримуватися  усі підрозділи суду, кожен його працівник. Розробка такої стратегії 

пов’язана з організаційним менеджментом і плануванням діяльності суду.  

 

2.2. Комунікаційна стратегія суду та план комунікаційних заходів суду 

Комунікаційна стратегія суду – а) це бачення руху на певний період, рік-два, 

процес здійснення зовнішньої і внутрішньої комунікативної діяльності суду і б) документ, 

у якому зафіксовано напрями діяльності і на основі якого здійснюється дана стратегія 

суду, що затверджується рішенням зборів суддів. 

Розробляється на основі Стратегії розвитку судової влади України на 2015–

2020 рр., затвердженої рішенням № 71 Ради суддів України 11.12.2014 р., Концепції 

інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України, затвердженої рішенням 

№ 72 Ради суддів України 30.11.2012 р., Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

у редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» (2015 р.). 

Комунікаційна ціль – візуалізований результат комунікаційної спроби в формі 

покращених знань, підвищеної обізнаності або зміненого ставлення або поведінки 

цільової групи. 

Концепція інформаційно-комунікаційної стратегії Ради суддів України 
(затверджена рішенням № 72 Ради суддів України 30.11.2012 р.) – документ, що 

передбачає комплекс заходів інформаційного, організаційного, нормативно-правового, 

видавничого та іншого характеру в межах повноважень Ради суддів України та відповідно 

до чинного законодавства, що спрямовані на гармонізацію відносин судової влади та 

суспільства, пропаганду ідей правосуддя, забезпечення зростання рівня довіри до судової 

влади, об’єктивне висвітлення діяльності судової системи в засобах масової інформації та 

через веб-ресурси.  

План комунікаційних заходів – комунікаційний план суду, що охоплює аналіз, 

визначені цілі, цільові групи, стратегію, збалансованість каналів/методів, і складається на 

виконання комунікаційної стратегії суду. 

Як розробити комунікаційну стратегію суду та комунікаційний план 

Спонтанні ідеї щодо спілкування з цільовими аудиторіями, несвідома комунікація 

певних повідомлень зазвичай тільки ускладнюють взаєморозуміння і знижують рівень 

інституційної довіри. Тобто комунікація має бути свідомою, цілеспрямованою, 

адекватною реаліям. 

Комунікаційні цілі і завдання формуються виходячи з управлінських пріоритетів 

діяльності суду як єдиного цілого. Відповідно до поставлених цілей визначаються 

пріоритетні цільові аудиторії та ключові повідомлення. 

Комунікаційний план можна подати у вигляді двох таблиць. У першій зазначити 

цільові аудиторії, вибрані судом для комунікації, комунікаційні цілі, назву кампанії (й) 
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щодо цієї аудиторії, ключове повідомлення, канали комунікації і ключових комунікаторів 

(табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Комунікаційні пріоритети 

Цільова 

аудиторія 

Комунікаційна 

ціль 

Комунікаційна 

кампанія 

Ключове 

повідомлення 

Канали 

комунікації 

Особа 

Комунікатора 

 

Друга таблиця – звичайна форма планування будь-якого проекту. У даному 

випадку – конкретної комунікаційної кампанії (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Комунікаційні кампанії 

Комунікаційна 

кампанія 

Завдання Заходи Строки Відповідальні 

особи 

Партнери Матеріальн

і ресурси 

 

Варто включити у такі форми всі цільові аудиторії і всі заплановані комунікаційні 

кампанії. Тоді ви отримаєте мапу своєї комунікаційної активності на найближчі 

півроку/рік і матимете всі підстави зі спонтанної перейти до планованої, системної 

роботи. 

Основні етапи комунікаційної діяльності 

Сучасне планування для реалізації комунікаційних проектів зазвичай передбачає 

такі етапи: 

 дослідження – аналіз цільових аудиторій суду, каналів комунікації, яким довіряє 

аудиторія і через які можна донести необхідне повідомлення, постановка цілей і 

завдань. У результаті досліджень формулюються комунікаційні цілі, які 

визначають подальшу стратегію комунікацій суду, визначаються базові показники 

ефективності, з якими порівнюватиметься стан комунікацій після реалізації 

комунікаційних програм/кампаній; 

 дія – розробка конкретних комунікаційних програм і повідомлень. На цьому етапі 

розробляються концепції конкретних комунікаційних кампаній 

(проектів/програм), їх завдання і плани реалізації, визначаються відповідальні за 

їх впровадження на наступному етапі, а також критерії оцінки цих програм. Тобто 

складається комунікаційний план; 

 комунікація – безпосередньо комунікаційна діяльність, впровадження 

запланованих комунікаційних програм у життя. Оперативний координатор  

слідкує за ефективною реалізацією комунікаційної діяльності; 

 оцінка ефективності – оцінка ефективності і внесення коректив. Якщо 

оперативна оцінка відповідності комунікацій запланованій стратегії здійснюється 

на попередньому етапі, ґрунтовний аналіз ефективності комунікації 

реалізовується після проходження певних етапів кампанії, наприкінці 

комунікаційних програм або під час криз. 

Оцінюються ефективність досягнення запланованих комунікаційних завдань і 

цілей, аналізуються зміни, що відбулися у результаті комунікації, у разі необхідності 

вносяться корективи до комунікаційної стратегії і розробляються рекомендації на 

майбутнє. 

Розробляти комунікаційну стратегію повинні три категорії осіб: ті, від кого 

залежить забезпечення майбутньої комунікації ресурсами (як матеріальними, так і 

нематеріальними) – зазвичай керівники судів; ті, хто впроваджуватиме комунікаційну 

діяльність – керівництво, спеціалісти зі зв’язків з громадськістю суду; і нарешті – бажано 
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сторонні експерти з комунікацій, які не належать до суду, а тому можуть об’єктивно і 

фахово оцінити стан справ і перспективи. 

Надзвичайно важливо, щоб основні ідеї комунікаційної стратегії були донесені до 

всіх працівників суду, оскільки всі вони свідомо або ні виступають передавачами 

інформації від суду до його цільових аудиторій. Від розуміння необхідності у саме такій 

комунікаційній стратегії залежить успішність її впровадження. 

Що потрібно знати про цільову аудиторію: 

 її базові соціально-демографічні характеристики – стать, вік, регіон проживання, 

рівень доходів тощо; 

 цінності (що є дійсно важливим для цільової аудиторії); 

 професійне становище – посада, особливості професійної діяльності; 

 інтереси, важливі для комунікаційної взаємодії; 

 джерела впливу на цільову аудиторію і канали, яким вона довіряє (хто має вплив 

на аудиторію, до кого прислухається, яким каналам вона довіряє); 

 ставлення цільової аудиторії до об’єкта комунікації тощо; 

 що інституція очікує від цільової аудиторії – дію, утримання від дії, зміну 

розуміння тощо. 

Які методи збору і аналізу інформації 

Спостереження з метою визначення і аналізу цільових аудиторій суду дає змогу, 

наприклад, визначити особливості поведінки відвідувачів суду – коли вони найчастіше 

приходять до суду протягом дня, як поводяться, які запитання ставлять, до яких кабінетів 

звертаються, скільки часу проводять у суді, скільки разів повертаються тощо. До 

структурованого спостереження можна віднести й фіксацію телефонних звернень цільової 

аудиторії (хто телефонує до суду – прості громадяни – сторони або представники сторін, 

які потреби в абонентів (види запитів), скільки часу витрачається на один телефонний 

дзвінок, скільки дзвінків залишають без відповіді тощо)  або звернень аудиторії до веб-

сайту суду тощо. Отримані дані є основою для формулювання цілей і планування 

комунікаційних кампаній. 

Для планування комунікаційної діяльності послуговуються й проектами з 

громадського моніторингу діяльності судів. Волонтери громадських організацій фіксували  

відповідність судів попередньо визначеним критеріям (наявність інформаційних стендів, 

пристосованість приміщень судів для належного прийому громадян, поведінка суддів у 

процесі тощо). 

Аналіз документальних джерел  (публікації в засобах масової інформації, на 

блогах, форумах та інших ресурсах в Інтернеті; дані судової статистики – для визначення, 

аналізу, сегментації цільової аудиторії (хто звертається до суду, з якими проблемами, чи 

користуються послугами професійних представників, які результати розгляду справ тощо). 

Медіа-аналітика – кількісний і якісний аналіз медіа (друковані та електронні ЗМІ, 

соціальні мережі, блоги тощо), які є джерелом інформації для цільової аудиторії, аналіз 

матеріалів, які виходять у цих медіа. Базовим кількісним показником є кількість 

опублікованих матеріалів, типовим якісним показником – їх тональність. 

Першим кроком є відбір і структурування медіа, які планується аналізувати. 

Основний критерій – рівень довіри цільової аудиторії до того чи іншого медіа і 

відповідність комунікаційним цілям. Наприклад, щоб визначити ступінь компетентності 

журналістів провідних національних ЗМІ у висвітленні інформації про суд, до вибірки 
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ресурсів слід включити національні друковані і електронні ЗМІ. Якщо ж стоїть завдання 

оцінки відгуків інтернет-аудиторії про суд, до вибірки слід радше включити форуми, 

блоги та соціальні мережі. Структурувати джерела можна за видом (газети, ТБ, радіо, 

Інтернет-ЗМІ, соціальні медіа), тематикою (соціально-політичні, ділові, спеціалізовані 

(юридичні, економічні, розважальні тощо), тиражем (масовість аудиторії), регіоном тощо. 

Структурований перелік медіа зазвичай береться за основу для складення медіа-карти (її 

створення розглянемо далі в окремому модулі). 

Коли є карта медіа, слід визначити, потрібен ретроспективний моніторинг (за 

минулі місяці/роки) чи моніторинг актуальних публікацій, з якою частотою здійснювати 

такий моніторинг медіа – раз на день, тиждень, місяць чи в режимі реального часу.  

Більш глибока медіа-аналітика полягає у аналізі матеріалів:  

 виділенні основних тематичних напрямів, за якими об’єкт характеризується  

в медіа;  

 аналізі тональності публікацій (позитивні, негативні, збалансовані, нейтральні);  

 компетентності автора матеріалу;  

 частоти згадування об’єкта;  

 релевантності (від англ. – relevance, міра відповідності отримуваного результату 

бажаному) матеріалу;  

 основної ідеї кожної публікації;  

 типу матеріалу (новина, репортаж, інтерв’ю, стаття, офіційне повідомлення)  

тощо. 

Аналіз медіа допомагає прес-секретареві краще зрозуміти інформаційне поле, в 

якому висвітлюється діяльність судової системи, конкретного суду, щоб враховувати це 

усвоїй повсякчасній роботі. 

Фокус-група – якісне дослідження, яке відповідає на питання «як саме» і «чому». 

Прикладом його використання українськими судами є проведення групових дискусій під 

час реалізації проектів з дослідження судів з використанням карток громадянського 

звітування. За допомогою фокус-груп, зокрема, були визначені питання для включення до 

форми опитування відвідувачів суду. 

Анкетне опитування – найбільш поширений і універсальний метод збору 

інформації. Використовується для отримання інформації про соціально-демографічні 

характеристики, цінності, інтереси, настрої у кількісному вигляді. Опитування за анкетою 

передбачає жорстко фіксований порядок, зміст і форму питань, чітке зазначення способів 

відповіді. 

Зазвичай використовується така послідовність смислових розділів анкети: 

 Вступ, у якому зазначається хто і для яких цілей проводить дослідження, як 

будуть використані отримані дані. 

 Вступні запитання для того, щоб зацікавити респондента. 

 Основний блок питань. 

 Заключні питання. 

 Відомості про демографічні характеристики (може йти спочатку). 

 Подяка за заповнення анкети. 
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Важливою для анкетного опитування є вибірка – сукупність опитуваних осіб, 

побудована таким чином, що кожна з важливих для завдань дослідження соціальних груп 

представлена пропорційно до структури суспільства. 

Оцінка роботи суду відвідувачами з використанням карток громадянського 

звітування – опитування відвідувачів спеціально підготовленими інтерв’юерами з 

використанням карток громадянського звітування за заздалегідь визначеними критеріями і 

показниками ефективності діяльності суду. 

У результаті визначається індекс громадського сприйняття роботи суду (критерії: 

територіальна доступність, зручність і комфортність перебування в суді, повнота, 

доступність та  ясність інформації, прийнятність платежів, дотримання термінів судового 

розгляду, сприйняття роботи працівників апарату суду, сприйняття роботи суддів), за 

допомогою якого можна проаналізувати, за рахунок яких показників сформувалася 

поточна оцінка, і визначити пріоритетні напрями поліпшення якості роботи суду.  

У результаті проведеного аналізу варто скласти карту цільових аудиторій з 

описом їх основних соціально-демографічних характеристик і інших ключових ознак для 

постановки цілей. Для кожної цільової аудиторії будуть формулюватися окремі 

комунікаційні цілі, критерії оцінки ефективності, канали, повідомлення і комунікаційні 

кампанії. 

Постановка комунікаційних цілей 

Комунікаційні цілі базуються виключно на загальних цілях інституції (бізнес-

цілях). Комунікаційна стратегія повинна бути спрямована на істотні зміни у свідомості чи 

поведінці цільової аудиторії й бути вимірюваною. Тобто проводячи дослідження, маємо 

відповісти на головне питання: «Що ми хочемо, щоб думала, знала, відчувала та/або 

зробила цільова аудиторія, щоб досягти певної цілі суду». Щодо кожної цільової аудиторії 

– свої комунікаційні цілі. 

Комунікаційні, які і будь-які інші цілі, повинні визначатися за формулою SMART: 

S (specific) – специфічна; М (measurable) – яку можна оцінити (виміряти); А (attainable) – 

яку можна досягти; R (relevant) – актуальна; T (time-bound) заснована на часі. Окремо слід 

звернути увагу на важливість визначення критеріїв оцінки досягнення поставлених 

комунікаційних цілей. Вони обов’язково повинні бути виражені у кількісних та/або 

якісних показниках. 

Не можуть вважатися коректними комунікаційними цілями, наприклад, такі: 

«проведення прес-туру журналістів регіону до суду» (це інструмент) чи «два інтерв’ю з 

головою суду на місяць у регіональних ЗМІ, в яких висвітлюється проблема фінансування 

судів» (це комунікаційне завдання). 

Уявімо, що одним із основних пріоритетів суду на наступний рік є зменшення 

кількості відвідувачів певної категорії, які особисто подають позовні заяви до суду (через 

канцелярію, чим блокують роботу суду) до 50% від тієї кількості відвідувачів, що є 

сьогодні. Припустимо, що іншими способами, ніж через комунікацію з цією категорією 

громадян, проблему не вирішити. Комунікаційна ціль у такому разі може бути 

сформульована як: переконання щонайменше 50% представників цільової аудиторії у 

перевагах подання позовних заяв до суду іншим правомірним способом – поштою 

протягом трьох місяців.  

У цьому разі ціль є доволі специфічною, її можна оцінити (за каналами подачі скарг до 

суду), її можна досягти і вона обмежена часом. 
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Визначення ключових повідомлень (звернень). Визначивши і зрозумівши цільові 

аудиторії суду, бажану від них реакцію на комунікаційну взаємодію, переходимо до 

формулювання ключових повідомлень, з якими суд звертатиметься до своїх аудиторій. 

Кількість ключових повідомлень повинна відповідати кількості цільових аудиторій. 

Найпоширенішим підходом до формулювання ключового повідомлення є модель 

AIDA (з англ. A – attention (привернути увагу); I – interest (втримати інтерес); D – desire 

(викликати бажання); A – action (спонукати до дії). Ця модель не є догматичною, особливо 

для державних інституцій, але ж у загальних рисах дає уявлення про ознаки, якими має 

володіти ключове повідомлення. 

Визначення повідомлення передбачає розв’язання трьох проблем: що сказати 

(зміст повідомлення), як це сказати (структура повідомлення), як висловити зміст у 

вигляді символів (форма повідомлення). 

Зміст повідомлення передбачає вибір мотиву (типи мотивів – раціональні, 

емоційні, моральні) або теми, яка викличе бажану зворотну реакцію.  

Раціональні пов’язані з особистою вигодою аудиторії. Для суду це може бути 

звернення до вимірів якості функціонування суду – дотримання термінів судового 

розгляду, повнота і доступність інформації тощо.  

Емоційні викликають негативне чи позитивне почуття, яке буде передумовою для 

здійснення певної дії чи утримання від неї. Часто використовуються мотиви страху, вини, 

сорому для того, щоб переконати аудиторію щось робити (наприклад, проходити 

профілактичні огляди) або не робити (палити, зловживати алкоголем і ліками тощо), а 

також позитивні емоційні мотиви – кохання, гордість, радість. Для суду використання 

емоційних мотивів у своїх ключових повідомленнях є доволі сміливим, але, за умови 

правильного використання, надзвичайно ефективним кроком. Тільки спробуйте уявити 

кількість емоційних мотивів, пов’язаних із розглядом судом судових справ. 

Моральні мотиви звертаються до почуття справедливості, порядності аудиторії. 

Саме ці мотиви використовуються у суспільних рухах (за безпечну екологію, за права 

дітей тощо). Вони ж можуть з легкістю використовуватися судом, зважаючи на його 

важливу суспільну роль. 

Визначивши зміст повідомлення, можна переходити до його структури. Є три 

питання щодо структури повідомлення: зробити висновок у повідомленні чи надати 

можливість аудиторії зробити його самостійно; висловити лише аргументацію «за» чи 

надати доводи обох сторін; коли надавати найбільш дієві аргументи – на початку чи 

наприкінці повідомлення. 

Форма повідомлення передбачає його якісне «пакування»: це і кольорове 

рішення, і використання різних форм, формулювань, вербальні та невербальні ознаки 

тощо. 

Той, хто передає повідомлення. Окрім каналів комунікації (медіа), вирізняють 

безпосереднє джерело, яке доносить повідомлення до цільової аудиторії – комунікатора. 

Вплив повідомлення на аудиторію багато в чому залежить від сприйняття аудиторією 

безпосереднього передавача. Іншими словами, канал (медіа) відповідає на запитання 

«яким чином (через що) донести повідомлення», а передавач – на запитання «хто 

безпосередньо має його повідомити». До того ж повідомлювач має бути впізнаванним 

аудиторією  (його знають, саме його повідомлення очікують і до нього є довіра аудиторії). 

Наприклад, особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, радше 

довірятимуть колишнім ув’язненим, ніж представникам правоохоронних органів; 
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високопосадовці краще сприйматимуть голову суду, ніж секретаря, а представникам IT-

компаній краще спілкуватися з технічним спеціалістом, ніж з керівником апарату. 

На думку фахівців, основними факторами, які впливають на довіру до передавача, 

є професійність, добросовісність та привабливість. Під професійністю розуміється 

необхідний рівень компетентності передавача у тій сфері, щодо якої він передає 

повідомлення. Добросовісність – це сприйняття об’єктивності і чесності передавача 

аудиторією. Знайомим, наприклад, довіряють більше, ніж незнайомим. Під привабливістю 

розуміють загальне враження, яке передавач справляє на аудиторію. Це не обов’язково 

має бути фізіологічна привабливість, а й відвертість, почуття гумору, вміння створити 

комфортну атмосфери для аудиторії. 

Канали комунікації  

Канали комунікації (медіа) – це будь-який формат, через який передається 

інформація. 

Для цільової аудиторії головне – довіра до того чи іншого каналу комунікації. 

Розуміння того, звідки цільова аудиторія отримує інформацію тієї чи іншої тематики 

(суди, преса, радіо, телебачення, електронні ЗМІ, особистий досвід, знайомі, друзі та ін.), 

як вона ставиться до тих чи інших медіа, дасть змогу визначити найбільш ефективні 

канали для донесення до неї ключового повідомлення суду. 

Зручним для планування комунікаційної діяльності є поділ медіа на власні та 

оплачені, а також неформальні. 

Власні медіа – канали комунікації, які належать інституції. Основна перевага цих 

каналів – повний контроль над ними і як наслідок оперативне розповсюдження 

інформації, можливість редагування, внесення змін тощо. Головний недолік власних медіа 

– як правило, низький рівень довіри до них цільової аудиторії, яка розуміє, що інформація 

подається інституцією через свій канал і може бути упередженою. 

Комунікація в мережі Інтернет. Це середовище, в якому існують мільйони 

різних сервісів (площадок, програм), за допомогою яких можна комунікувати. Різними 

сервісами користуються різні аудиторії, перш ніж використовувати он-лайн-сервіси, слід 

добре розуміти, де саме краще спілкуватися з вашою цільовою аудиторією. До того ж це 

надзвичайно відкрите середовище. Звичайно, є можливість обмеження доступу до певної 

інформації для певних категорій осіб, але за загальним правилом те, що ви опублікували, 

стало доступним усім, хто має доступ до Інтернету. Навіть видалення опублікованого 

раніше не допомагає – є програми, які надовго запам’ятовують все, що колись було 

опубліковано. Це хоча й дешевий спосіб спілкування (майже не потребує грошей), але 

потребує людських ресурсів. Без компетентного спеціаліста ефективно використовувати 

он-лайн-сервіси не вийде, а іноді й буде зворотний ефект для репутації суду. Серед безлічі 

каналів комунікації в Інтернеті один із найбільш використовуваних є веб-сайт. 

Веб-сайт суду. Наявність офіційної веб-сторінки суду є на сьогодні нормою в 

розвинених країнах. Для багатьох професійних юристів легше отримати інформацію з веб-

сайту суду, ніж іншими способами. Сторінка суду в Інтернеті повинна містити такі 

елементи: список суддів (без фотографій); інформацію про апарат суду;  інформацію про 

прийняті судові рішення та їх зміст (з вилученням особистих даних); розклад судових 

засідань; анонси подій у суді (лекції, дні відкритих дверей тощо); новини законодавства; 

правила комунікації суду та роботи з медіа; правила поведінки в судовому засіданні; часті 

запитання й відповіді на них; контакти, години роботи, іншу важливу інформацію.  
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Блоги, сторінки суду в соціальних мережах і тематичні форуми. Це 

прогресивні медіа-канали для українських судів, де немає Інтернету. Водночас нові медіа 

можуть стати для судів найдешевшими, найшвидшими і переважно найефективнішими 

каналами комунікації. 

Блог (як особистий канал комунікації для окремо взятого судді, а не для суду, як 

установи) – це веб-сайт, який ведеться (текстовою, фото-, відеоінформацією) за 

принципом щоденника: постійно оновлюється і є легким в управлінні. Спочатку блоги 

були особистими онлайн-щоденниками для повідомлення якихось цікавих фактів, 

особистих роздумів, розповсюдження фотографій. Основними перевагами блогів були: 

просте управління веб-сайтом, безкоштовність, можливість миттєво розповсюдити 

інформацію.  

Функціонують корпоративні блоги, які ведуть громадські організації, державні 

інституції з метою донести своє повідомлення до цільових аудиторій і швидко отримати 

зворотний зв'язок. Однак для багатьох інституцій, які звикли спілкуватися «сухими» прес-

релізами, блоги так і залишились неефективним каналом спілкування, оскільки блоги 

передбачають певну неформальність і персоналізоване спілкування. 

За технічними характеристиками блоги поділяють на розташовані на блог-

платформах (наприклад, Liveinternet, Livejournal, Twitter) та stand-alone блогами (окремий 

хостинг та власна система управління контентом). Якщо для stand-alone блогів потрібно 

придбати доменне ім’я та хостинг, встановити програмне забезпечення, вибрати 

безкоштовний дизайн (активний користувач комп’ютера може зробити це протягом дня), 

то для відкриття блогу на блог-платформі вистачить й 15 хвилин. 

Сторінки у соціальних мережах. Соціальна мережа – це онлайн-сервіс (простіше 

– веб-сайт), який надає можливість користувачам створювати свою сторінку (анкету, 

профайл), публікувати на ній інформацію, шукати інших зареєстрованих у соціальній 

мережі користувачів, обмінюватися інформацією з ними.  

Існують універсальні й спеціалізовані соціальні мережі. При цьому і в перших, і в 

других можливо створювати групи за інтересами. Основними користувачами соціальних 

мереж є фізичні особи, однак з їх бурхливим розвитком у соціальних мережах з’явились 

сторінки компаній та організацій. 

Основними перевагами соціальних мереж є: безкоштовність, простота у 

користуванні, можливість швидко розповсюдити потрібну інформацію широкому колу 

осіб та отримати зворотний зв'язок. Є й спеціалізовані соціальні мережі, наприклад, 

юристів: http://juris.in.ua, http://femida.court.gov.ua,  http://yurysty.org, http://s-quo.com/. 

Основне, що потрібно пам’ятати про соціальні мережі – вони складаються з 

індивідів. Тому для ефективної комунікації в соціальних мережах вам потрібно буде 

знайти ключ до них – зацікавити їх певною інформацією, яку ви продукуєте та/або 

розповсюджуєте. 

Перш ніж планувати створення блогу або своїх «представництв» у соціальних 

мережах, слід врахувати таке: 

 готовність керівництва суду дійсно відкрити завісу між судом, суддями, 

працівниками апарату і найбільш активними представниками суспільства, які 

користуються Інтернетом. Комунікація буде ефективною лише тоді, коли суд 

дасть щось більше, ніж інформацію з офіційного прес-релізу. Не обов’язково ця 

інформація має бути «гарячими новинами», контент-стратегія цих медіа-каналів 

може передбачати публікацію інформації про хобі суддів і працівників суду 

(поезія, живопис, фотографія тощо), посилання на цікаві матеріали інших 
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інституцій, які можуть стати у нагоді громадянам, фото зі спортивних змагань, 

корпоративних подорожей, аналіз досліджень суспільної думки тощо; 

 представництво суду в соціальних мережах потребуватиме залучення 

щонайменше одного фахівця, який щогодини буде присутнім в інтернет-просторі 

з інформацією про суд чи реакцією на питання до суду. Раз на тиждень цим 

займатися замало; 

 готовність керівництва суду сприймати критику від громадян (іноді анонімних 

користувачів). Незважаючи на можливість модерування коментарів, 

вислуховувати доведеться багато. При цьому видалення критичних (але 

написаних в рамках морально-етичних норм) коментарів в інтернеті є 

неприпустимим. З іншого боку, це дає унікальну можливість налагодити 

ефективну комунікацію й оперативно реагувати на критику, тим самим 

покращуючи роботу установи; 

 слід орієнтуватися на аудиторію. Перш ніж ухвалити рішення про присутність 

вашої установи через створення власного блогу/представництва у соціальній 

мережі, важливо проаналізувати, аудиторія якого сервісу збігається із вашою 

цільовою аудиторією. Зваживши всі «за» і «проти», можна приймати рішення про 

створення і розвиток блогу або представництва у соціальній мережі, адже це 

можливість швидко і недорого налагодити ефективну двосторонню комунікацію з 

цільовою аудиторією. Якщо ж є відчуття, що створювати власний блог суду ще не 

час, варто подбати про використання вже наявних ресурсів із фокусом на свої 

цільові аудиторії.  

Прикладами ефективного використання судом соціальних мереж можуть бути 

сторінки: 

 Окружного адміністративного суду міста Києва: 

https://www.facebook.com/pages/Окружний-адміністративний-суд-міста-

Києва/1568637640080190?-fref=ts; 

 Апеляційного суду Івано-Франківської області: 

http://www.facebook.com/pages/Апеляційний-суд-Івано-Франківської-області 

/360371320685360 тощо. 

Сторінки в соціальних мережах різняться за своєю специфікою. З-поміж 

загальновідомих контент Facebook вирізняється найбільш професійним наповненням та 

аудиторією, через що можна вважати цю соціальну мережу більш прийнятною з огляду на 

статус судів. 

Тематичні форуми – це он-лайн-сервіс, який дає змогу користувачам 

обмінюватися інформацією з чітко визначеної тематики. Користувач може створити 

окрему тему для обговорення або приєднатися до дискусії. 

Найбільш ефективним видається використання форумів для комунікації у рамках 

тематичних проектів суду для окремих цільових аудиторій. В Інтернеті дуже активні, 

наприклад, жіночі форуми, форуми автомобілістів, програмістів, юристів, бухгалтерів. 

Інформаційний стенд суду – надзвичайно простий і водночас дієвий канал 

комунікації для інституцій з великою кількістю відвідувачів. Інформаційний стенд може 

містити як прості оголошення, надруковані на звичайному принтері, так і різного формату 

буклети, брошури, призначені для цільових аудиторій суду – сімей з дітьми в конфлікті з 

законом, пенсіонерів, представників органів  правопорядку, неурядових організацій та ін. 

https://www.facebook.com/
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Телефонна комунікація. Суди отримують сотні телефонних запитів від громадян 

щодня.  

Найбільш поширеною категорією телефонних звернень до суду є: запити щодо 

конкретних судових справ (понад 56%: про статус та дату і час слухання справи – кожне 

питання – по 28%; про отримання матеріалів справи – 20% та ПІБ судді, який розглядає 

справу, – 16%; про неможливість прибути на засідання – 5%; про те, що потрібно мати з 

собою для участі в судовому засіданні, – 3%); щодо загальної інформації про суд (30%: 

про телефон секретаря судді – 26%, телефон канцелярії – 20%,  про отримання інформації 

щодо сплати державного мита – 15%;  про режим роботи суду – 13%;  телефону судді  – 

12% і прохання уточнити адресу суду і як до нього дістатися – 14%).  

З огляду на викладений матеріал легко дійти висновку, що всі чи більшість цих 

питань можуть зникнути із розміщенням на веб-сторінці суду інформації про години його 

роботи, адресу; карти розташування на мапі населеного пункту та схеми проїзду тощо.  

Інформаційний кіоск – у деяких українських судах уже влаштовано інформаційні 

кіоски з метою надання можливості відвідувачам суду отримати інформацію у своїй 

справі без звернення до працівників апарату суду. Це досить компактний термінал, що 

може бути вбудований у стіл або ж зовні нагадувати банкомат. За допомогою 

електронного меню і кнопок управління на ньому відвідувач суду може швидко дізнатися 

про статус своєї справи, відправити необхідні документи собі на e-mail та отримати іншу 

інформацію. В інформаційний кіоск із часом можна інсталювати нові функції, скажімо, 

сплату судового збору, пілотне впровадження якої здійснюється в кількох місцевих судах 

Одещини. 

Інформаційно-освітні матеріали. Інформаційно-освітні матеріали – 

надзвичайно дієвий канал комунікації для судів з великою кількістю відвідувачів. Такі 

матеріали можуть містити як загальну, так і специфічну для кожної цільової аудиторії 

інформацію. Їх розробляють безпосередньо працівники апарату судів, а також спеціально 

підготовлені громадські організації, міжнародні проекти, освітні установи. Ці матеріали 

можуть бути як в електронному вигляді, так і роздрукованими. У першому випадку 

достатнім буде розміщення посилань на ресурс, де можна завантажити такі інформаційно-

освітні матеріали – веб-сторінка суду, громадської організації чи проекту технічної 
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допомоги. Наприклад, http://www.fair.org.ua/index.php/index/library/6 – реальне посилання 

на безкоштовне завантаження інформаційно-освітніх матеріалів. 

 

 
 

Комунікаційні заходи. Основною метою таких заходів є передача певного 

повідомлення цільовій аудиторії. Для цього інституції організовують заходи для 

журналістів (прес-конференції, прес-брифінги, прес-ланчі, прес-тури), круглі столи, 

конференції, семінари, презентації, церемонії урочистого відкриття, святкування, 

навчальні семінари для школярів тощо. 

Заходи зазвичай завчасно плануються і мають певний сценарій. Перевагами 

проведення комунікаційних заходів є виключна увага аудиторії протягом певного часу на 

об’єкті, який буде їй запропонований самим судом, можливість використання 

аудіовізуальних матеріалів і неформального спілкування після заходів. Недоліками – 

обмеження в частоті проведення, іноді значні витрати на організацію. 

Атмосфера. Спеціальна атмосфера як канал комунікації – це свідомо вибудувана 

атмосфера, яка покликана донести до цільової аудиторії певні ключові повідомлення. 

Атмосфера – це комплекс факторів – від кольору стін, матеріалів, якими оздоблені 

приміщення, перших слів охоронця до зовнішнього вигляду персоналу, автомобілів, які 

стоять на парковці суду і моделей мобільних телефонів у суддів. Наприклад, для того, щоб 

привернути увагу до проблеми недостатнього фінансування суду,  не варто організовувати 

прес-конференцію з цього питання в інформаційному агентстві. Запросіть журналістів до 

одного з найбільш «виразних» приміщень суду, в якому вони швидко відчують нестачу 

фінансування без жодних слів. 

Отже, головне завдання комунікаційної стратегії суду – спланувати створення 

такої атмосфери, в якій би цільові аудиторії суду відчували те, що хоче їм цей суд 

сказати. Подумайте, якою повинна бути атмосфера для повідомлень: «Ми – 

прогресивний суд», «Суд – це установа, яка захищає права громадян», «Суд, дружній до 

громадян». 

Оплачені медіа. Під оплаченими каналами комунікації розуміють медіа, яким 

інституція оплатила передачу певного повідомлення. 
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Яскравим прикладом оплаченого медіа є рекламний ролик на телебаченні, радіо 

або на веб-сайті. Перевагами оплачених медіа є миттєвість у передачі інформації, 

масовість, гарантії та контроль. Недоліки – висока вартість і низька довіра аудиторії. Слід 

відрізняти оплачені медіа від неформальних комунікацій. 

Неформальні комунікації. Під неформальними розуміють такі канали 

комунікації, які використовуються цільовими аудиторіями для поширення необхідних 

інституції повідомлень. Неформальні комунікації починають працювати тоді, коли 

унікальність інституції (певних її кроків) спонукає абсолютно безкоштовно обмінюватися 

інформацією власними медіаканалами. 

Неформальні комунікації є дуже ефективними, адже викликають найбільше 

довіри в цільової аудиторії. Чутки, власний досвід, досвід колег, батьків, друзів – це те, 

чому люди дійсно довіряють. При чому не так важливо, якими каналами люди передають 

певні повідомлення один одному – на лавці біля будинку, на роботі, на форумі чи в 

соціальній мережі. Для певних аудиторій, наприклад осіб похилого віку, неформальні 

комунікації є чи не головним комунікаційним каналом. 

Під неформальними комунікаціями також слід розуміти засоби масової 

комунікації (ЗМІ, популярні електронні ресурси тощо), редакторів чи власників яких ви 

зацікавили своїм повідомленням. Те, наскільки вони правильно передадуть це 

повідомлення, залежить вже від ваших навичок співпраці з ними. 

Водночас очевидними недоліками неформальних комунікацій є відсутність будь-

яких гарантій і неможливість контролювати їх ефект. 

На цьому етапі потрібно визначити, які канали для якої з ваших аудиторій є 

найбільш прийнятними, як вона ставиться до тих чи інших медіа, які існують особливості 

їх використання. 

Будь-яка комунікаційна кампанія планується подібно до інших проектів. 

Сформулювавши основні цілі комунікації, відповідальна група осіб у суді переходить до 

розробки конкретних кампаній, у рамках кампаній – окремих дій, визначає відповідальних 

осіб, оцінює необхідні ресурси, очікуваний результат на рівні дій та на рівні кампаній 

загалом. 

На цьому етапі розробляються комунікаційні кампанії і складається конкретний 

комунікаційний план. Ми розглянемо типові комунікаційні кампанії і реальні ситуації, в 

яких варто до них вдаватися. 

Корпоративна стилістика 

Більшість державних органів обмежуються у своєму корпоративному стилі 

використанням на фірмових бланках державного герба. Цього замало. Попри очевидну 

нестачу фінансування, деякі елементи корпоративного стилю можна розробити не 

витрачаючи на це особливих ресурсів. 

Зазвичай під корпоративним стилем розуміють набір візуальних констант, 

об’єднаних однією ідеєю. Основне завдання корпоративного стилю – виділити 

інституцію, передати за допомогою візуальної комунікації свої ключові повідомлення. 

Елементами корпоративного стилю можуть бути:  

 емблема (логотип) суду, яка ідентифікуватиме суд і розміщуватиметься на всіх 

візуальних об’єктах (де це доречно); 

 буклет про суд – стисле подання основних фактів про суд, важливих для цільової 

аудиторії, для якої (яких) цей буклет передбачено; 
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 фірмовий бланк для підготовки листів, прес-релізів тощо; 

 корпоративна папка формату А4 для паперу; 

 вітальні листівки; 

 бейджі для працівників суду тощо. 

Для комерційних організацій розробка корпоративного стилю може сягати 

десятків тисяч гривень. Але це зовсім не означає, що суд має відмовитися від цієї задумки. 

Потрібно лише проявити креативність. До розробки дизайну можна долучити студентів 

випускних курсів факультетів дизайну, а роздрукувати більшість з перелічених матеріалів 

можна на кольоровому та ч/б принтерах, які є в кожному суді. Повірте, ваша аудиторія 

(журналісти, відвідувачі) оцінить таку турботу, особливо знаючи про жорстке обмеження 

ресурсів суду. 

Комунікаційні програми для молоді 

Якщо під час проведення досліджень стало зрозумілим, що робота з молоддю у 

вашому регіоні є одним з головних пріоритетів, слід ґрунтовно спланувати таку 

діяльність. Комунікаційні кампанії різнитимуться залежно від конкретно поставленої цілі 

(навчання учнів шкіл, надання практичних навичок студентам-юристам, залучення 

студентів до проходження практики тощо). 

Це можуть бути виїзні лекції (урок на 1-е вересня, зустрічі, семінари, 

обговорення) керівництва суду та суддів з учнями загальноосвітніх шкіл; видання 

інформаційних матеріалів для дітей, постраждалих від домашнього насильства, 

проведення конкурсів на судову тематику для учнів шкіл, студентів, учнів інтернатів; 

залучення молоді до допомогою суду в реалізації інших комунікаційних програм. 

Комунікаційні програми для відвідувачів суду 

Для кожної цільової аудиторії – сторони у справах, їхні представники, свідки, 

потенційні позивачі, неповнолітні засуджені, представники органів правопорядку тощо – 

слід спланувати окремі комунікаційні кампанії, враховуючи дані, отримані на етапі 

досліджень. Нижче ми розглянемо підхід до планування комунікаційних кампаній з 

деякими групами відвідувачів суду, які, цілком ймовірно, стануть вашими цільовими 

аудиторіями. 

Особи похилого віку. Під час планування комунікації з цією аудиторією слід 

зважати на її типові характеристики, серед яких:  

 довіра до окремих комунікаційних каналів (наприклад, радіо, регіональне 

телебачення, повідомлення, отримані від знайомих, тощо); 

 недовіра чи неможливість використовувати інші медіа (Інтернет, друковані 

дрібним шрифтом інформаційні матеріали та ін.); 

 наявність вільного часу і тому зазвичай висока активність, схильність до 

швидкого поширення чуток; 

 обмеженість ресурсів; 

 часто більш міцні, ніж у інших аудиторій, моральні устої; 

 для деяких регіонів – важливість релігії та інші особливості. 

Відповідно до названих особливостей і цілей організації, пов’язаних із цією 

аудиторією, і слід планувати комунікаційні кампанії. Наприклад, один із українських 

судів спланував кампанію із заохочення звернень до суду через поштові відправлення 

замість особистого прийому дітей війни, які свого часу атакували судові установи. 

Інформація була передана через радіо, яке бабусі й дідусі того регіону постійно слухають. 
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У результаті інформація поширилася серед аудиторії дуже швидко, значно скоротилася 

кількість матеріалів, які ця категорія громадян несла до суду особисто, скоротилися черги 

і відповідно зменшилась кількість негативу, невдоволення, пов’язаного з перебуванням у 

них, і відтак спала напруженість, яку відчували всі судді та працівники суду.  

Обвинувачені та підсудні. Головний принцип, який діє щодо обвинувачених у 

кримінальних процесах, – презумпція невинуватості. Суду доцільно стверджувати його і 

комунікувати особам, які опинилися на лаві підсудних. Для цього існує багато 

можливостей, і вочевидь не обійдеться без співпраці з правоохоронними органами. Це й 

процес доставки підсудного, атмосфера очікування судового розгляду, наявність чи 

відсутність клітки, в якій розміщують осіб, вина яких ще не доведена. Цікаво, що у 

Сполучених Штатах Америки, наприклад, клітки зовсім відсутні, а в тих демократичних 

країнах, де вони використовуються, їхні розміри у кілька разів більші, ніж в українських 

судах. 

Через звернення до Європейського суду з прав людини деяких підсудних і їхніх 

захисників металеві клітки в українських судах наразі перебувають на етапі демонтажу і 

заміни на скляні бокси. Втім, це не знімає питання поводження, що принижує людську 

гідність, і певною мірою – порушення презумпції невинуватості. 

Інший приклад. В Апеляційному суді Івано-Франківської області було ініційовано 

пілотний проект, реалізація якого дала змогу розглядати апеляційні скарги підсудних без їх 

доставки на слухання в суд і сприяла усуненню всіх пов’язаних із доставкою незручностей 

(перевезення в «автозаках», ранній підйом в СІЗО тощо). Натомість окрему кімнату у 

слідчому ізоляторі було обладнано засобами відеозв’язку й запису, створено всі необхідні 

умови для присутності адвокатів, родичів, громадськості, й таким чином відбувалися судові 

засідання. За результатами такого досвіду в багатьох судах згодом була впроваджена 

система відеозв’язку, що позитивно вплинуло на емоційний стан підсудних і суттєво 

пришвидшило розгляд справ. Чи не є це успішною історією, про яку мають знати багато 

людей? 

Свідки. Принцип захисту – основний принцип щодо свідків у кримінальному 

процесі. Однак реалізувати його на практиці в українських судах вкрай важко. В Івано-

Франківському міському суді, наприклад, за підтримки Американської асоціації юристів 

реалізували проект щодо захисту свідків і щодо захисту потерпілих у справах про 

викрадення людей – за сприяння Міжнародної організації міграції. Для цього були 

обладнані спеціальні кімнати, де перебувають свідок чи потерпіла і звідки працює 

відеозв’язок із залою суду. При цьому унеможливлена ідентифікація особи. 

Неповнолітні. Комунікаційні кампанії для неповнолітніх, які потрапляють у біду 

і є потерпілими від злочину або самі перебувають у конфлікті з законом, дуже 

актуальними для України. Для їх планування та реалізації потрібна тісна співпраця з 

органами соціального захисту, навчальними закладами, батьками і громадою, в якій 

зростає молода людина. 

Оцінка ефективності комунікаційної діяльності 

Оцінка ефективності комунікації суду нерозривно пов’язана з процесом розробки 

комунікаційної стратегії. Для правильної оцінки ефективності важливо, щоб на етапі 

планування (комунікаційного і загального) були поставлені реалістичні стратегічні цілі й 

на їх основі – тактичні завдання, які можна виміряти під час комунікації та після її 

закінчення. 

Наприклад, «підвищити обізнаність громадян про судову систему» не можна 

оцінити, оскільки не зрозуміло, наскільки підвищити обізнаність, якої кількості громадян, 

обізнаності щодо чого конкретно в судовій системі тощо. На всі ці питання потрібно 
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відповісти на етапі планування. При цьому краще спланувати діяльність на основі 

існуючих даних (навіть якщо їх недостатньо), ніж не планувати її взагалі чи планувати без 

конкретних показників ефективності. 

Показники бувають кількісними та якісними. Також слід відрізняти показники 

ефективності реалізації завдань і показники ефективності досягнення цілей. І перші, і 

другі мають оцінюватися. При цьому «яблука можна порівнювати лише з яблуками», 

тобто порівнюються лише одні й ті самі показники, отримані за допомогою однакової 

методології. 

Підвищити кількість конкретно визначених осіб, які знають (обізнані) про той чи 

інший предмет (процес, явище, їх функції, особливості) – базове комунікаційне завдання. 

Обізнаність потрібна для прийняття рішення, зміни поведінки, обізнані люди безкоштовно 

передають потрібні вам ключові повідомлення своїм знайомим, родичам, колегам. 

Загальна обізнаність цільової аудиторії оцінюється за допомогою опитувань (офф-

лайн чи он-лайн) цільової аудиторії, більш глибоке розуміння обізнаності складних явищ 

можна оцінити за допомогою експертних опитувань, фокус-груп та аналізу поведінки 

цільової аудиторії. 

Якщо метою комунікації було прийняття чи неприйняття певного нормативного 

акта/рішення, оцінити результати комунікаційної діяльності можна проаналізувавши 

відповідні документи. 

Поведінка цільової аудиторії досліджується переважно за допомогою методу 

спостереження. Для якісної оцінки ефективності комунікацій слід заздалегідь визначити (чи 

розробити) методологію та інструменти (анкети, форми тощо) дослідження. Їх потрібно 

використовувати як на етапі планування комунікацій, так і на етапі оцінки їх ефективності. 

На рівні комунікаційних завдань, ймовірно, використовуватимуться такі показники: 

 охоплення аудиторії – кількість осіб, які чули чи бачили ключове повідомлення  

в рамках комунікаційної кампанії; 

 кількість унікальних контактів – кількість осіб, які отримали ключове 

повідомлення не більше одного разу; 

 кількість згадувань певних ключових повідомлень/осіб у медіа (у інформаційному 

полі – в ключових медіа); 

 тональність публікацій; 

 кількість отриманих відгуків на ті чи інші повідомлення та їх тональність; 

 кількість учасників заходів суду; 

 якість заходів (за формою оцінки, яку заповнюють учасники); 

 кількість осіб, що комунікує з судом різними каналами, рівень їх задоволеності 

роботою суду тощо. 

2.3. Організація та проведення заходів у суді 

Спеціальні події. Види, характеристика, підготовка. PowerРoint presentation.  

Алгоритм медіа-супроводу заходів у суді. PowerРoint presentation.  

Оцінювання заходів 

Нині звітність, а отже, й оцінювання стають головними принципами управління 

як у приватному, так і в державному секторах. Саме тому оцінка ефективності будь-якого 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
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заходу не повинна бути формальною. Варто кожен елемент програми оцінювати окремо, а 

потім давати загальну оцінку, з урахуванням аналізу всіх інструментів.  

Оцінювання ефективності має розпочинатися на ранніх стадіях заходу і 

проводиться практично безперервно впродовж заходу. 

Оцінювальний процес не повинен обмежуватися тільки вимірюванням змін у 

зовнішньому середовищі, тобто необхідно оцінювати, як внутрішньо організаційні 

процеси, так і те, що відбувається ззовні. 

Отже, повна і остаточна оцінка результатів проведення заходів має включати 

показники впливу її на зовнішні групи громадськості , на суд і загальне для них соціальне і 

культурне оточення. 

Загалом, оцінювання заходу здійснюється за такими критеріями: 

 оцінювання інформації (адекватність інформації, відповідність змісту повідомлень 

їхній структурі, якість наданої інформації. Метод оцінювання : аналіз, фокус-

групи); 

 оцінювання дій ЗМІ, громадськості (вимірювання кількості поширених, 

використаних, отриманих повідомлень, на які зреагувала аудиторія. Метод 

оцінювання: моніторинг, контент-аналіз ); 

 оцінювання дій відповідальних працівників (своєчасність, відповідальність); 

 оцінювання впливу (вплив передбачає підтримування або зміну переконань і рівнів 

знань, ставлення та поглядів, поведінки. Метод: анкетування, опитування). 

Практичні поради щодо планування заходів 

Прес-службі доводиться мати справу з плануванням та проведенням різних типів 

комунікаційних заходів. Це так звані заходи для преси (куди запрошують представників 

преси), а також інші заходи – деякі з них преса відвідує, а деякі й ні. Загальними 

комунікаційними заходами є: прийоми, відвідини, церемонії відкриття, презентації, 

конференції, круглі столи, дні відкритих дверей, брифінги, прес-тури та ін. 

Прес-секретар має бути достатньо умілим, аби успішно працювати незалежно 

від того, який це захід – для преси чи ні, у рідних стінах чи десь на виїзді. Підходьте до 

цих заходів так, начебто це драматична вистава або балет, – усе має йти за планом і 

бути розписане по нотах, все має обертатися навколо головного тематичного напряму. 

Добре продуманою має бути кожна деталь і кожна роль. Має бути присутнім диригент 

– ваш штатний працівник. Він мусить подбати, щоб усе відбувалося за планом, саме за 

вашим сценарієм. 

Планування внутрішніх заходів 

Усі заходи, необхідно старанно планувати. Насамперед призначте 

відповідального, який наглядатиме за подією загалом. Така особа або вирішуватиме всі 

питання сама, або буде старшою над кількома іншими працівниками, кожен з яких матиме 

свої завдання. 

Після цього визначтеся з темою заходу та покроковими діями його підготовки: 

 Яка мета заходу? 

 Які завдання треба виконати вам? 

 Який вплив ви хочете справити? 
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 Встановіть терміни виконання різного роду робіт, пов’язаних із майбутнім 

заходом. 

 До якого часу треба завершити написання промови? 

 До якого часу слід подати заявки на устаткування – платформи, стільці, тенти, 

кабелі живлення, телефони? 

 До якого часу все має бути затверджено? 

 До якого часу слід розіслати запрошення? 

 Проводьте регулярні робочі зустрічі з усіма, хто причетний до підготовки заходу, 

це дасть змогу побачити, як просувається виконання доручень. Мінімум за день 

до заходу відвідайте місце його проведення й подивіться, як там ідуть справи. Що 

значніший захід, то раніше вам треба відвідати місце, де він відбуватиметься. 

Один із працівників прес-служби обов’язково має бути на місці будь-якого заходу 

за кілька годин наперед – аби була змога внести зміни навіть в останню хвилину. 

 Підготуйте брифінг-зошит, інформаційну теку з матеріалами, присвяченими 

заходу, де повинні бути програма, тези або тексти промов, біографії 

найвпливовіших учасників, коротка інформація про основні питання, а також 

вирізки з газетними публікаціями, пов’язаними із темою заходу. 

 Після того, як захід відбудеться, напишіть листи подяки учасникам – наприклад, 

найвпливовішим особам та працівникам. 

 По завершенні заходу проведіть зустріч із працівниками вашої прес-служби й 

напишіть коротку пам’ятну записку про те, що відбулося як слід, а що ні, – це 

дасть змогу організувати наступний захід краще. 

Вважається, що кожна година майбутнього заходу повинна плануватися протягом 

5–10 годин. 

Планування виїзних заходів 

Навіть якщо представників суду запросили виступити під час заходу, 

організованого не вами, то все одно вам слід перевірити все, що пов’язано з його участю – 

включно й запрошення та інформаційні матеріали, у яких згадується його ім’я.  

Один із ваших працівників має завжди з’явитися на місці події завчасно. Як ваш 

представник, він зможе перевірити, чи не внесено змін до програми, і попередити вашого 

спікера, якщо вони сталися, щоб це не було для нього несподіванкою. Бо інакше він буде 

цілком залежний від організаторів заходу і доведеться перелаштовуватися на ходу.  

Важливим складником планування виїзного заходу є аналіз запрошення.  

Приклад для роздумів: голова суду витратив кілька годин, щоб приїхати на одне 

зібрання, де він мав виголосити промову, як він вважав, перед прихильно налаштованою 

аудиторією. Але, опинившись на місці події, він виявив, що насправді опинився віч-на-віч 

із опонентами, які сиділи в президії зібрання й сподівалися затіяти дебати із ним перед 

лицем недружньо налаштованої публіки. Все трапилося тому, що ніхто не перевірив 

заздалегідь, що ж являтиме собою цей захід насправді, – отож ніхто й не знав, що він 

проходитиме інакше, аніж це було обіцяно в запрошенні. 

Аби уникнути неприємних сюрпризів, необхідно говорити, щоб спікерам 

надсилали лише письмові запрошення. Це дає змогу заздалегідь довідатись про те, який 

захід планується і висувати умови щодо своєї участі в ньому. Багато хто висловлює свою 

згоду на участь теж у письмовій формі – зазначаючи, на яких умовах така участь можлива. 

Якщо запрошення висловлюють по телефону, то представник прес-служби може 

відповісти: „Згідно з порядком, заведеним у нас, ми приймаємо до розгляду лише 
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письмові запрошення. Отож чи не могли б ви надіслати запрошення факсом або 

електронною поштою і в ньому зазначити такі-то речі‖: 

 Назва заходу. 

 Мета проведення цього заходу. 

 Дата і час. У таких випадках добре буває подивитися, чи не передбачено якихось 

можливих змін. Наприклад, якщо конференція триває протягом кількох днів і 

даного посадовця запрошено на якийсь конкретний день, де він братиме участь у 

всіх заходах, – чи не можна перенести усе на якийсь інший день? 

 Місце проведення. 

 Планована кількість учасників. 

 Чи будуть ще й інші гості, а якщо так, то хто саме? 

 Чи заведено надавати слово почесному гостеві? Чи буде цим гостем той 

представник вашої організації, якого запрошують до участі (наприклад, чи треба 

буде йому виступати в офіційній іпостасі)? 

 Якою буде роль представника суду під час події – головний промовець, єдиний 

промовець, один із промовців, доповідач із певного конкретного питання тощо? 

 Відкрита цей захід для преси чи ні? 

 Чи є цей захід періодично повторюваним – скажімо, щорічним – і як він 

висвітлювався засобами масової інформації в минулому? 

 Текст письмового запрошення можна проаналізувати – поміркувати, що вам 

подобається, а що ні, а далі поговорити з організаторами заходу й спробувати 

переконати їх, аби вони внесли бажані для вас зміни. Окрім того, згоду на участь 

можна дати теж у письмовому вигляді – вказуючи, що є для вас прийнятним і в 

чому конкретно полягатиме ваша участь у даному заході. 

Місце проведення заходу 

Якщо ви вже вирішили, що саме повідомите під час інформаційного заходу, вам 

треба вирішити, в якому місці його краще проводити та як найбільш ефективно донести 

ваше повідомлення до громадськості. 

Наприклад, якщо має бути проведено просвітницький правничий захід вашого 

суду і цільовою аудиторією обрано студентську молодь, учнів старших класів, підлітків чи 

учнів молодших класів, то найкращим місцем буде приміщення вашого суду, де 

акцентуватиметься на ефекті присутності в місці, де вершиться справедливий суд і коли 

діти підростуть, то теж, обравши професію юриста, зможуть працювати тут. Якщо ж ви 

обрали навчальний заклад, наприклад школу, то обміркуйте таке: 

 До якої події приурочено захід: день знань – 1 вересня, міжнародний день прав 

людини, день суду, міжнародний день захисту прав дітей тощо?  

 Де проводитиметься захід: у класі, в залі, на подвір’ї школи чи в іншому місці?  

 Якого віку буде аудиторія – старшокласники чи учні молодших класів? 

 Яку візуальну картину я хочу створити – який антураж найбільше відповідатиме 

змістові повідомлення, що пролунає в цих стінах? Можливо, використати 

тематичну відеонарізку з відомих художніх фільмів чи мультиків, чи 

продемонструвати відео, зняте у вашому суді? 

 Хто ще має бути тут, аби посилити резонанс від повідомлення? Наприклад, чи є 

вчителі або представники шкільної адміністрації, яких треба запросити як 
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промовців чи гостей, а може, треба запросити ще міністра освіти? Визначтеся, 

коли саме треба запросити цих людей, хто їх має запросити і чи відведено їм 

якусь роль (а якщо відведено – то яку саме)? 

Як підготувати та провести прес-конференцію  

Загалом прес-конференції, брифінги, прес-тури судам обов’язково потрібно 

закладати в свої комунікаційні плани. Потрібно використовувати можливість протягом 

певного часу звернути увагу журналістів лише на ключову тему. При цьому їх 

проведенню має передувати фахова підготовка основних спікерів суду до спілкування з 

журналістами. 

Планувати проведення прес-конференцій слід тільки тоді, коли є дійсно суспільно 

важлива тема, до якої ви хочете привернути увагу, щоб розповісти правду, і особа, яка є її 

учасником (спікер), готова розповісти про неї та відповісти на запитання журналістів. 

Прес-конференція потребує значного часу для її підготовки. Важливо не тільки, як вона 

буде організована, а й наскільки підготовленим до спілкування з журналістами є спікер. 

У деяких випадках замість того, щоб донести ключове повідомлення, спікери через свою 

непідготовленість дають журналістам приводи для негативних публікацій. 

Прес-конференцію часто використовують для налагодження зв’язків зі ЗМІ, тому 

що такі зустрічі є найкращим способом передати інформацію багатьом виданням, 

телерадіокомпаніям одразу, коли тема варта цього. 

Плануючи прес-конференцію, необхідно поставити собі ряд запитань, відповіді на 

які допоможуть провести цей захід ефективно: 

 чи володіє суд певною інформацією, яку краще подати через безпосереднє 

спілкування її посадовців із журналістами, аніж у звичайному повідомленні для 

преси (прес-релізі тощо)? 

 на які справді цінні новини можуть розраховувати ЗМІ? 

 наскільки проведена конференція підвищить у широких колах громадськості та в 

середовищі журналістів розуміння обговорюваних проблем? 

 чи сприятиме цей захід налагодженню дружніх стосунків із пресою та 

взаєморозумінню між ЗМІ й вашою організацією? 

 чи варті ваші повідомлення того, щоб відволікати від редакційних справ 

заклопотаних журналістів? 

 наскільки вмотивовані витрати часу і зусиль для організації та проведення прес-

конференції із широким суспільним розголосом? 

Підготовка та проведення прес-конференції будуть успішними, якщо врахувати 

при цьому десять головних рекомендацій. 

1.  Визначте час. Найкращий час для проведення прес-конференцій – з вівторка по 

четвер з 10:00 до 11:30 та з 14:30 до 16:00, щоб викладена інформація без проблем 

була поміщена у тижневих газетах, телевізійних і радіооглядах, що, як правило, 

мають найбільшу аудиторію і водночас встигла з’явитис, щоб прес-конференція 

не збігалаися з іншими важливими заходами, що привертають увагу журналістів 

та громадськості. Найкращий день – тоді, коли ваш захід у випусках новин 

справді посяде місце події дня. 

Місце проведення прес-конференції має бути зручним для розміщення усіх 

запрошених журналістів та знімальних груп телебачення, мати відповідні 

освітлення, вентиляцію, шумоізоляцію та умеблювання. Конференцію слід 

проводити у кімнаті (залі) для зустрічей (засідань), а не в чиємусь кабінеті. Не 
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проводьте конференції у завеликих залах, щоб не створити хибного враження, 

ніби на зустріч прибуло менше людей, аніж очікувалося. Приготуйте таблички з 

іменами та посадами учасників прес-конференції. Зверніть увагу на інтер’єр 

кімнати, розміщення у ній символіки держави, організації. Пам’ятайте: пильне 

журналістське око помічає найменші дрібниці! 

2. Плануйте присутність. Потрібно щонайменше два тижні на підготовку прес-

конференції. При цьому, звичайно, бувають і прес-конференції, які готуються за 

кілька годин, але лише за виняткових обставин. Тому ще задовго до початку 

запланованої прес-конференції ви повинні знати, як вона відбуватиметься. 

Насамперед визначте головний інформаційний привід, якому буде присвячена 

прес-конференція, пов’яжіть його з суспільно важливими проблемами, визначте 

спікерів і видання, яким ці проблеми та спікери можуть бути потенційно 

цікавими, підготуйте прес-анонс і запросіть журналістів на прес-конференцію. 

Перший прес-анонс має бути розповсюджено за тиждень, другий – за два дні до 

прес-конференції. Обов’язкова акредитація журналістів допоможе за день до 

прес-конференції знати, кого чекати на заході. 

3. Необхідні матеріали. До кожної прес-конференції потрібно підготувати 

інформаційні матеріали, які будуть роздруковані та роздані присутнім. Це – прес-

реліз, бекграундер, біографії спікерів, інші релевантні для події матеріали. 

4. Зовнішній вигляд. Вигляд спікерів і модератора прес-конференції має відповідати 

ситуації й аудиторії, перед якою вони будуть виступати. Він повинен 

підкреслювати ті тези, які висловлюються під час прес-конференції. 

5. Коли розпочинати прес-конференцію. Для журналіста прес-конференція 

починається тоді, коли він зайшов у приміщення. Тому, наприклад, неввічливий 

охоронець, який не пропускає представників ЗМІ, може зіпсувати весь захід. 

Окрім оповіщення усіх, кого зустрічатимуть журналісти на своєму шляху, 

потрібно роздрукувати покажчики, щоб було зрозуміло, як швидко знайти залу, в 

якій проходитиме прес-конференція. 

6. Готуйте виступ і відповіді на запитання. Навіть якщо головними спікерами на 

прес-конференції будуть професіонали, які щодня виступають із публічними 

промовами (наприклад судді), не нехтуйте підготовкою до основного виступу. 

Якщо судді говоритимуть з журналістами «юридичною мовою», прес-

конференція буде неефективною. Сформулюйте головні тези виступу, які ви 

хочете побачити у випусках новин. Основне повідомлення включіть у заголовок 

прес-релізу і якомога частіше (звісно, де це доречно) повторюйте його протягом 

свого виступу. Визначте додатково 1-2 тези, які претендували б на висвітлення у 

медіа. Бажано скористатися секундоміром, щоб визначити, що спікер зможе 

повідомити за 5–10 хвилин (саме такий час виступу основного спікера). 

Спеціалісту зі зв’язків з громадськістю разом зі спікерами слід сформулювати 

ймовірні питання, які ставитимуть журналісти, і підготувати на них чіткі, але 

повні відповіді. Визначте запитання, на які спікер не буде відповідати і причини 

для цього. 

7. Дайте слово журналістам. Прес-конференція – це не театр одного актора. Якщо 

ви хочете просто зробити заяву – обмежтесь прес-релізом або брифінгом. Прес-

конференція ж передбачає активну участь журналістів. Якщо ви обмежите їх 

можливість ставити критичні запитання, наступного разу на вашу прес-

конференцію ніхто не прийде. 
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8. Розробіть регламент. Ви можете легко визначити, по скільки запитань від 

кожного журналіста (видання) дозволяється поставити під час прес- конференції, 

але головне – повідомити про це учасникам. Якщо журналісти задають більше 

запитань, ніж встановлено, можна нейтралізувати це фразою: «Ми домовились 

задавати лише по одному запитанню». 

9. Будьте готові до збурення ситуації. Причини провокативних запитань від 

журналістів можуть бути різними – від бажання отримати «смажені факти», 

«ексклюзив» до банальної «замовності». Єдиний спосіб протистояти таким 

запитанням, а іноді й випадам у свій бік – бути готовими до них. Вони можуть 

стосуватися особистого життя спікера (авто, на якому їздить дружина судді, 

статки, будинок тощо), конкретних судових справ, які (на думку журналістів) 

були неправильно вирішені судом, поведінка когось із працівників суду тощо. Як 

свідчить практика, основні вразливі теми спікер чудово знає і може підготуватися 

до них заздалегідь. Незалежно від ставлення учасників до журналістів, які 

ставлять такі запитання, не варто їх повчати на прес-конференції (використайте 

для цього інший час і спосіб). Відповіді на провокативні запитання мають бути 

чіткими, спокійними і переконливими. Потрібно пам’ятати головне – найкращою 

реакцією для провокатора є обурення спікера, втрата контролю над ситуацією, 

емоційні й лайливі висловлювання. Якщо це з вами сталося, шукайте їх у вечірніх 

випусках новин. 

10. У межах компетенції. Намагайтесь не коментувати і навчіть основних спікерів 

суду не коментувати питання, які перебувають поза межами компетентності. 

Неприпустимим є виправдання на кшталт: «Я, звісно, не експерт у цьому питанні, 

тому сприймайте мої слова як приватну думку». У спілкуванні з журналістами 

немає «приватних думок» чи «суб’єктивних тверджень». Не сумнівайтесь, що 

інформація, яку ви повідомили, буде опублікована. Абсолютно прийнятною є 

практика переведення запитання відповідальному фахівцю, який є експертом у 

цій темі (не обов’язково під час прес-конференції, можна запропонувати 

журналістам звернутися до конкретної людини за коментарем після заходу). 

Дотримання цих головних правил дасть змогу провести ефективну прес-

конференцію і передати ваші ключові повідомлення її учасникам, а через них – цільовій 

аудиторії. Слід пам’ятати, що після прес-конференції можна неформально поспілкуватися 

з журналістами «за кавою», але тримати себе в руках – прес-конференція для них триває і 

все, що ви скажете, може бути дуже швидко опубліковане. 

Пам’ятайте про медіа-карту, щоб завжди мати змогу швидко відреагувати на 

те чи інше повідомлення і швидко зв’язатися з потрібними ЗМІ, постійно актуалізуйте 

таблицю засобів масової інформації, де зазначено імена працівників і подано контактну 

інформацію 

Прес-службою суду списки запрошених складаються і перевіряються заздалегідь. 

Не варто грати у фаворитів – запрошувати слід представників усіх ЗМІ, де можуть бути 

розміщені новини з вашої організації. Складений список запрошених має бути досить 

великим, щоб забезпечити визначену кількість учасників. Наприклад, якщо необхідно, 

щоб  

у конференції взяло участь 20 осіб, доцільно запросити 30 або більше. Відвідування 

залежатиме від багатьох факторів – цінності інформації, зручності місця та часу 

проведення прес-конференції. ЗМІ повідомляють про наступну прес-конференцію 

заздалегідь. У жодному разі не перешкоджайте представникам ЗМІ брати участь у 
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конференції тільки тому, що журналіст чи видання або телерадіоорганізація, яких він 

представляє, колись негативно поставилися до вашої організації. 

Як правило, запросить журналістів спочатку письмово (поштою, факсом, 

електронною поштою) за 7–10 днів до прес-конференції, а за день ще раз – телефоном. 

Запрошення має бути чітким і зрозумілим: тема, дата, час і тривалість, місце проведення, 

доповідач, ім’я та посада контактної особи, телефон. Іноді варто повідомити ще й деякі 

деталі, які б переконали редактора в необхідності висвітлення цієї події.  

Інформаційні підбірки для журналістів, які беруть участь у прес-конференції, 

окрім зазначених матеріалів, можуть включати огляд, попередньо надруковані статті, 

фотографії тощо і роздаються перед початком заходу. Представникам радіо й телебачення 

за необхідності та наявності можуть надаватися аудіо- та відеоматеріали. Варто додати до 

цієї ж теми план прес-конференції, де зазначені її тема, імена та посади доповідачів, 

тексти (або тези) усіх доповідей. Якщо тема доволі складна, можна влаштувати виставку 

чи показ, які допоможуть зрозуміти суть повідомлення, унаочнять його і дадуть змогу 

журналістам обдумати те, яким чином краще подати цей матеріал. У такому разі 

учасників конференції слід запрошувати заздалегідь та вчасно подбати про необхідні 

роздаткові матеріали. 

Після закінчення прес-конференції тексти доповідей, прес-релізи, фотографії, 

деякі інші матеріали доцільно розіслати редакціям газет та журналів, радіо й телебачення, 

представники яких на ній не були присутні. 

Перед початком прес-конференції слід чітко розподілити обов’язки серед її 

організаторів та провести репетицію. Важливою є роль розпорядника прес-конференції. 

Її, як правило, виконує керівник прес-служби. Його завдання – скоординувати усі ланки 

процесу підготовки і проведення заходу. Розпорядник зустрічає учасників конференції – 

це знак поваги до журналістів, що прибули на зустріч. Залежно від масштабів заходу у 

розпорядника має бути один або кілька помічників, які допомагають роздавати матеріали, 

розміщувати журналістів та технічні засоби тощо. 

Перед початком прес-конференції доповідачі та інші відповідальні особи мають 

провести коротку нараду і обговорити порядок ведення прес-конференції, відповіді на 

можливі запитання. 

Розміщення учасників прес-конференції має бути таким, аби зв’язки між 

журналістами і представниками вашої організації були якнайтіснішими. Попереду 

розміщуються лише офіційний представник організації (доповідач) та ведучий прес-

конференції. У разі необхідності доповідачів може бути два–три, але не більше. Адже це 

розпорошує увагу журналістів і створює технічні проблеми (мікрофони та диктофони 

мають бути якнайближче до промовця). Інші представники організації (консультанти, 

помічники, керівники підрозділів та інші) мають знаходитися у залі серед журналістів. У 

разі необхідності уточнити якесь із питань, яким добре володіє саме ця особа, її можна 

відрекомендувати і запропонувати журналістам зустрітися з нею після прес-конференції. 

Важливо визначити зручні зони для розміщення телекамер та пересування 

операторів і фоторепортерів з тим, щоб вони якомога менше відволікали увагу 

журналістів,  маючи  при цьому змогу вести зйомки зі зручних точок. 

Ведення прес-конференції слід доручити досвідченому фахівцю (це, як правило, 

прес-секретар), хоча за деяких обставин конференція може проходити і без ведучого. У 

цьому випадку його функції перебирає на себе доповідач. Розпочинайте прес-

конференцію з пояснення її мети й порядку денного. Потім відрекомендуйте основних 

учасників, фахівців, які найтісніше пов’язані з темою зібрання. 
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Тривалість конференції оголошується заздалегідь – тоді журналісти знатимуть, 

скільки у них є часу на запитання. На початку доповідач, як правило, проголошує вступну 

промову, де коротко викладається суть теми, позиція організації тощо. Під час прес-

конференції занотовуйте всі запитання, на які не знайшлося відповіді або вона була 

неточною, запишіть ім’я журналіста, який звернувся з такими запитаннями, зв’яжіться з 

ним і дайте відповідь якомога швидше.  

Доцільно зробити аудіозапис усієї прес-конференції, щоб потім відтворити всі 

запитання, що лишилися без належної відповіді. Це допоможе проаналізувати помилки і 

визначити тематику подальших повідомлень для ЗМІ. 

Незадовго до завершення конференції слід повідомити про це журналістів, 

оголосивши, що наступне запитання буде останнім. Після нього доповідач може 

виголосити завершальне слово, де доцільно ще раз тезово нагадати тему, зробити певні 

акценти і підсумки розмови, потім слід подякувати журналістам за участь у зустрічі і 

запитань більше не приймати. Якщо прес-конференцію скликано внаслідок кризової 

ситуації, необхідно запланувати і ряд наступних зустрічей –  повідомте про це 

журналістів. 

Після прес-конференції деякі журналісти, здебільшого радіо і телебачення, 

можуть висловити побажання поставити кілька запитань індивідуально. Якщо доповідач 

має змогу затриматись і при цьому є можливість, аби інформацію отримали усі бажаючі, 

то на таке інтерв’ю слід погоджуватись. При цьому слід пам’ятати: найбільше шансів 

потрапити до ефіру матимуть фрагменти такого експрес-інтерв’ю. 

Після прес-конференції у журналістів може виникнути потреба оперативно 

передати повідомлення про неї. Тому заздалегідь слід визначити кімнату з телефонами, 

факсом, електронною поштою, якими б представники ЗМІ могли скористатися. 

Під час прес-конференції можуть бути доречними прохолодні напої у спекотний 

літній день чи кава або чай взимку за відповідних обставин і кількості запрошених. 

Винятки можуть становити прес-конференції напередодні значних суспільно-

державних свят (День Незалежності, Новий рік), коли можна запросити учасників заходу 

на бокал шампанського. Але це залежить від загальних відносин суду та преси, ресурсів.  

Організація та проведення брифінгу 

Брифінг – це різновид прес-конференції, коротка зустріч з журналістами для того, 

щоб висловити свою позицію з певного питання. Відбувається в режимі „запитання – 

відповідь‖, на захід сходяться представники як засобів масової інформації, так і 

громадськості. Як правило, місце для брифінгу обирає той, хто його проводить. Для 

громадян брифінг – це можливість отримання достовірної інформації (через пресу), а для 

посадовця – нагода донести повідомлення до людей через засоби масової інформації. 

Вважається, що регулярні брифінги дають змогу „випускати пару‖ – зменшувати 

напруженість, що надлишково накопичується. Це запитання, на які громадськість хотіла б 

почути відповідь. Головне пам’ятати, навіщо ви його організовуєте і яким може бути 

наслідок. 

 

Перед брифінгом. Перший крок у підготуванні брифінгу – пересвідчитися, що 

маєш якусь новину для оприлюднення. Якщо перед нами голова Верховного Суду, то 

мати новину для нього не проблема. А якщо це голова суду невеличкого містечка, то 

справа складніша – привернути увагу преси йому може бути не так просто. Якщо 

репортер може вибирати з-поміж тих чи інших подій, то він не піде витрачати свій час 

туди, де, на його думку, не скажуть нічого вартого уваги. Отож, готуючи брифінг, треба 
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зробити принаймні ось що: визначтеся з темою й подивіться, чи справді ви маєте щось 

нове, аби про це повідомити. 

 Визначтеся, чи справді необхідно влаштовувати брифінг з даного приводу – чи, 

може, репортери здатні написати гарні, без спотворень матеріали, просто 

одержавши прес-реліз чи інформаційні аркуші й поговоривши з вами по телефону 

для остаточного з’ясування деталей. 

 Визначтеся з тим, хто із посадових осіб виголосить свою вступну заяву.  

 Напишіть тези для посадовця, який робитиме вступну заяву. Як і під час 

підготування інтерв’ю, поставте у центр уваги лише три ключові моменти. Якщо 

їх більше – це забагато. 

 Спрогнозуйте запитання, які вам можуть поставити, й підготуйте належні 

відповіді на кожне з них. Коло цих запитань має бути ширшим, аніж тема  

брифінгу, - бо репортери можуть записувати й про інші речі. Деякі прес-служби 

мають комп’ютерні переліки тематики, інформацію з якої треба часто 

поновлювати, – це дає змогу не створювати подібні матеріали щоразу з нуля. 

 Влаштуйте „репетицію‖ брифінгу за день до проведення – особливо якщо даний 

посадовець відповідає на очікуванні запитання невпевнено. Нехай працівники 

прес-служби грають роль репортерів і ставлять йому ці запитання. Завдяки такій 

практиці і посадовець, і працівники прес-служби побачать, де вони недостатньо 

переконливі у своїх відповідях. 

 Добре продумайте дату проведення брифінгу. Для цього прогляньте календарі  

інформаційних заходів, запланованих іншими органами влади, - щоб ваша захід 

не припав на той самий день, що й котрийсь із їхніх заходів. 

 Добре подумайте про час проведення брифінгу. З огляду на час виходу випусків 

новин, найкраще проводити брифінг вранці, але не рано, а за кілька годин після 

початку робочого дня або ж одразу після полудня. 

 Оберіть приміщення, до якого легко дістатися і в якому є технічні засоби, 

необхідні для журналістів. Окрім цього, таке місце повинне мати привабливий 

вигляд і грати на користь вашого повідомлення.  

 Подумайте, чи не варто було б використати різний ілюстративний матеріал. Чи 

маєте ви гарні засоби цього типу – наприклад, велику діаграму, яку даний 

посадовець міг би продемонструвати під час брифінгу? Вивісьте її так, щоб вона 

була поруч із посадовцем і щоб її весь час захоплював телеоб’єктив. Окрім того, 

роздрукуйте цей ілюстративний матеріал і вкладіть його до комплекту матеріалів 

для преси – аби репортери могли користуватися ілюстраціями під час створення 

своїх матеріалів або навіть надрукувати їх у своїй газеті чи зняти на відео. 

 Визначтеся, хто відрекомендує даного посадовця на початку брифінгу, – якщо 

таке представлення дійсно буде, то хто конкретно його зробить і хто скаже 

заключне слово. 

 Повідомте репортерів. 

 За день-два до запланованої інформаційної події зателефонуйте репортерам і 

нагадайте про неї. При цьому намагайтеся приблизно визначити, хто прийде, а хто 

ні, – бо, можливо, доведеться поміняти відведене приміщення на менше або більше. 

 Внесіть повідомлення про майбутній брифінг до календаря, поширюваного 

інформаційним агентством. 
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 Надішліть повідомлення факсом чи електронною поштою тим, хто може 

цікавитися даною темою, але не зможе відвідати брифінг. 

 Відведіть час на створення, друкування, комплектування й транспортування 

інформаційних матеріалів різного роду – інформаційних наборів для журналіста, 

прес-релізів, інформаційних аркушів, біографій та фото. 

 Подумайте, чи треба буде влаштовувати акредитацію журналістів, тобто 

запрошувати лише певне коло репортерів. 

 Забезпечте виконання всіх вимог преси. Наприклад, встановіть освітлювальні 

пристрої, пристрої спеціального електроживлення, забезпечте переклад та 

наявність так званих малт-боксів – вони дають змогу знімати звук за допомогою 

лише одного мікрофона й записувати його одразу на багато підключених 

аудіопристроїв. Забезпечте, щоб уся встановлена апаратура працювала. 

 Призначте одного зі штатних працівників відповідальним за організаційне 

забезпечення брифінгу. У день проведення заходу цей відповідальний має 

з’явитися на місці події задовго до її початку й бути готовим до розв’язання будь-

яких організаційних проблем, якщо подія має відбутися просто неба. 

Цікаво: У розвинених країнах застосовується така практика: якщо котрийсь 

посадовець бере участь у тій чи іншій події, то йому заздалегідь надсилають спеціальний 

інформаційний набір – так званий брифінг-зошит. Брифінг-зошит готують працівники 

того посадовця, який виступає організатором даної події. Цей брифінг-зошит дає змогу 

максимально підняти престиж учасника події і обійтися без сюрпризів. 

Як правило, брифінг-зошит містить таку інформацію: 

 Мета проведення події. 

 Форма одягу: неформальний, діловий, офіційний. 

 Прогноз погоди на день проведення події. 

 Скільки людей будуть присутні. 

 Чи будуть присутні представники преси. 

 Чи буде вестися відеозйомка. 

 Місце проведення події. 

 Ім’я та прізвище координатора події – із зазначенням номерів його звичайного та 

мобільного телефонів, а також пейджера. 

 Політичні питання, що є найактуальнішими для місцевості, де відбуватиметься 

подія. 

 Окрім цього, може бути додано копії газетних статей на підтримку даного заходу. 

 Прізвища й імена учасників, назви їхніх посад та місце роботи, а також стисла 

інформація по те, що вони робитимуть чи казатимуть під час події. Якщо треба, 

можна додати ще й біографії, а також інформацію про те, як правильно вимовляти 

незвичні імена й прізвища. 

 Порядок денний або програму, розписані похвилинно. 

 Які типові запитання можуть поставити представники преси чи учасники –  

і можливі відповіді на ці запитання. 

 Перелік питань, про які будуть вести мову, а також питань, обговорення яких слід 

уникати. 



      

439 

 Прізвища та імена людей, яких високий гість повинен згадати добрим словом  

з трибуни. 

 Схему місця проведення події, де вказано, де й біля кого високий гість сидітиме 

чи стоятиме. 

 

Під час брифінгу: 

 Ознайомтеся зі списком, де реєструють представників преси та інших людей, –  

це дасть вам змогу бачити, хто відвідав захід. 

 На початку заходу повідомте репортера, скільки часу відведено даному 

посадовцеві, і будьте готові припинити відповіді на запитання, коли відведений 

час закінчиться. 

 Не робіть брифінг та виголошувані на ньому заяви довгими. Преса краще 

сприйматиме того посадовця, який після короткої заяви одразу ж переходить до 

запитань, – а не того, хто розтягне промову на півгодини. 

 Відведіть час для запитань і відповідей. 

 Зробіть електронний запис того, що даний посадовець сказав під час брифінгу, – 

тоді це можна буде розшифрувати і внести до стенографічного звіту.  

 Не забудьте про запитання, які під час брифінгу залишилися без відповіді. Якщо 

посадовцеві було поставлене якесь запитання, а він не має на нього відповіді, то 

він повинен одразу ж це визнати, а водночас пообіцяти, що надасть потрібну 

інформацію сьогодні, але трохи пізніше – але неодмінно ще перед тим, як 

журналістові треба буде здавати матеріал до редакції. 

 

Після брифінгу: 

 Розмістіть відео брифінгу або стенограму на вашій веб-сторінці, причому якомога 

швидше, – тоді цей документ стане досяжним для широкого загалу. 

 Надішліть роздаткові матеріали та стенограму чи відео брифінгу до редакцій усіх 

засобів масової інформації, яким ця тема цікава, але представники яких не змогли 

прийти на захід. 

 Виконайте всі обіцянки про надання додаткових матеріалів чи відповідей. Зробіть 

це в обумовлений термін. 

 Критично проаналізуйте кожну вашу дію, запишіть усе це і враховуйте під час 

наступного заходу. 

 

Прес-тури  

Під прес-туром розуміється спланована екскурсія журналістів до суду. При цьому 

для ефективної комунікації недостатньо просто розповісти, як працює суд. Прес-тури 

мають викликати інтерес журналістів до повідомлень (об’єктів, предметів, осіб, процесів), 

які можна побачити під час прес-туру, «доторкнутися» до них. 

Наприклад, запровадження автоматизованої системи діловодства є чудовим 

інформаційним приводом для організації прес-туру (якщо вона дійсно працює). Під час 

заходу журналісти зможуть на власному досвіді переконатися у економії часу на обробку 

документів працівниками суду (наприклад, потренуватися працювати з документами у 

ролі секретаря, помічника судді тощо). 
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Прес-тури необхідно обов’язково планувати заздалегідь, оскільки вони 

потребують серйозної підготовки і координації дій всіх працівників суду.  

 

Організація прес-турів 

Як ми вже визначили, прес-тур проводиться для того, щоб дати можливість 

певній групі журналістів на власні очі побачити процеси, об’єкти, до яких ви хочете 

привернути увагу. Як кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Вочевидь, 

якщо тема цікава, журналісти висвітлять її у своїх виданнях. 

Організація будь-якого прес-туру розпочинається з визначення цілей. Звичайно, 

цілі прес-туру мають відповідати загальній комунікаційній цілі інституції, в рамках якої 

він запланований. Наприклад, якщо суд хоче обґрунтувати необхідність автоматизації 

телефонних розмов, можна ознайомити журналістів з роботою відділу звернень (в деяких 

українських судах на телефонні дзвінки громадян щодня відповідають десятки осіб), 

розповісти, скільки робочого часу і коштів суд витрачає на телефонні відповіді, а потім у 

партнерстві з компанією-експертом продемонструвати можливості автоматизації 

телефонних розмов. 

Після того, як цілі зрозумілі, визначається час, об’єкти, з якими планується 

ознайомити гостей, експертів, які будуть задіяні у організації та проведенні прес-туру. 

Особливу увагу слід приділити вибору редакцій, журналістів, яких планується запросити. 

Пам’ятайте, що це можуть бути не лише журналісти, а й популярні блогери, представники 

громадських організацій – це залежить від аудиторії, до якої ви хочете донести своє 

повідомлення. 

Бажано, щоб екскурсія була поєднана із змістовним заходом, наприклад, 

презентацією чи круглим столом. Такий захід зазвичай проводиться для того, щоб ще раз 

передати ключову інформацію (дати, цифри, назви) і переконатися, що учасники прес-

туру все правильно зрозуміли. Також під час заходу журналісти можуть задати уточнюючі 

питання, подискутувати на запропоновану тему. 

Організація прес-туру відбувається за аналогічною із прес-конференцією схемою: 

визначення цільових медіа, запрошення за допомогою прес-релізу, уточнення фінального 

списку учасників, розробка пакета інформаційних матеріалів, підготовка спікерів, 

моніторинг медіа після проведення заходу. 

Серед заходів для журналістів та блогерів або за їх участю, які плануються прес-

службою суду, пропонується проведення прес-сніданків із головою суду, круглих столів з 

обговорення гострої соціальної проблематики, запрошення на святкові заходи до суду, 

коментування юридичних питань у різних ЗМІ. 
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2.3.2. ПРЕЗЕНТАЦІЯ. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДІЇ. ВИДИ, ХАРАКТЕРИСТИКА, ПІДГОТОВКА 

СЛАЙД 1 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ 

СПЕЦІАЛЬНІ ПОДІЇ:

ВИДИ, ХАРАКТЕРИСТИКА, 

ПІДГОТОВКА

 

 

 

СЛАЙД 2 

СПЕЦІАЛЬНІ ПОДІЇ

Спеціальні події - це заходи, що

проводяться з метою привернення уваги

громадськості до суду та його діяльності

 

 

СЛАЙД 3 
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ВИДИ ПОДІЙ

Церемонії відкриття 

Прийоми 

Відвідини

Презентації

Конференції

Круглі столи 

Брифінги

Дні відчинених дверей

 

 

 

СЛАЙД 4 

ЦЕРЕМОНІЇ ВІДКРИТТЯ

Церемонія відкриття знаменують собою відкриття нової 

сторінки в житті суду

Церемонія відкриття нової будівлі, демонстрація сучасного 

обладнання та останніх технологій побічно свідчить про 

можливості забезпечення високої якості надання послуг. 

Демонстрація хороших умов роботи допомагає залучити 

кращі кадри. Крім того, церемонія відкриття сприяє 

зміцненню корпоративного духу.

 

 

СЛАЙД 5 
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ПРИЙОМ

Прийом - це, як правило, організоване і заздалегідь підготовлене

господарями спільне проведення часу представників організації-

господаря і гостей, що супроводжується частуванням.

Прийом проводиться: 

а) з нагоди урочистої дати - ювілею, річниці заснування або створення

суду;

б) з нагоди відвідин суду відомим і почесним гостем, делегацією;

в) в порядку повсякденної діяльності на регулярній основі. 

Метою проведення прийому може бути розширення та поглиблення

контактів у сфері діяльності суду, отримання необхідної

інформації, формування іміджу суду у зовнішньому середовищі

 

 

 

СЛАЙД 6 

ВІДВІДИНИ

Відвідини - важлива складова офіційних зустрічей. 

Під час офіційних візитів гості, поруч із проведенням

офіційних переговорів, відвідують провідні театри та музеї, 

наукові центри, університети, історичні місця.

Керівники організацій, що приймають офіційних гостей, 

зазвичай знають, куди можна відвезти відвідувачів, щоб краще

ознайомити їх з культурою та історією своєї території - області, 

краю, міста. 

Важливо, щоб відвідування місцевих визначних пам'яток

справляло на гостей незабутнє сприятливе враження про 

регіон, його людей, звичаї, мораль і природу. 

 

 

СЛАЙД 7 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Презентація - самостійна акція, яка може поєднуватися з

прийомом, прес-конференцією, днем відчинених дверей та іншими

заходами.

Презентація – це представлення організації, проекту, послуги, 

персони.

Так, презентація може проводитися:

- з нагоди відкриття або створення організації, 

- щорічно, наприклад, - презентація, що демонструє нові досягнення

та результати роботи.

 

 

 

СЛАЙД 8 

ПРОВЕДЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Проведення презентації охоплює етапи:

1. Визначення мети (або ланцюгів та їх пріоритетів): формування іміджу в 
діловому середовищі, залучення нових партнерів, постачальників, 
споживачів, інвесторів, рекрутування нових зайнятих, поліпшення 
відносин з місцевою громадськістю та / або адміністрацією.

2. Генерування ідеї (основного задуму) презентації та її концептуалізація; 
визначення місця і термінів проведення, складу учасників - господарів і 
запрошених; зразкового бюджету. Краще проводити презентації після 
обіду - о 15 годині. Тривалість - 1,5-2 години. Після закінчення - коктейль 
або фуршет тривалістю 1-2 години.

3. Розробка сценарію (програми). Відкриває і веде програму посадова особа 
організації, що представляє її. Ведучий повинен вміти добре говорити, 
мати хорошу дикцію і гнучко поводитися публічно.

Презентація може проводитися у формі прес-конференції і супроводжуватися 
прийомом.

 

 

СЛАЙД 9 
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ІНТЕРНЕТ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Інтернет-презентація - подання інформації на інтернет-сайті 

організації, різко збільшує аудиторію інформування до глобальних, 

загальносвітових масштабів. 

Крім того, презентація має перманентний, тобто постійний 

характер. 

Відвідувач сайту може відвідати презентацію в зручний йому час з 

будь-якої точки світу з інтернет-доступом.

 

 

 

СЛАЙД 10 

Конференція - організоване зібрання людей з метою 

ознайомлення, обговорення та розповсюдження значущої наукової, 

політичної, ділової та культурної інформації, що подається

авторитетними експертами. Конференції можуть включати

презентації, круглі столи, прийоми. 

Ядром конференції є виступи авторитетів в сфері інтересів

присутніх. 

КОНФЕРЕНЦІЯ

 

 

СЛАЙД 11 
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Спікери, або доповідачі, повинні бути підготовлені настільки, щоб їхні
доповіді були змістовними і вражаючими. Слід уникати банальностей,
пихатості, нудьги і надмірної тривалості доповідей. За матеріалами
конференції, що має інтерес більш широкої аудиторії, видаються збірки
текстів-тез доповідей, відомості про учасників.

Конференції, що збирають десятки і більше сотні людей, вимагають
багатомісячної підготовки. Підготовка до великих міжнародних
конференцій нерідко починається за багато місяців до початку.

Інформація про конференцію вивішується на Інтернет-сайті організації.
Потенційним учасникам розсилається повідомлення електронною поштою
та іншими каналами, що містить тему, цілі конференції, місце проведення,
приблизну програму, ключових спікерів, умови участі, включаючи ціни.

За кілька місяців до початку конференції організатори за отриманими
зaявкам відбирають учасників. Після цього формується остаточна
програма, де розписаний весь хід заходу (із зазначенням днів, годин, залів і

доповідачів) - загальні та секційні засідання, телемости, сніданки, ланчі,
обіди, прийоми і, можливо, відвідин лабораторій, заводів, компаній. За
кілька тижнів всі учасники повинні отримати програму конференції.

Конференція 

 

 

 

СЛАЙД 12 

Брифінг

До цієї форми взаємодії зі ЗМІ вдаються тоді, коли є потреба в

оприлюдненні позиції організації з певного питання.

Зазвичай процедура брифінгу не передбачає коментарів, а також

журналістських запитань і відповідей на них.

Доповідає на брифінгу переважно одна особа (представник

керівництва організації або працівник, який має повноваження

прес-секретаря чи РR-менеджера).

БРИФІНГ

 

 

СЛАЙД 13 
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Круглий стіл - одна з форм генерування та багатостороннього обговорення

ідей, значущих для різних груп громадськості.

Так, обговорення актуальних соціально значущих проблем може бути
організовано у формі "круглого столу", учасниками якого є авторитетні
представники академічної спільноти, ділового світу, держапарату,
громадських організацій, ЗМІ.

Тема і обговорювані питання плануються і оголошуються заздалегідь і учасників
знайомлять з ними до початку засідання. Це дає можливість учасникам
підготувати аргументи, матеріали для демонстрації, цифри та факти, що
робить засідання цікавішим. Число учасників може складати 6-14 осіб.
Таблички-ідентифікатори імен та організацій полегшують процес
спілкування. Роботу "столу" організовує ведучий. Важливо, щоб він мав
навички управління аудиторією і дискусією, мав визнаний авторитет
модератора для всіх учасників.

Перед початком обговорення і виступів всі учасники повинні коротко
відрекомендуватися всім присутнім. Ведучий пропонує учасникам порядок
ходу обговорення і регламент, оголошує питання для обговорення і коригує
хід дискусії.

КРУГЛИЙ СТІЛ

 

 

 

СЛАЙД 14 

Дні відчинених дверей

Підготовка дня відчинених дверей передбачає розробку програми та
сценарію проведення цього заходу, призначення провідних для загального
та окремих зборів публіки за інтересами. Ведучі зібрання і виступаючі
повинні підготувати тексти (або хоча б тези) своїх виступів, а також
відповіді на найбільш імовірні запитання відвідувачів.

Відвідування робочих місць публікою вимагає забезпечення безпеки,
прибирання і наявності супроводжуючих, які виконують функції господарів
для гостей.

День відчинених дверей - свого роду внутрішня експозиція організації;
демонстрація самої себе зовнішньої громадськості зсередини. Слід
врахувати, що більша частина відвідувачів не знайома з організацією
достатньою мірою (тому вони й прийшли) і ледве орієнтується в місці
розташування приміщень, коридорів і офісів. Для нових відвідувачів
готуються спеціальні інформаційні стенди, роздаткові буклети, примірники
внутрішніх видань (газети, буклети), розвішуються покажчики.

Наталія Бражник, Апеляційний суд Київської області

ДНІ ВІДЧИНЕНИХ ДВЕРЕЙ

 

 

2.3.3. ПРЕЗЕНТАЦІЯ. АЛГОРИТМ МЕДІАСУПРОВОДУ ЗАХОДІВ У СУДІ 

СЛАЙД 1 
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АЛГОРИТМ МЕДІА-СУПРОВОДУ

ЗАХОДІВ У СУДІ

Дистанційний навчальний курс 

―Комунікації  в судовій діяльності”

 

СЛАЙД 2 

МЕДІА-СУПРОВІД ЗАХОДІВ У СУДІ

 Медіа-супровід заходу в суді – метод взаємодії

суду зі ЗМІ, який передбачає у тому числі

запрошення журналістів на заходи, організовані

судом, на спеціальних умовах, які полегшують

висвітлення події

Алгоритм медіа-супроводу заходів у суді

 

 

СЛАЙД 3 
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ОРГАНІЗОВУЄТЕ ЗАХІД У СУДІ?

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВРАХУВАТИ!

 географічне наближення

 хронологічне наближення

 емоційне наближення

 наближення за специфічними інтересами

 наближення інтересів за принципом популярності

 наближення інтересів за принципом рідкісності

Алгоритм медіа-супроводу заходів у суді

 

 

 

СЛАЙД 4 

АЛГОРИТМ МЕДІА-СУПРОВОДУ

ЗАХОДІВ У СУДІ
 концепція заходу

 складання прес-анонсу і його розсилка цільовим ЗМІ

 зустріч з журналістами для їх інформування, надання

організаційної допомоги

 розсилка персональних запрошень

 підготовка інформаційних матеріалів (прес-пакета)

 акредитація, зустріч і реєстрація представників ЗМІ

 організація інтерв’ю, технічна допомога під час заходу

 пост-реліз, розсилання прес-пакетів у ЗМІ, представники

яких не з’явились на захід

 медіа-звіт висвітлення заходу

Алгоритм медіа-супроводу заходів у суді

 

 

СЛАЙД 5 
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КОНЦЕПЦІЯ ЗАХОДУ В СУДІ

Передусім підготуйте концепцію заходу,

визначивши:

 дату

 час

 структуру

 тривалість

 учасників

 місце

Алгоритм медіа-супроводу заходів у суді

Важливо! Обираються день і час, коли преса не

завантажена іншими подіями, наприклад, регулярними

заходами інших державних органів

 

 

 

СЛАЙД 6 

ПРЕС-АНОНС ЗАХОДУ В СУДІ

 Прес-анонс заходу – інформація про подію, яка

буде відбуватися в найближчому майбутньому

 «Заінтригувати» журналіста – мистецтво

написання прес-анонсу

 Зазначати найцікавіші моменти майбутнього

заходу, але не розкривати їх

 

СЛАЙД 7 
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ПРЕС-АНОНС ЗАХОДУ В СУДІ

 Має форму оголошення про подію

 До прес-анонсу можна також прикріпити фотографії на

тему, відео-коментар, аудіо-коментар, якщо є технічна

можливість

 У першому абзаці вказуються дата, час, місце

проведення і назва заходу

 У наступному абзаці – учасники заходу

 Далі – чому захід актуальний, що відбуватиметься

Алгоритм медіа-супроводу заходів у суді

 

 

 

СЛАЙД 8 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПРЕС-АНОНСУ

За 3-5 днів до події

Електронною поштою, можна факсом

Місцеві інформагенції, інформаційні веб-

сайти, Фейсбук, власна веб-сторінка,

журналісти з якими безпосередньо

співпрацюємо, ЗМІ, які вже висвітлювали

конкретну подію

Алгоритм медіа-супроводу заходів у суді

 Коли?

 Як?

 Кому?

Важливо! Розісланий вчасно він забезпечить

присутність на події представників преси
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СЛАЙД 9 

РОЗСИЛКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ЗАПРОШЕНЬ

 Краще, коли запрошення є іменними

 Доцільно не лише редактору, а й журналісту,

який висвітлює відповідну тематику

Важливо! Якщо є необхідність в обов'язковій

присутності преси, варто після надсилання

прес-анонсу і запрошень зателефонувати

(за 1-2 дні до події)

 

 

 

СЛАЙД 10 

ПРЕС-ПАКЕТ (прес-кіт, медіа-кіт)

Алгоритм медіа-супроводу заходів у суді

Прес-пакет (прес-кіт, медіа-кіт) (англ. Press kit, Media

kit – комплект для преси) – це комплект декількох

текстових, аудіо- та візуальних документів, в яких

міститься докладна інформація про подію
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СЛАЙД 11 

СКЛАДОВІ ПРЕС-ПАКЕТА

 прес-реліз, програма заходу

 ілюстративні матеріали, малюнки, графіки на тему

 додаткові друковані матеріали

 тексти виступів доповідачів

 факт-лист – інформація про суд, що проводить захід

на одну сторінку (назва суду, коротко про результати

роботи, адреса, телефон, електронна адреса, сайт)

Алгоритм медіа-супроводу заходів у суді

 

 

 

СЛАЙД 12 

АКРЕДИТАЦІЯ

Акредитація (лат. Accredo – довіряти) у

журналістській практиці – офіційно надане

журналістам право брати участь у прес-

конференціях, бути спостерігачами на

конференціях, зборах, з'їздах, сесіях парламенту

тощо

Алгоритм медіа-супроводу заходів у суді
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СЛАЙД 13 

ОСНОВНИЙ ЕТАП ЗАХОДУ:

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ

 відкриття прес-конференції модератором, який налагоджує

і підтримує дискусію, координує обговорення: лаконічно

окреслює проблему, ознайомлює учасників з 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

Алгоритм медіа-супроводу заходів у суді

 

 

 

СЛАЙД 14 

ПОСТ-РЕЛІЗ

 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

Алгоритм медіа-супроводу подій у суді

Важливо! Не забудьте розіслати прес-пакети у ЗМІ,

представники яких не з’явились на захід
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СЛАЙД 15 

МОНІТОРИНГ ЗМІ

 моніторинг цільових ЗМІ щодо висвітлення заходу

 аналіз згадок про захід

 формування банку даних, збір інформації про

публікації у пресі за результатами прес-заходу

 робота над помилками

 медіа-звіт

Алгоритм медіа-супроводу заходів у суді      

Леся Грабовецька, Тлумацький районний суд Івано-Франківської області              
 

 

 

2.3.4. НАДАННЯ ІНТЕРВ'Ю. ДЕСЯТЬ ПОРАД ПРО ТЕ, ЯК ПОВОДИТИСЯ ЗІ ЗМІ 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. 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. 

6. 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 погоджується 

на аудіозапис, напевно, і Вам не слід погоджуватися на інтерв’ю. Якщо Ви 

користуєтеся диктофоном, не забудьте повідомити про це журналіста і переконатися, 

що використання диктофону не суперечить законодавству у тих штатах, де 

забороняється використання аудіозапису в односторонньому порядку. 

7. По можливості надайте письмові матеріали. Якщо у Вас є графічні чи супровідні 

матеріали, Ви можете передати їх журналісту. Він/вона будуть вдячні за серйозне 

ставлення до його/її роботи і Вашу допомогу. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Дайте журналісту кредит довіри. Якщо з власного досвіду Ви не довіряєте 

журналісту або маєте певні причини сумніватися в ньому, не припускайте гіршого. 

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». 

Підготовка до інтерв’ю у ЗМІ: перелік контрольних запитань для суддів 

У цій пам’ятці наведені загальні рекомендації суддям, яких інтерв’юватимуть 

представники ЗМІ. Пам’ятайте, якщо у певний час Ви не бажаєте спілкуватися з пресою 

або надто зайняті і не можете приділити увагу представникам ЗМІ, Ви завжди можете 

направити журналістів до Судового інформаційного бюро за тел.: (410) 260-1488.  

 

Коли телефонує журналіст:  
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1. Завжди знайдіть час у власному графіку або призначте іншого співробітника 

відповісти на дзвінки представників ЗМІ навіть, коли необхідно поінформувати пресу 

про те, що Ви, на жаль, дуже зайняті і не можете спілкуватися з журналістом зараз (по 

можливості, можна порекомендувати журналісту звернутися до іншої контактної 

особи). Повага до часових обмежень журналіста має важливе значення у формуванні 

позитивних стосунків зі ЗМІ. 

2. Розмовляючи з журналістом, дізнайтеся: 

 П.І.Б. та місце роботи журналіста; 

 причини його звернення та питання, які його цікавлять. 

3. Визначить, чи достатньо Ви компетентні для інтерв’ю. Якщо Ви переконані, що інша 

особа більш компетентна з цього питання, повідомте про це журналіста. 

4. Якомога детальніше встановіть основні принципи проведення інтерв’ю та тему бесіди. 

5. Визначте аудиторію цього інтерв’ю та мету використання отриманої інформації.  

6. Перш ніж розпочати інтерв’ю встановіть, що саме цікавить журналіста, і що ще, окрім 

Вашого інтерв’ю, увійде у «кінцевий продукт» (новини чи статтю). Чи цитуватимуть 

Вас? Чи журналіста просто цікавить загальна інформація? Кого ще інтерв’юватимуть? 

В якій формі подаватиметься інформація: велика стаття, актуальні новини, історія? 

Коли планується представити інформацію у ЗМІ? 

7. Якщо інтерв’ю планується на майбутнє, встановіть: 

 Чи протоколюватиметься інтерв’ю за допомогою відео- чи аудіозасобів? 

 Чи транслюватимуть інтерв’ю у прямий ефір? 

 Де проходитиме інтерв’ю? 

 Скільки триватиме інтерв’ю? 

8. Якщо питання є нагальним і Ви достатньо компетентні, щоб відповідати на нього, Ви 

можете відразу дати відповіді на питання журналіста. Намагайтеся давати точні, 

правдиві та лаконічні відповіді. 

9. Якщо обговорюватиметься складніше питання, скажіть журналісту про те, що Ви 

зайняті, проте звільнитеся, скажімо, за годину і зможете приділити йому максимум 

уваги. Спитайте про часові обмеження та обов’язково зателефонуйте журналісту до 

закінчення встановленого строку. Скористайтеся часом для підготовки, рекомендації 

щодо якої наведені у наступному розділі. 

До проведення інтерв’ю:  

1. Підготуйте три – п’ять якомога лаконічніших основних ідей (бажано 20 секунд чи 

менше), задавши собі такі питання, наприклад: 

 У чому полягає питання? 

 Яка Ваша участь у цьому питанні? 

 Чому це важливо? 

 Який історичний контекст цього питання? 

2. Зберіть загальну інформацію та факти на підтримку своїх ідей та переконайтеся у їх 
достовірності. Не намагайтеся імпровізувати, підготуйтеся! 

3. Обміркуйте можливі важкі теми та гарячі питання та сформулюйте відповіді, які 

міститимуть Ваші ключові ідеї. 

4. Знайте свою аудиторію – дізнайтеся, хто читатиме публікацію чи слухатиме програму і 
адаптуйте свої ключові ідеї до аудиторії. 
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Практика. Якщо Вам потрібна будь-яка допомога у підготовці до інтерв’ю, зверніться до 

Судового інформаційного бюро. 

 

Під час інтерв’ю:  

 Оцінить рівень розуміння журналістом предмета обговорення і, при потребі, стисло 

проінформуйте його/її. 

 Чітко викладайте свої ідеї. Проявіть ініціативу, будьте готові надавати інформацію, 

відповідати на питання та давати підготовлений Вами коментар. 

 Будьте інформативними, проте не балакучими. Пам’ятайте, що журналіст, який 

зберігає мовчання під час інтерв’ю, заохочує Вас до спілкування та «розбавлення» 

Вашої початкової ідеї. Ви не повинні заповнювати паузи у розмові. 

 Не удавайтеся до неофіційного спілкування. Неофіційні коментарі можуть не 

приписувати безпосередньо Вам, проте журналісти часто використовують таку 

інформацію для підтвердження даних, отриманих з інших джерел. 

 Не дайте журналісту Вас залякати. Натомість адресуйте свої відповіді громадськості, 

особливо, під час радіо- чи телеінтерв’ю. Пам’ятайте, що Вас оцінюють за Ваше 

вміння впливати на аудиторію, а не на журналіста. 

 Не соромтеся уточнювати питання у журналіста. Це дозволить Вам реагувати на 

фактичні проблеми, які лежать в основі питань журналіста. 

 Будьте лаконічними: давайте чіткі та лаконічні відповіді на питання. Журналісти 

здебільшого полюють за «цитатами для цитування», які займають декілька газетних 

рядків чи 20 секунд ефірного часу. Не користуйтеся технічним юридичним жаргоном. 

 Уникайте фраз: «Без коментарів» або «Я не можу ані підтвердити, ані заперечити це». 

Натомість скажіть, що Ви не можете прокоментувати те чи інше питання і поясніть 

чому. Наприклад, можна сказати, що: «Кодекс поведінки суддів забороняє мені 

коментувати будь-які передані на розгляд чи порушені справи. Однак я можу говорити 

загалом про судові процедури, пов’язані з цією ситуацією». 

 Замінюйте негатив на позитив. Якщо журналіст ставить питання у негативі, не 

повторюйте його. Натомість сформулюйте свою відповідь у позитиві. 

 Включіть у свою розповідь зрозумілі приклади. 

 Не відповідайте на дуже широкі чи «гіпотетичні» питання. У такому випадку можна 

сказати: «Я буду радий(а) відповісти на будь-які питання, проте лише на основі 

фактів». 

 Якщо Ви не знаєте відповіді на питання, скажіть про це та запропонуйте журналісту 

повернутися до цього питання пізніше. 

 Під час інтерв’ю зупиніться на трьох основних аспектах та повторюйте їх якомога 

частіше. Ви можете ввести в інтерв’ю необхідні ідеї за допомогою фраз-зв'язок. Для 

цього необхідно підтвердити питання журналіста та швидко перейти до того аспекту, 

який Ви дійсно бажаєте обговорювати, скориставшись фразою-зв'язкою, наприклад: 

«Саме так, і на додаток до цього…». 
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2.3.5. ФОРУМ 

Питання для обговорення у цьому форумі пропонують слухачі або викладачі 

відповідно до теми модуля. 

 

2.3.6. ЗАВДАННЯ 2.1 

Завдання приховане. 

 

2.3.7. ЗАВДАННЯ 2.2 

Завдання приховане. 

2.3.8. ДЖЕРЕЛА 

1. Сучасне управління в суді : навч.-практ. посібн. / відп. ред. І. П. Голосніченко, Пітер 

Г. Соломон мол. (Канада). – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 528 с. 

2. Комунікації судової влади: наук.-практ. посіб. / Логунова М. М., Лашкіна М. Г., 

Гвоздик П. О., Алєксєєв А. Г. – К. : АДЕФ-Україна, 2011. – 276 с. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.judges.org.ua/article/communications.pdf. 

3. Зв’язки з громадськістю в судах : наук.-практ. посіб. для суддів та працівників 

апарату судів / Вон Д., Петрова Н., Філіпенко Д., Мухін Ю., Солдатенко І., Земляной В. 
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4. Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nsj.gov.ua/files/1354488709UROL_Courts_and_Media_Manual_for_Judges.pdf 

5. Каблак П. І. Комунікативні канали судової влади і громадськості : Юридична Інтернет-

конференція «Актуальна юриспруденція» 28.04.2015 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  

http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1009%3

A280415-22&catid=121%3A1-0515&Itemid=143&lang=ru 

6. Концепція інформаційно-комунікаційної стратегії діяльності Ради суддів України, 

схвалена рішенням РСУ № 72 від 30.11.2012 р.  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://rsu.court.gov.ua/userfiles/dodat72.pdf 

7. Стратегія розвитку судової влади України на 2015–2020 рр., затверджена Радою 

суддів України 11.12.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://court.gov.ua/userfiles/strateg_14_20(1).doc 

8. Комунікаційна стратегія суду (зразок) та План комунікаційних заходів суду (зразок). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lva.arbitr.gov.ua/userfiles/posibnylUSAID.pdf 

9. Комунікаційна стратегія Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ на 2014–2016 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lva.arbitr.gov.ua/userfiles/posibnylUSAID.pdf 

10. Комунікаційна стратегія Господарського суду Львівської області (прийнята 

рішенням зборів суддів 20 березня 2015 року). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lva.arbitr.gov.ua/userfiles/posibnylUSAID.pdf 
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11. Надійна прес-служба. Довідник професіонала / публікація Служби міжнародних 

інформаційних програм Державного Департаменту США [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://usinfo.state.gov 

12. Основні засади діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого 

самоврядування: світовий та український досвід: Довідник. – Донецьк : ДонДУУ, 2011. 

–  

96 с. 

13. Надання інтерв’ю. Десять порад про те, як поводитися зі ЗМІ. 

 

 

2.4. МОДУЛЬ 3. НАЛАГОДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ СУДУ З МАС-МЕДІА:  

 МОНІТОРИНГ МЕДІА-ПРОСТОРУ, МЕДІА-КАРТА, ВЕБ-САЙТ СУДУ 

2.4.1. ЛЕКЦІЯ 3. НАЛАГОДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СПІВПРАЦІ СУДУ З МАС-МЕДІА  

Лекція 3. Налагодження ефективної співпраці суду з мас-медіа 

3.1. Моніторинг медійного простору: поняття та особливості підготовки 

медіа-карти 

Моніторинг ЗМІ – це огляд публікацій та/або сюжетів передач на обрану тему. 

До огляду включається інформація: дата публікації та/або передачі, видання, телеканал, 

радіостанція, автор, назва і тема публікації та/або передачі. 

Також до моніторингу важливо включати короткий зміст медіа-матеріалу, його 

фрагменти, графічні зображення чи важливі цитати.  

Оформляється моніторинг у зручній для виконавця формі (таблиця, 

хронологічний, тематичний тощо). 

Зазвичай моніторинг складається з огляду чотирьох основних видів ЗМІ: 

 друковані ЗМІ, 

 радіо і ТБ, 

 Інтернет ЗМІ, 

 соціальні медіа. 

Моніторинг використовується для вивчення ефективності комунікації, створення 

сформованого ЗМІ «портрета» установи або її керівництва (для розвитку або корекції), 

оцінка суспільного резонансу тієї чи іншої події, відстеження дій інших установ (для 

наслідування у разі позитиву чи реагування у разі негативу). 

Основні види моніторингу: 

 моніторинг власної активності (задля швидкого реагування на негативні 

повідомлення, а також для майбутньої звітності щодо опублікованих медіа-

матеріалів); 

 моніторинг активності колег; 

 моніторинг активності «опонентів»; 

 тематичний моніторинг (інформаційне поле судової влади – заяви політиків, дії 

міжнародних організацій, законодавчі зміни тощо); 

 моніторинг суспільного поля (для розуміння тенденцій, настроїв тощо). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/page/view.php?id=499
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/page/view.php?id=499
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Моніторинг, як правило, здійснюється щоденно. А наприкінці означеного періоду 

(тиждень, місяць, квартал – залежно від обставин) робляться систематизація та 

статистичні узагальнення отриманої під час моніторингу інформації. Саме на основі цих 

узагальнень і коригується подальша комунікаційна стратегія суду, ваші дії як прес-

секретаря. 

Великі корпорації замовляють моніторинг у фахівців. Є багато агентств, що 

спеціалізуються саме на цьому виді діяльності, наприклад Context Media. 

Однак у судах та інших державних установах ці обов’язки покладаються 

здебільшого саме на прес-секретарів. Проте на варто засмучуватись, адже є багато 

безкоштовних можливостей для полегшення моніторингу ЗМІ: інтернет-пошукові системи 

(наприклад, Google), стрічки новин та дайджести інформаційних агентств (наприклад, 

Ukr.net, УНІАН, УНН та ін.), підписки на ЗМІ у соціальних мережах (наприклад, 

Facebook), спеціальні моніторингові програми для гаджетів (наприклад, додатки Новини, 

Zite для iSO) – комплексне використання цих можливостей дасть найбільш достовірний 

результат. 

                                          

Постiйний монiторинг медіапростору – це професiйний обов’язок прес-секретаря 

суду. Тому необхідно виробити у себе звичку уважно читати всi газети, інтернет-видання, 

переглядати випуски телевізійних новин, слухати повідомлення новин радіостанцій – 

мiсцевих та всеукраїнських. 

Важливо щоденно моніторинговим аналізом медіаматеріалів про ваш суд, 

суддів, знакові тематичні матеріали щодо інформаційного поля судової влади, настрої 

цільових аудиторій, тенденції ділитися з головою суду, спікером, керівником апарату, 

суддями, у разі якщо відповідні матеріали цікавитимуть їх, та їх помічниками для 

інформування і взаємного розуміння контексту та вироблення спільної думки та дій суду 

як єдиного цілісного організму. 

Ефективна комунікаційна діяльність суду є проактивною, орієнтується на цінності 

та інформаційні джерела цільової аудиторії, лідерів громадської думки. 

Саме тому прес-секретарю суду необхідна інформація про всі засоби масової 

інформації – друковані, радіо і телебачення, Інтернет ЗМІ, соціальні медіа, які працюють  

у регіоні. Для цього створюється медіа-карта.  

Медіа-карта – це спеціальний документ, у якому фіксуються всі важливі 

відомості про ЗМІ, з якими йде або проводитиметься робота.  

У медіа-карті обліковуються всі засоби масової інформації: власні, галузеві, 

масові, спеціалізовані, друковані видання, телебачення, радіо, інтернет-видання.  

Медіа-карта – це вибірка найбільш цікавих ЗМІ для суду, ЗМІ, які читає і 

дивиться цільова аудиторія.  

Медіа-карта – це документ, який постійно оновлюється і доповнюється новими 

даними.  
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Наявність медіа-карти у прес-секретаря суду оптимізує інформація, яка надходить 

до цільових аудиторій. 

Наявність медіа-карти економить час за потреби поширення інформації – «пiд 

рукою» є готовий список електронних адрес та номерiв факсiв редакцiй, окремих 

журналiстiв, власкорiв нацiональних видань, iнформацiйних агенцiй та інтернет-порталiв.  

Складання медіа-карти 

Медіа-карта може бути у вигляді великої таблиці (див. рис.), можливий варіант 

картотеки, де кожен ЗМІ має персональну картку. Картотека розбита на розділи за видом 

чи спеціалізацією ЗМІ. 

Медіа-карта – це перелік інструментів прес-секретаря для поширення інформації. 

Необхідно пам’ятати, що першим інструментом у цьому списку є власна сторінка суду на 

веб-порталі «Судова влада України». Популяризувати роботу сайту вашого суду можна 

дублюючи інформацію з нього на зареєстрованих сторінках вашого суду в соціальних 

мережах (Facebook, Twitter, Google+). Ці сторінки також є вашим власним засобом 

масової інформації, і він має бути занесеним до медіа-карти. 

 

Зразок: 

Медіа-карта ЗМІ Сумської області (Зарічний районний суд м. Суми) 

Назва 

ЗМІ 
Власник 

Наклад 

(карта 

покриття,  

відвідуваніс

ть) 

Характеристик

а аудиторії 

ПІБ  

головного  

редактора 

Контакти  

(поштова 

адреса, 

телефон, 

факс e-mail) 

ПІБ  

журналіс

та, який 

працює  

в темі 

Важливо  

(особлива  

інформація) 

Сумська 

обласна 

телерадіо

компанія 

Комуналь

на 

власність 

Покриває 

всю область 

Без обмежень Петренко  

Роман  

Петрович 

вул. 

Петропавлівс

ька 125, м. 

Суми, 40021, 

60-05-67 

ф.60-07-49 

trksumy@ukr.
net 

Лисенко  

Наталія 

066-511-

23-38 

Готові до 

співпраці 

mailto:trk@strc.sumy.ua
mailto:trk@strc.sumy.ua
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Сумський 

тижневик 

«Данкор» 

Комуналь

на 

власність 

22 610 прим. Без обмежень Берзін  

Олександр 

вул. 

Петропавлівс

ька, 62/1, 

м. Суми, 22-

33-70 

gazeta@danko
r.sumy.ua 

Адаменко  

Олена,  

068-159-

53-50 

Завжди готові 

до співпраці 

Суспільн

о-діловий 

тижневик 

«Ваш 

шанс» 

Комуналь

на 

власність 

27 000 прим. Без обмежень Федорко  

Вікторія  

Йосипівна 

вул. 

Кооперативна

, 19, м. Суми, 

40000, 78-78-

12 

gazeta@shans.

com.ua 

Грищенк

о  

Володим

ир 

Олексійо

вич, 050-

258-73-63 

Співпрацюють

. Однак 

переважно 

намагаються 

подати 

інформацію 

все ж із 

негативного 

боку. 

 

Громадсь

ко-

політична 

газета  

«Панорам

а» 

Комуналь

на 

власність 

44 000 прим. Без обмежень Положій  

Євген 

Покровська 

площа, 6, 2-й 

поверх, м. 

Суми, 

770-604 

vsisumy@gma

il.com 

Репіна 

Тетяна, 

066-357-

10-24 

Готові до  

співпраці 

Обласна 

громадсь

ко-

політична 
газета  

«Сумщин

а» 

Комуналь

на 

власність 

101 000 

прим. 

Вік 50+ Сєрков  

Максим 

вул. Кірова, 

27 (6-й 

поверх), м. 

Суми, 601-
503 

info@sumschi

na.com.ua 

Микола  

Петленко,  

601-503 

Не готові до 

активної  

співпраці 

Інформац

ійно-

рекламна 

газета 

Сумської 

області 

«Суспіль

ство, 

право, 
бізнес» 

Приватна 

власність 

1 000 прим. Юристи Рижов  

Сергій  

Євгенович 

Вул. 

Перекопська, 

9, м. Суми, 

40000, 

22-23-76 

mail@univers

us.ua 

Рижов 

Сергій 

Євгенови

ч, 

22-23-76 

Готові до  

співпраці 

Сайт 

«RegioNe

ws-Суми» 

Представ

ництво 

всеукраїн

ського 

інформаг

ентства 

RegioNew

s 

Покриває 

всю область 

Представники 

органів влади, 

бізнесмени, 

підприємці, 

співробітники 

державних і 

комерційних 

підприємств і 

організацій 

Чернічко  

Артем  

вул. Супруна, 

11, м. Суми, 

78-22-00 

editor@region

ews.sumy.ua 

Марина,  

095-603-

20-22 

Цікавить лише 

та інформація, 

яка викликає 

широкий 

резонанс у 

місті 

Складання медіа-карти відбувається в кілька етапів:  

1. Складання списку засобів масової інформації, які діють у регіоні. Для цього 

підходять усі форми пошуку інформації (від Інтернету – до опитування 

працівників суду, знайомих). 
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2. Підготовка бази даних у електронному вигляді. Вона складається з зазначенням 

назви і виду ЗМІ, спеціалізації, тиражу, методів і території поширення, рубрик, 

періодичності виходу, адреси редакції, контактів відділу новин, ПІБ контактної 

особи, її особистих даних, приміток. 

3. Аналіз цільової аудиторії кожного ЗМІ. Слід вивчити формат видання, 

особливості подачі статей, теми на які пишуть журналісти цього ЗМІ. Це буде 

великим плюсом при подальшому спілкуванні з журналістом кожного ЗМІ, адже у 

вас буде можливість дізнатися, що дійсно цікаво для кожного конкретного ЗМІ  і 

якого роду інформації в редакції віддають перевагу. 

4. Уточнення в медіа-карті. Часом контактні дані в газеті відрізняються від тих, 

що ви бачили на сайті. Їх слід замінити. Крім того, до бази слід внести імена 

конкретних представників ЗМІ та їх контакти. Напевно, якісь ЗМІ зовсім не 

підійдуть за якістю і змістом, і їх потрібно видалити з бази (хоча з цим поспішати 

не варто). 

5. Актуалізація медіа-карти. Кожна розсилка або контакт зі ЗМІ передбачає 

коригування в базі даних: у колонці приміток варто відзначати враження від 

співпраці чи з конкретним журналістом, чи з редактором, чи з акцентами розмови 

підчас ефіру (ТБ, радіо), підводками і коментарями журналіста у новинних 

сюжетах. 

Створення окремої бази журналістів, які професійно висвітлюють роботу 

вашого суду. Така база дуже важлива і потрібна річ у будь-який час і в будь-якій ситуації. 

Завдяки іменам і контактам ви завжди зможете зв'язатися з ними з потрібних вам або їм 

питань. 

Часом на сторiнках видань трапляються публiкацiї, що стосуються сфери 

дiяльностi вашого суду чи судової влади України. Варто постiйно оцiнювати 

спрямованiсть i фаховiсть у висвiтленнi цікавих вам питань. Якщо автор публiкацiї 

порушує близькi вам проблеми фахово та неупереджено, потрiбно внести його прiзвище 

до медiа-карти й надалi неодмiнно запрошувати його на всi вашi медiа-заходи. Те саме 

стосується й  теле- та радiопередач.  

Використання медіа-карти для оперативного поширення інформації  

Трапляються випадки, коли потрібно оперативно поширити певну інформацію 

про роботу суду. Залежно від мети, яку ставить суд, поширюючи цю інформацію, 

доцільно завести окремi папки електронних адрес у контактному списку електронної 

поштової скриньки прес-секретаря суду. Тож процес сповiщення кiлькох десяткiв ЗМI, 

інтернет-порталiв та iнформацiйних агенцiй зводиться до кiлькох натискань кнопки на 

клавіатурі. Особливо такі папки стають у нагоді, коли трапляються кризові ситуації і від 

швидкості надходження інформації від першоджерела (суду) залежать акценти в 

журналістських коментуваннях цієї надзвичайної події. 

Безперечно, зібрана з офіційних джерел і внесена прес-секретарем до медіа-карти 

суду інформація про діючі в регіоні ЗМІ є дуже корисною, проте цього недостатньо для 

ведення ефективної комунікаційної діяльності. Ефективна співпраця формується на основі 

взаєморозуміння специфіки діяльності прес-секретарем діяльності конкретного ЗМІ,  

а журналістами, головними редакторами – роботи вашого суду і системи судочинства 

України загалом. Тому без налагодження прес-секретарем суду особистих контактів  

з головними редакторами видань і журналістами, які професійно висвітлюють 

правові теми, не обійтись. 

Стара iстина мас-медiа стверджує: журналiсти пишуть про вашу дiяльнiсть саме 

так, як ви їм про неї розповiли. Не варто запевняти пресу, що «наш суд найкращий»: 
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краще покажiть журналiстам, ЩО ви зробили для людей. Продемонструйте це на 

прикладах, цифрах, конкретних справах. Проведiть журналiстiв приміщенням суду, форма 

заходу «День відчинених дверей для ЗМІ» тут ідеально підходить, нехай вони побачать, 

як працюють секретарі в канцеляріях, помічники суддів, консультанти; нехай 

телевiзiйники та «радiйники» зроблять репортажi про «невидимий бік» роботи суду, нехай 

журналiсти поговорять з працівниками апарату суду, суддями, а ще – з людьми, якi 

звернулись до суду. Повiрте: отримавши такий матерiал, журналiст пересвiдчиться у 

всьому сам, i це – найкраща гарантiя того, що вiн не перекрутить чи не спотворить вашої 

iнформацiї. 

Цей принцип відкритості діяльності з будь-яких проблем роботи забезпечить 

поступове підвищення рівня довіри громадян до роботи вашого суду. 

 

3.2. Суди і ЗМІ: особливості функціонування медіа, налагодження  

внутрішньої комунікації стосовно співпраці колективу суду з громадськістю 

та правила роботи журналістів у приміщенні суду 

Особливості функціонування медіа  

Право інформувати і бути поінформованим визнане як одне з фундаментальних 

прав особи у ст. 19 Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 року.  

Право на свободу вираження та право на інформацію належить до найголовніших 

прав людини, оскільки є гарантією й основною умовою розвитку демократичного 

суспільства та його прогресу, а також розвитку кожного індивіда. 

Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує 

можливість особам, у тому числі ЗМІ, право інформувати громадськість, а громадськості 

гарантує право отримувати інформацію, зокрема, щодо питань діяльності судової влади. 

Діяльність судової влади становить значний інтерес для суспільства, суспільство завжди 

бажає бути поінформованим щодо розгляду у суді того чи іншого питання.  

Одним із фундаментальних принципів здійснення правосуддя є гласність і 

відкритість судового процесу, а фундаментальним принципом діяльності суду – 

відкритість  

і доступність  для будь-якої особи. 

Принцип гласності судочинства означає право всіх бажаючих бути присутніми  

в залі судового засідання, слухати учасників судового розгляду, фіксувати все, що 

відбувається, зокрема, шляхом письмових нотаток, стенограми та аудіозаписів з місця, яке 

займає ця особа, а також висвітлювати події, не прогнозуючи результат вирішення справи. 

Відкритий розгляд означає встановлений процесуальним законом порядок 

розгляду справ у судах, за якого судові засідання проводяться відкрито з наданням 

реальної й рівної можливості громадянам, які цікавляться справою, бути присутніми в 

залі, стежити за ходом судового розгляду, конспектувати те, що відбувається, 

використовувати портативні та стаціонарні аудіотехнічні пристрої . 

У реалізації цих принципів важливу роль відіграють ЗМІ, адже більшість 

громадян не має регулярних контактів із судом, проте прагне мати інформацію про те, чим 

вони займаються. ЗМІ діють як спостерігачі, оцінювачі та повідомлювачі того, що робить 

суд, доносячи відповідну інформацію до населення. 

Викликами для суду при розбудові зв’язків з громадськістю є ряд аспектів, які 

мають усвідомлюватися працівниками, а  прес-секретар має сприяти цьому: 



      

466 

 Журналісти повинні подавати інформацію (новини) у формі, яка є зрозумілою для 

широких кіл громадськості. 

 Журналісти мають виконати завдання в певні терміни, вони обмежені у часі, 

відповідно потребують швидкого отримання інформації, яка була б доступною 

для їх розуміння.  

 Часом суди є не підготовленими до високого рівня зацікавленості ЗМІ до того чи 

іншого питання. Тому вельми важливим є взаємне розуміння професійних ролей 

кожного учасника комунікаційного процесу.   

Таким чином, мають бути наявними певні компетенції при вибудовуванні 

відносин з медіа.   Тож спеціаліст суду, відповідальний зв’язки з медіа (прес-секретар), з-

поміж іншого має: 

 Допомагати судам краще розуміти умови роботи журналістів та того, яким 

чином це може впливати на результати даної роботи (неправильне подання 

інформації, непорозуміння тощо), а також допомагати у розумінні того, яким 

чином суди мають відповідати на потреби медіа з метою покращення ситуації. 

 Допомагати судам краще розуміти сферу загальних інтересів журналістів та 

того, чому та яким чином суди можуть працювати над поліпшенням своїх знань у 

даній сфері, щоб бути краще адаптованим до задоволення інтересів медіа. Це 

шлях до того, що громадськість отримуватиме об’єктивну інформацію у 

позитивному для суду контексті. 

 Допомагати судам краще розуміти роль роботи журналіста з метою 

сприяння розумінню одне одним у побудові професійних зв’язків для 

налагодження сприятливих відносин між судами і медіа.  

Таким чином, робота прес-секретаря є головною у формуванні сприятливої для 

обох професійних сторін ситуації – судів і медіа. 

Весь колектив суду має взаємодіяти як єдиний організм і кожен його працівник 

на своєму робочому місці повинен співпрацювати з медіа з метою забезпечення якісного 

інформування населення. Забезпечення відкритого сприятливого спілкування з 

журналістами з метою надання інформації є запорукою того, що вони правильно й повно 

зрозуміють її, а відтак транслюватимуть об’єктивно, точно, без перекручень. Така 

співпраця сприяє формуванню середовища, в якому інформація поширюється 

ефективно, а відносини обох сторін є потенційно виграшними. 

У відносинах з медіа суд повинен мати єдині погляди в комунікації. Для цього 

кожен працівник повинен добре усвідомлювати свої завдання і роль у спілкуванні з медіа – 

ролі мають бути розподілені і прописані. З цією метою прес-секретар, окрім 

безпосереднього обговорення з головою суду усіх питань і проблем, взаємодії з тріадою 

«голова суду – керівник апарату – спікер суду», щоденної комунікації з суддями та їх 

помічниками, повинен проводити в суді роботу, спрямовану на консолідацію зусиль усього 

апарату.  

Адже представники мас-медіа, переступивши поріг суду, спостерігають за всім, 

що відбувається довкола – за зручністю доступу в приміщення, змістовим наповненням 

інформаційного стенду, атмосферою, поведінкою й зовнішнім виглядом працівників, коли 

вони приходять на роботу, коли завершують її тощо, – і можуть робити відповідні 

висновки та висвітлювати їх у ЗМІ. 

Щоб запобігти виникненню небажаних ситуацій, необхідно дотримуватися 

певних правил. Прес-секретар з метою налагодження сприятливої внутрішньої комунікації 
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має потурбуватися про підготовку для працівників апарату спеціальної пам’ятки. Вона 

повинна бути в кожному суді й бути доведеною до кожного працівника апарату.  

Пам’ятка про спілкування працівників апарату суду з представниками ЗМІ 

допоможе кожному працівникові суду усвідомити важливість місії медіа і свою роль при 

взаємодії з представниками громадськості, ЗМІ. Щоб діяти, треба знати правила. 

Це правила поведінки з представниками ЗМІ, які бажають взяти участь у 

судовому засіданні, та правила поведінки з представниками ЗМІ, які відвідують офіційні 

заходи, що проводяться в суді, або стали відвідувачами нашого суду з якихось інших 

причин. 

Інформація, яку потрібно знати, коли до суду завітали представники ЗМІ, 

котрі бажають взяти участь у судовому засіданні. Як діяти. 

1. Правила пропуску та перебування журналістів, представників медіа у 
приміщенні суду та судових залах, де відкрито розглядаються справи. 

 Доступ журналістів до приміщення суду та судових залів, де відкрито 

слухаються справи, здійснюється на загальних підставах. 

 Журналісти мають право на вхід до приміщення суду за пред’явленням 

відповідного посвідчення, паспорта або іншого документа, що посвідчує 

особу. 

 Представники медіа не можуть бути обмежені в доступі до приміщення суду 

або його залів на тій підставі, що вони не є особами, які беруть участь у справі.  

2. Правила поводження представників ЗМІ під час судового засідання. 

 Представники мас-медіа, присутні у залі судового засідання, мають 

дотримуватися визначених законодавством загальних правил поведінки в залі 

судового засідання (вставати при вході до зали с/з суддів та при їх виході, 

заслуховувати рішення стоячи тощо). 

 Присутні у залі судового засідання журналісти не є учасниками процесу. Вони 

–  просто спостерігачі, яким законодавством не надано можливості задавати 

питання суддям або сторонам у справі під час судового засідання. 

 У судовому засіданні представники ЗМІ повинні утриматись від пересування в 

залі суду, а також необхідно налаштувати апаратуру таким чином, щоб вона не 

створювала гучних звуків, яскравих спалахів чи інших перешкод, які 

заважають належному судовому розгляду. 

3. Порядок проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису судового 
засідання. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції 

Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд») 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. 

Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених 

законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. 

Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, 

представники медіа 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 
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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. 

Згідно з ч. 8 ст. 12 КАС України  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 здійснення фото- або кінозйомки, відео-, або/і звукозапису судового 

засідання з використанням стаціонарної апаратури, а також трансляції судового засідання 

на телебаченні або по радіо представникам ЗМІ потрібно звернутися із клопотанням до 

судді-доповідача. 

Відповідні клопотання необхідно подавати заздалегідь (про це поміщається 

інформація на сайті суду в закладці «прес-служба»). 

Таким чином, проведення у 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  

(ст. 12 КАС України). 

У разі якщо журналіст здійснюватиме фотозйомку, відео- та аудіозапис з 

використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів або висвітлюватиме судовий 

розгляд справи без використання фотозйомки, відео- або/і аудіозапису, відповідне 

клопотання не потрібне. У такому разі журналіст має право бути присутнім у судовому 

засіданні на загальних підставах. 

Якщо до приміщення суду прийшли журналісти і бажають бути присутніми 

в залі судового засідання під час розгляду справи, необхідно: 

 повідомити посадову особу суду, відповідальну за зв’язки із засобами масової 

інформації (ПІБ, роб., внутр. і моб. тел.); 

 повідомити керівника апарату суду (роб., внутр. тел.); 

 повідомити начальника відділу забезпечення розгляду адміністративних справ 

ПІБ (роб., внутр. тел.);  

 повідомити суддю-доповідача у справі, помічника судді або відповідального 

секретаря про присутність журналістів. 

У разі відсутності зазначених осіб черговий працівник апарату суду повинен: 

 повідомити чергового суддю, помічника судді або секретаря судового засідання 

про присутність у приміщенні суду журналістів та про їх бажання бути 

присутніми на судовому засіданні;  

 особисто організувати прохід журналістів до зали судових засідань, 

дотримуючись при цьому основних правил допуску громадян до приміщення суду 

та судового процесу. 

Інформація, яку потрібно знати, коли до суду завітали представники медіа, 

які бажають узяти участь у офіційних заходах (конференціях, семінарах, круглих 

столах, навчаннях тощо). Як діяти. 
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 Допуск журналістів, представників ЗМІ на офіційні заходи, що проводяться судом 

за межами судового розгляду, здійснюється у формі реєстрації. 

 Акредитація журналістів, працівників ЗМІ здійснюється на добровільній основі. 

 Акредитація проводиться з метою забезпечення прав журналістів та 

представників ЗМІ. 

 Акредитація здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання відповідних 

списків прес-секретарем суду. 

Пам’ятайте. Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в 

допуску представників ЗМІ  на відкриті заходи, що проводить суд. 

У разі якщо до приміщення суду прийшли журналісти (представники 

телебачення, газет, радіо, інформаційних агентств, веб-сайтів) і бажають дізнатися 

інформацію стосовно судової справи, яка перебуває (або повинна перебувати) на 

розгляді  

у суді, необхідно: 

 запропонувати їм присісти у холі приміщення та зачекати декілька хвилин; 

 повідомити посадову особу суду, відповідальну за зв’язки із засобами масової 

інформації (прес-секретар – ПІБ, роб., внутр. і моб. тел.); 

 повідомити керівника апарату суду (роб., внутр. тел.); 

 повідомити начальника відділу прийому та надання інформаційних послуг (роб., 

внутр. тел.). 

У разі неможливості зв’язатися з посадовою особою суду, відповідальною за 

зв’язки з засобами масової інформації, або керівником апарату, працівник апарату 

суду / працівник охорони повинен: 

 повідомити журналістам контактні телефони посадової особи суду, яка 

відповідальна за зв’язки з засобами масової інформації (роб. і моб. тел., адресу ел. 

пошти, адресу офіційного веб-сайту суду). 

Для налагодження внутрішньої комунікації варто нагадати загальні правила 

спілкування з представниками медіа незалежно від того, з якою метою вони відвідують 

суд. 

Загальні рекомендації щодо спілкування з журналістами 

 ЗМІ, журналісти, як і суди, судді, виконують важливу суспільну місію і у них 

спільна мета – справедливе суспільство. 

 Не бійтеся журналістів – вони виконують свій професійний обов’язок. 

 Журналісти прагнуть правильно зрозуміти інформацію, щоб «транслювати»  

її  доступною мовою суспільству.  

 Суди повинні професійно будувати відносини з медіа. 

 У них є право і обов’язок інформувати суспільство, яке, своэю чергою, має 

право на отримання достовірної інформації про діяльність судових органів, а 

також судової системи загалом. 

Пам’ятайте! Недомовленість і закритість породжують чутки і домисли. 
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Деякі поради при спілкуванні з журналістами  

Що необхідно робити Чого робити НЕ можна 

Найважливішу інформацію озвучуйте на 

початку 

«По-приятельськи» спілкуватися з 

журналістами. Фраза «не для друку» не діє. 

Пам’ятайте: все, що ви скажете 

журналістові,  може бути опубліковано 

Намагайтесь говорити чітко і лаконічно, 

адже скоріше з вашого інтерв’ю візьмуть 

лише кілька фраз 

За жодних умов не повідомляйте ті факти, 

які не хочете повідомляти 

Завжди говоріть правду Не уникайте відповіді на запитання. 

Пообіцяйте уточнити інформацію і 

повідомити її пізніше 

Будьте доброзичливими до преси Не кажіть «Без коментарів». Краще ще раз 

нагадати журналістам, що 

«законодавство не дозволяє вам 

коментувати судове рішення, або 

висловлювати оціночні судження щодо 

політичної ситуації в країні»... 

Добирайте висловлювання. Ваше «міцне 

слівце» завтра може опинитися на 

перших шпальтах 

 

Озбройтесь гумором. Якщо мета 

журналіста - просто викликати скандал, 

гумор працює краще за погрози та сварки 

Не сперечайтеся з журналістом. Ви 

можете виграти в спорі, але публікації 

готуватиме він і в підсумку ви все одно 

програєте 

Не повторюйте слова журналіста, з якими 

Ви не згодні! Існує відомий прийом, який 

дозволяє вкласти у Ваші вуста ті слова, 

які Ви зовсім не збиралися говорити 

Завжди слідкуйте за своїми словами, 

поведінкою та зовнішнім виглядом, і не 

тільки в присутності журналістів 

 

За потреби і за можливості переадресуйте 

журналіста до прес-служби суду 

Не переходьте на особистості. Якщо 

журналіст виявився непрофесійним, краще 

дати свої розумні відповіді на його дурні 

запитання. 

 Не піддавайтесь на провокацію 

 

3.3. Наповнення веб-сайту суду 

Веб-сайти створюються для формування іміджу суду та офіційної діяльності 

установи з метою інформування, а також як інформаційні канали обміну інформацією з 

суспільством загалом. Веб-сайти є ефективним інструментом доступу громадськості 

до інформації, а наявність вичерпної інформації зменшує необхідність звернень до 

державних органів. 

Забезпечення інформаційного наповнення веб-сайту суду та аналіз ефективності 

цієї роботи здійснює прес-секретар відповідно до своїх посадових обов’язків. 
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Веб-сайт – одна або декілька сторінок (які складаються з програмного коду та 

мають власний дизайн), які доступні в мережі Інтернет і з’єднані однією адресою 

(доменне ім’я). Наприклад, веб-сайт Вінницького окружного адміністративного суду 

розміщений за адресою http://www.voas.gov.ua/:    

 
 

Харківського апеляційного адміністративного суду – за адресою  

http://www.khaas.gov.ua/: 

 

http://www.voas.gov.ua/:
http://www.khaas.gov.ua/


      

472 

Основною вимогою до будь-якого веб-сайту є розміщення текстової, фото-, 

відеоінформації, новин, зручна функція пошуку потрібної інформації. Вся інформація 

структурується у меню й оформляється за допомогою блоків та різних кольорів. 

Інформаційні блоки на кожній сторінці можуть бути розміщені по-різному, але зазвичай є 

декілька типових видів сторінок. 

Розробка і підтримка власного веб-сайту – доволі складний проект. Він потребує 

формулювання технічного завдання, в якому мають бути прописані всі необхідні функції, 

побажання до дизайну, системи управління контентом, розташування модулів; покупки 

домену і пакета хостингу, технічної та змістовної підтримки тощо. 

Якщо в суду недостатньо ресурсів для створення і підтримки власного веб-

сайту, потрібно скористатися офіційним веб-порталом судової влади, що створений  

і адмініструється Державною судовою адміністрацією http://www.court.gov.ua. На 

цьому ресурсі кожен суд має оновлювати інформацію про себе, додавати новини тощо.  

І хоча доступний функціонал є обмеженим, вам не потрібно буде витрачати додаткові 

ресурси на розробку. 
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Однією з вагомих переваг використання медіа-каналів у Інтернеті є надзвичайні 

можливості з оцінки ефективності комунікацій. Інструменти аналітики дають змогу в 

режимі реального часу відстежувати кількість відвідувачів сайту, кількість переглядів 

сторінок, джерела, з яких відвідувачі приходять на ваш сайт, їх поведінку тощо. 

 
 

Практичні поради для прес-секретаря 

Рекомендації, обов’язкові для виконання (на прикладі Рекомендацій щодо 

комунікаційної діяльності адміністративних судів) 

1.  При опублікуванні на офіційному веб-сайті суду інформації про діяльність судів, 

пов’язану з обробкою персональних даних у суді (розклад засідань суду, рішення 

суду тощо), необхідно керуватися принципами доцільності і пропорційності та 

забезпечити захист особистих даних, що не підлягають оприлюдненню, 
конфіденційність і безпеку цих даних.  

2.  Процесуальні рішення судів відповідно до Закону України «Про доступ до 

судових рішень» оприлюднюються у Єдиному державному реєстрі судових 
рішень.  

3.  Офіційний веб-сайт суду використовується для розміщення інформації, корисної 

для широкого кола громадськості, але слід враховувати, що зазвичай 

найактивнішими користувачами веб-сайтів судів є сторони у справі, адвокати 

та представники ЗМІ.   

4.  На порталі «Судова влада України» створено офіційні веб-сайти для всіх судів 

держави. На цих веб-сайтах кожен суд може розміщувати необхідну інформацію. 

Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, повинен 

регулярно наповнювати цей веб-сайт актуальною інформацією та 

популяризувати його серед представників ЗМІ та громадськості у своєму регіоні.  

5.  Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, несе 

відповідальність за інформаційне наповнення веб-сайту суду  матеріалами, які 

можуть бути адресовані представникам ЗМІ.  
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6.  На веб-сайті має бути розміщена основна інформація, якої потребують сторони  

у справі та журналісти, зокрема: 

 перелік судових справ, призначених до розгляду; 

 прес-релізи; 

 склад суду; 

 контактні дані суду; 

 контактні дані представника суду, відповідального за зв’язки зі ЗМІ та 

громадськістю; 

 зразки процесуальних документів; 

 зразок клопотання щодо фото-, відеозйомки; 

 інформація щодо пропускного режиму в суді; 

 відповіді на запитання, які часто ставлять представники ЗМІ та громадяни.  

7.  Суди, які створили власні веб-сайти, повинні популяризувати їх, а також 

створити на веб-сайті свого суду на порталі «Судова влада України» посилання 
на власний веб-ресурс.  

Терміни подання інформації для розміщення на веб-сайті зазвичай такі: 

 Анонси зустрічей і візитів (міжнародних і місцевих), інших заходів та подій – 

відразу після підготовки, але не пізніше, ніж за один робочий день до заходу. 

 Прес-релізи – не пізніше одного дня до події, якій присвячено прес-реліз. 

 Офіційні повідомлення і заяви – не пізніше одного дня з моменту оприлюднення. 

 Інтерв'ю і виступи – не пізніше трьох робочих днів після інтерв'ю (виступу). 

 Статистичні та аналітичні матеріали – у визначені для відповідних матеріалів 

терміни. 

 Інші матеріали – одразу після підготовки. 

Матеріали для розміщення на веб-сайті погоджуються прес-секретарем з 

головою суду та керівником апарату. 

Веб-сторінка є практичною, якщо вона структурована, складається зі 

спеціальних категорій (розділів), які сфокусовані на пріоритетності потреб громадян та 

розроблені таким чином, щоб вони були зрозумілими і доступними для всіх категорій 

користувачів, включаючи тих учасників судових справ, які самостійно представляють 

свої інтереси в суді, є багатофункціональною.  

Наприклад, такими спеціальними категоріями (розділами) є: 

 Форма для електронного інформаційного запиту на отримання публічної 

інформації (загальний банер веб-порталу) 

 Компетенція та нормативно-правові засади діяльності суду 

 Інформація про місцезнаходження суду 

 Інформація про керівництво суду, з зазначенням телефонних номерів та 

електронних адрес 

 Структура суду 

 Короткі біографії суддів 

 Народні засідателі 
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 Присяжні  

 Cписок справ, призначених до розгляду 

 Списки апеляційних скарг  

 Список автопризначених справ, що надійшли вперше 

 Кількість розглянутих справ 

 Кількість оскаржених рішень 

 Зразки заяв 

 Реквізити для сплати судового збору при зверненні до суду, в тому числі при 

подачі апеляційної та касаційної скарг, реквізити для оплати штрафів, внесення на 

депозитний рахунок суду коштів при обранні судом міри запобіжного заходу  

у виді застави 

 Розклад роботи суду, графіки прийому громадян 

 Правила внутрішнього трудового розпорядку 

 Витяги із Закону України «Про судовий збір», у частині встановлення суми 

сплати судового збору, випадків та підстав звільнення від сплати судового збору 

 Про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, які надаються запитувачами інформації в суді 

 Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять службову  

інформацію 

 Список осіб, відповідальних за забезпечення доступу до інформації, з зазначенням 

контактних телефонів 

 Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що 

знаходиться у володінні суду 

 Інформація про вакансії в апараті суду 

 Фотогалерея 

 Новини 

 Інформація про діяльність суду 

 Показники діяльності суду за півріччя та рік 

 Статистичні дані 

 Виконання вимог Закону України «Про очищення влади» 

 Відомості з декларацій 

 Державні закупівлі 

 Кількість відвідувань 

 Перелік організацій, які надають безоплатну правову допомогу та їх  контакти  

 Загальний банер веб-порталу. 

Усі розділи мають відповідати таким критеріям: бути в повному обсязі наповнені 

інформаційними матеріалами, усі вони повинні «відкриватися» й періодично 

оновлюватися, відповідати дійсності. Усі інформаційні матеріали повинні бути 

підготовлені державною мовою, у зрозумілій, доступній для громадян формі. 

Найважливішими критеріями оцінки веб-сайту є відкритість суду для громадян, 

а також прозорість та доступність судово-адміністративних послуг. Особливої уваги 
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заслуговують судово-адміністративні послуги, інформація про які розміщена на веб-сайті 

суду.  

Зокрема, показовим щодо цього є приклад Вінницького апеляційного 

адміністративного суду, на офіційному веб-сайті якого у розділі «Судово-

адміністративні послуги» громадяни можуть отримати такі послуги за рубриками : 

 Он-лайн трансляції 

 Задати запитання он-лайн 

 «Електронна доступність» 

 Он-лайн реєстрація учасників судового процесу 

 Сплата судового збору у приміщенні суду 

 Замовити копію рішення суду 

 SMS-повідомлення про розгляд справ 

 Особистий прийом громадян керівництвом суду в онлайн режимі 

 Швидке та зручне ознайомлення з матеріалами адміністративної справи 

 Отримай інформацію про результати апеляційного перегляду рішення на 

офіційному веб-сайті суду 

 Надання копій матеріалів справи в електронному вигляді. 

Сторінка відвідувача  цього суду містить рубрики: 

 Доступ до публічної інформації 

 Інформація щодо розгляду справ 

 Графік розгляду справ 

 Список автопризначених справ, що надійшли до суду вперше 

 Інформація щодо проведення судового засідання в режимі відеоконференцзв’язку 

 Громадська приймальня 

 Банківські реквізити для сплати судового збору 

 Зразки типових заяв 

 Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів 

 Інформація для учасників АТО 

 Виборчий процес. 

У розділі Прес-служба передбачено рубрики для медіа: Новини і події, 

Інформація для ЗМІ, що містить загальні засади взаємодії суду з представниками ЗМІ, 

Зразок клопотання про дозвіл на проведення трансляції судових засідань, Зразок 

клопотання про дозвіл на проведення фото- і відеозйомки із застосуванням стаціонарної 

апаратури,  ЗМІ про нас, що містить друковані матеріали, в яких представники суду 

висловлюють позицію з тих чи інших важливих питань, відеосюжети (актуальні інтерв’ю, 

заходи та події, діяльність суду, сюжети), Важливі теми, де висловлюється позиція суду з 

питань, що зачіпають інтереси різних категорій населення територіальної громади, чи 

спростовується поширена у ЗМІ недостовірна інформація. 

Інформаційний блок містить корисну і цікаву інформацію для відвідувачів і 

різних цільових аудиторій у системах:  Он-лайн реєстрація учасників судового процесу, 

Он-лайн трансляції, Електронна доступність, Графік розгляду справ, Он-лайн 
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приймальня голови суду, проекти «Робочий день судді» і «Робочий день працівника 

апарату суду», Канал ВААС на YouTube. 

Так, названа система «Електронна доступність» зробить спілкування громадян із 

судами більш зручним і комфортним, завдяки їй учасники судових процесів мають 

можливість отримати доступ до своєї справи та переглянути усі матеріали, які надійшли 

під час апеляційного провадження, заощаджуючи свій час та кошти, необхідні для того, 

щоб відвідати кімнату ознайомлення з матеріалами справи безпосередньо у приміщенні 

суду. Наразі цією послугою може скористатися кожна сторона у справі, яка зазначила 

свою персональну електронну адресу під час подачі відповідної заяви або апеляційної 

скарги/заперечення. 

Популярною також стала така новація, як онлайн-чат, що дає можливість 

відвідувачам поставити необхідні запитання, не телефонуючи та не приходячи до суду. Як 

свідчить практика використання цієї послуги, відвідувачів цікавить найрізноманітніша 

інформація. Надходять запитання і щодо руху справи, і щодо можливості записатись на 

прийом до керівництва суду. 

Як корисний досвід для наслідування прес-секретарями важливо акцентувати, 

що веб-сайт цього суду відповідає критеріям оперативності розміщення інформації. Усі 

інформаційні матеріали публікуються державною мовою та є доступними для 

користувачів у повному обсязі, а усі показники є змістовними та достовірними. На 

сайті здійснюється систематичне оновлення та вдосконалення наявної інформації. 

Аналіз ефективності комунікацій і контроль можна зробити за допомогою веб-

аналітики та анкетування відвідувачів суду, щоб знати як спрацював суд, що необхідно 

вдосконалити, виправити, яку стратегію вибудовувати далі. 

Так, як приклад, у розглянутому вище Вінницькому апеляційному 

адміністративному суді використовується SEO-аудит (пошукова оптимізація – аналіз 

просування сайту в пошукових системах і каталогах) та аналіз на основі веб-аналітики (за 

даними систем статистики відвідувань). Зокрема, за даними системи статистики 

http://www.apserver.org.ua/, середня щоденна відвідуваність офіційного веб-сайту цього суду 

у 2015 році становила понад 90 осіб, а упродовж 30 днів веб-сайт суду відвідали 4492 особи. 

Відповідно до статистики перегляду сторінок сайту суду (використовується сервіс Google 

Analitics) одними з найпопулярніших виявились сторінки он-лайн трансляцій у суді. 

Для аналізу якості комунікацій між судом та громадянами важливою є оцінка 

передусім ступеня сприйняття інформаційного контенту цільовою аудиторією 

(відвідувачами веб-сайту). З цією метою варто здійснювати оцінку наповнення сайту і 

зручності роботи користувачів з інформацією, розміщеною на інформаційному ресурсі, 

шляхом анкетування щодо зручності користування сайтом. 

Ефективність функціонування Інтернет-ресурсу та суду загалом також можна 

визначити за допомогою оцінки якості подачі інформації в повному обсязі. Так, 

результати анкетування, яке здійснювалось протягом листопада 2015 року працівниками 

Вінницького апеляційного адміністративного суду, засвідчили: 99,9% респондентів 

стверджують, що суд є відкритим та доступним для громадян.  

Загальне правило: говорити правду, давати позитивні новини. Позитив –  

у тренді. Використовувати будь-які події, щоб привертати до себе увагу громади. 

Скажімо, повідомити, що суд відчиняє двері студентам чи про влаштовану в суді виставку 

фото чи полотен судді – ЗМІ одразу це підхоплять, бо це свіже, цікаво, несподівано – 

показали живу людину. 
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2.4.2. ПРЕЗЕНТАЦІЯ. СУДИ ТА ЗМІ: ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ  

З ПРЕДСТАВНИКАМИ МАС-МЕДІА  

СЛАЙД 1 

 

 

 

СЛАЙД 2 
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СЛАЙД 3 

Одним із фундаментальних 

принципів здійснення правосуддя 

є гласність і відкритість судового 

процесу, а базовим принципом 

діяльності нашого суду є 

відкритість і доступність для 

будь-якої особи.

 

 

 

СЛАЙД 4 
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СЛАЙД 5 

доступ журналістів до приміщення суду та судових залів, де

відкрито слухаються справи, здійснюється на загальних

підставах;

журналісти мають право на вхід до приміщення суду за

пред´явленням відповідного посвідчення, паспорта або

іншого документа, що посвідчує особу;

представники ЗМІ не можуть бути обмежені в доступі до

приміщення суду або його залів на тій підставі, що вони не є

особами, які беруть участь у справі.

 

 

 

СЛАЙД 6 

представники мас-медіа, присутні у залі судового
засідання, мають дотримуватися визначених
законодавством загальних правил поведінки в залі
судового засідання (вставати при вході до зали с/з суддів
та при їх виході, заслуховувати рішення стоячи тощо);

присутні у залі судового засідання журналісти не є
учасниками процесу. Вони - просто спостерігачі, яким
законодавством не надано можливості ставити
запитання суддям або сторонам у справі під час
судового засідання;

під час судового засідання представники ЗМІ повинні
утриматись від пересування в залі суду, а також
необхідно налаштувати апаратуру таким чином, щоб
вона не створювала гучних звуків, яскравих спалахів чи
інших перешкод, які заважають належному судовому
розгляду.
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СЛАЙД 7 

 

 

 

СЛАЙД 8 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» (в редакції Закону України «Про
забезпечення права на справедливий суд») учасники
судового процесу, інші особи, присутні у залі судового
засідання, представники ЗМІ 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.
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СЛАЙД 9 

 

 

 

СЛАЙД 10 

 

  



      

483 

СЛАЙД 11 

працівник апарату повідомляє про це

посадову особу суду, відповідальну за 

зв’язки із засобами масової інформації

(прес-секретаря), а у разі відсутності –

керівника апарату суду, або

начальника відділу забезпечення

розгляду адміністративних справ, або

суддю-доповідача у справі, помічника

судді, або відповідального секретаря

 

 

 

СЛАЙД 12 

 повідомити чергового суддю, помічника

судді або секретаря судового засідання про 

бажання журналістів бути присутніми у 

судовому засіданні;

 особисто організувати прохід журналістів

до зали судових засідань, дотримуючись

при цьому основних правил допуску 

громадян до приміщення суду та судового 

процесу.
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СЛАЙД 13 

 Допуск журналістів, представників ЗМІ на офіційні
заходи, що проводяться судом за межами судового 
розгляду, здійснюється у формі реєстрації.

 Акредитація журналістів, працівників ЗМІ здійснюється
на добровільній основі.

 Акредитація проводиться з метою забезпечення прав 
журналістів та представників ЗМІ.

 Акредитація здійснюється на кожен захід окремо
шляхом складання відповідних списків прес-секретарем
суду.

 Пам’ятайте. Відсутність акредитації не може бути 
підставою для відмови в допуску представників
ЗМІ на відкриті заходи, що проводить суд.

 

 

 

СЛАЙД 14 

 Запропонуйте їм сісти у холі приміщення

суду та зачекати кілька хвилин.

 Повідомте про це посадову особу суду, 

відповідальну за зв’язки із засобами

масової інформації (прес-секретар), а у 

разі відсутності –

 керівника апарату суду, або

начальника відділу прийому та надання

інформаційних послуг.
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СЛАЙД 15 

повідомити журналістам контактні телефони

цієї посадової особи (робочий та мобільний

телефони, адресу електронної пошти, адресу

офіційного веб-сайту суду)

 

 

 

СЛАЙД 16 
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СЛАЙД 17 

Що необхідно робити Чого робити НЕ можна

Найважливішу інформацію озвучуйте на 

початку

«По-приятельськи» спілкуватися з 

журналістами. Фраза «не для друку» 

не діє. Пам’ятайте: все, що ви 

скажете журналісту може бути 

використано в публікації

Намагайтесь говорити чітко і лаконічно, 

адже скоріше з вашого інтерв’ю 

візьмуть лише кілька фраз

За жодних умов не повідомляйте ті факти, 

які не хочете повідомляти

Завжди говоріть правду Не уникайте відповіді на запитання. 

Пообіцяйте уточнити інформацію і 

повідомити її пізніше

Будьте доброзичливими до преси Не кажіть «Без коментарів». Краще ще 

раз нагадати журналістам, що 

«законодавство не дозволяє вам 

коментувати судове рішення або 

висловлювати оціночні судження щодо 

політичної ситуації в країні»...

Обережно вибирайте висловлювання. 

ваше «міцне слівце» завтра може 

опинитися на перших шпальтах

Не сперечайтеся з журналістом. Ви 

можете виграти в спорі, але публікації 

готуватиме він і в кінцевому рахунку ви 

все одно програєте

 

 

 

СЛАЙД 18 

Озбройтесь гумором. Якщо мета 

журналіста - просто викликати 

скандал, гумор працює краще за 

погрози та сварки

Не повторюйте слова журналіста, з 

якими ви не згодні! Існує відомий 

прийом, який дає змогу вкласти у 

Ваші вуста ті слова, які Ви зовсім не 

збиралися говорити

Завжди слідкуйте за своїми словами, 

поведінкою та зовнішнім виглядом в 

присутності журналістів

Не переходьте на особистості. Якщо 

журналіст виявився непрофесійним, краще 

дати свої розумні відповіді на його дурні 

запитання

За потреби і за можливості переадресуйте 

журналіста до прес-служби суду

Не піддавайтесь на провокацію

 

  



      

487 

СЛАЙД 19 

Для самоконтролю

Дайте відповідь або «так», або «ні», або «іноді».

 Ви готуєтеся до звичайної ділової зустрічі. Це виводить Вас із

звичайного спокійного стану?

 Ви не відкладаєте візит до лікаря аж доти, поки біль не стане

нестерпним ?

 Викликає у вас збентеження та невдоволення необхідність виступу з

повідомленням, доповіддю, інформацією на будь-якій нараді?

 Вам пропонують поїхати у відрядження в місто, в якому ви ще

ніколи не були. Ви докладете максимум зусиль, щоб уникнути цього

відрядження?

 Чи любите ви ділитися своїми переживаннями з іншими людьми?

 Чи дратуєтеся ви, коли незнайома людина на вулиці звертається до

вас із проханням?

 Ви вірите, що існує проблема ―батьків та дітей‖ і що людям різних

поколінь важко порозумітися?

 Чи насмілитесь Ви нагадати знайомому, що він забув Вам повернути

певну суму грошей, яку він у Вас взяв у борг кілька місяців тому?

 

 

 

СЛАЙД 20 

 У ресторані чи їдальні вам запропонували неякісну
страву. Ви промовчите, розгнівано відсунувши тарілку?

 Залишившись сам на сам із незнайомою людиною, ви не
розпочнете розмову і будете нервувати, якщо першою
заговорить вона?

 Вас лякає будь-яка довга черга в магазині, бібліотеці,
біля каси кінотеатру. Ви волієте краще відмовитися від
свого наміру, аніж простояти в черзі?

 Чи боїтеся ви брати участь у будь-якій комісії з розгляду
конфліктних ситуацій?

 У вас власні індивідуальні критерії оцінки творів
мистецтва, літератури і ви не сприймаєте жодної чужої
думки з цього приводу?

 Ви почули в ―кулуарах‖ хибну точку зору на добре
відому вам проблему. Ви волієте промовчати і не
вступити в дискусію?

 Викликає у вас досаду будь-чиє прохання про допомогу,
щоб з’ясувати те чи інше службове питання?

 Ви віддаєте перевагу письмовому викладу своїх думок
та пропозицій?
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2.4.3. ФОРУМ 

Питання для обговорення у цьому форумі пропонують слухачі або викладачі 

відповідно до теми модуля. 

2.4.4. ЗАВДАННЯ 3.1 

Завдання приховане. 
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судовому засіданні) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

http://www.vasu.gov.ua/samovr/rada/rekomendacii_komunikacii/ 

 

  

http://www.judges.org.ua/article/communications.pdf
http://www.vaas.gov.ua/news/yakisne-napovnennya-oficijnogo-veb-sajtu-derzhavnogo-organu-zaporuka-vidkritosti-ta-dostupnosti-dlya-gromadyan/
http://www.vaas.gov.ua/news/yakisne-napovnennya-oficijnogo-veb-sajtu-derzhavnogo-organu-zaporuka-vidkritosti-ta-dostupnosti-dlya-gromadyan/
http://www.vasu.gov.ua/samovr/rada/rekomendacii_komunikacii/
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2.5. МОДУЛЬ 4. ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАС-МЕДІЙНИХ ТЕКСТІВ 

2.5.1. ПРЕЗЕНТАЦІЯ. ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАС-МЕДІЙНИХ ТЕКСТІВ  

СЛАЙД 1 

 

 

СЛАЙД 2 
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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 

 

  



      

497 

СЛАЙД 17 

 

 

 

СЛАЙД 18 
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СЛАЙД 19 

 

 

 

СЛАЙД 20 
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СЛАЙД 21 

 

 

 

СЛАЙД 22 
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СЛАЙД 23 

 

 

 

СЛАЙД 24 
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СЛАЙД 25 

 

 

 

СЛАЙД 26 
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СЛАЙД 27 

 

 

 

СЛАЙД 28 
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СЛАЙД 29 

 

 

 

СЛАЙД 30 
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2.5.2. ПРЕЗЕНТАЦІЯ. СТРУКТУРА ТЕЛЕВІЗІЙНОГО СЮЖЕТУ 

 СЛАЙД 1 

 

 

 

СЛАЙД 2 

ПРЕС-СЕКРЕТАРЮ ДУЖЕ ВАЖЛИВО ЗНАТИ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЖУРНАЛІСТІВ 
(ЗОКРЕМА ТЕЛЕВІЗІЙНИКІВ) ТА ЇХНЮ ПРОФЕСІЙНУ ТЕРМІНОЛОГІЮ, АДЖЕ ЦЕ 

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ:

1. Можливість спілкуватися з журналістами «однією мовою» спрощує порозуміння, підкреслює для журналістів високий 
професійний рівень прес-секретаря, а це викликає повагу.

2. Можливість підготуватися відповідно до потреб журналістів: підготувати тексти спікерам, обрати місце для вдалої 
«картинки» тощо.

3. Можливість підготувати і надати журналістам вигідний саме вам відеоряд. Іноді для медійників важливіший зміст 
відео, ніж його якість.

Приклади:

• якщо готується сюжет про зловмисника, який незаконно проник до суду, то відео з камер спостереження, на якому 
бодай трішки видно цього зловмисника, буде для журналістів на вагу золота, а для вас доказ – що це був хтось 
сторонній, а не якісь інсинуації в суді (як іноді можуть «припустити» журналісти).

• іноді навіть любительське відео з зали суду, якщо журналісти були відсутні на засіданні, може істотно змінити 
сюжет. Скажімо, якщо прокуратура звинувачує суддю в надмірній лояльності, то відео може стати 
підтвердженням ненадання необхідних для більш жорсткого рішення доказів.

4. Можливість самостійно готувати сюжети (якщо є технічна змога)  – наприклад, вісник суду для розміщення на сайті.

5. І ще безліч можливостей – залежно від креативу прес-секретаря.
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СЛАЙД 3 

ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ СЮЖЕТ – розказана автором історія, основана на принципах композиції, 
яка супроводжується відеорядом. Таким чином, «сюжетом» можна назвати різні за 

хронометражем твори – від новинного репортажу до документального фільму.

* На слайді як приклад використано відео. Аби його увімкнути, достатньо просто навести курсором на зображення і 
з’явиться рядок програвача.

 

 

 

СЛАЙД 4 

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ТВ-СЮЖЕТУ
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СЛАЙД 5 

ВІДЕОРЯД – розставлене відповідно до 

тексту (задумки автора) відео (може бути зняте 

спеціально для сюжету професійним 

оператором, архівним чи любительським) 

+ ілюстрації. 

 

 

 

СЛАЙД 6 

ІЛЮСТРАЦІЇ – графіка (статична і анімована) карти, 
діаграми, таблиці, фото тощо.

* На слайді як приклад використано відео. Аби його увімкнути, достатньо просто навести курсором на зображення і 
з’явиться рядок програвача.
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СЛАЙД 7 

ІНТЕРШУМ – звук, записаний разом з відео. 
Як правило, він супроводжується закадровим 

текстом (розмови в залі суду, робота 
будівельної техніки, ревіння моторів на 

автозмаганнях тощо). Зазвичай ледь чутний і 
супроводжується закадровим текстом. Може 

супроводжувати весь сюжет.

 

 

 

СЛАЙД 8 

ЛАЙФ (ІНОДІ НАЗИВАЮТЬ «БЗ» – БЕЗ ЗАКАДРОВОГО ТЕКСТУ) – виразний інтершум, який 
створює ефект присутності (свідчення в суді, гасла мітингарів, плач, постріли і крики 

тощо). Лайф не закривається закадровим текстом. Зазвичай до 10 секунд. У 
інформаційних телесюжетах – не більше 5 секунд.

* На слайді як приклад використано відео. Аби його увімкнути, достатньо просто навести курсором на 
зображення і з’явиться рядок програвача.
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СЛАЙД 9 

СИНХРОН – пряма мова героя сюжету, експерта та ін. (відрізок інтерв’ю). 
Зазвичай до 20 секунд (обличчя в кадрі). Якщо необхідно використати довший 

синхрон – пряма мова «перекривається» відеорядом.

* На слайді як приклад використано відео.  Аби його увімкнути, достатньо просто навести курсором на 
зображення і з’явиться рядок програвача.

 

 

 

СЛАЙД 10 

СТЕНД-АП – журналіст працює безпосередньо в кадрі, часто на місці події. Іноді 
стенд-ап переходить у закадровий текст. Різновидом стенд-апу є 

ПРЯМЕ ВКЛЮЧЕННЯ – стенд-ап у реальному часі з місця подій. Також частково 
може бути перекритим відеорядом.

* На слайді як приклад використано відео. Аби його увімкнути, достатньо просто навести курсором на зображення і 
з’явиться рядок програвача.
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СЛАЙД 11 

ЗАКАДРОВИЙ ТЕКСТ – текст, який супроводжує відеоряд: пояснює і 
доповнює зображення, викликає емоції та асоціації, поєднує складові 

сюжету в єдине ціле.

* На слайді як приклад використано відео. Аби його увімкнути, достатньо просто навести курсором на зображення і 
з’явиться рядок програвача.

 

 

 

СЛАЙД 12 

ПЕРЕДМОВА (ЖУРНАЛІСТИ НАЙЧАСТІШЕ НАЗИВАЮТЬ «ПІДВОДКА» – ПІДВОДИТЬ ДО 
СЮЖЕТУ) – текст ведучого програми (наприклад, випуску новин) у студії. Своєрідна 

«презентація» сюжету для глядача, що зміст та значення сюжету, вказує на місце та обставини 
подій. Завдяки цьому текстові формується цілісність програми. Зазвичай 2-3 речення.

* На слайді як приклад використано відео. Аби його увімкнути, достатньо просто навести курсором на зображення і з’явиться рядок 
програвача.
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СЛАЙД 13 

ПІСЛЯМОВА (ЖУРНАЛІСТИ НАЙЧАСТІШЕ НАЗИВАЮТЬ «ВІДВОДКА» – ВІДВОДИТЬ 
ВІД СЮЖЕТУ) – висновки, узагальнення сюжету ведучим програми у студії. 

Використовується не завжди. 

* На слайді як приклад використано відео. Аби його увімкнути, достатньо просто навести курсором на зображення і з’явиться рядок 
програвача.

 

 

 

СЛАЙД 14 

СУРДОПЕРЕКЛАД – це переклад звукового ряду мовою 
жестів у реальному часі задля покращення сприйняття 

сюжету людьми з вадами слуху.
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СЛАЙД 15 

МУЗИКА – може бути інтершумом або 
«накладається» поверх відео для 

створення відповідного настрою сюжету. 
У новинних сюжетах зазвичай 

не використовуються.

 

 

СЛАЙД 16 

ТИТРИ – пояснювальні написи. Титри в синхронах (ім’я, прізвище, 
професія, посада тощо героя сюжету), геотитри (місце подій), 

пояснюючі титри (наприклад: відео з особистого архіву), субтитри
(переклад іноземного тексту, текстовий дубляж лайфу тощо), 

рухомий рядок, відомості про авторів сюжету тощо.
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СЛАЙД 17 

ТВ-сюжет не обов’язково має містити усі компоненти. 
Найчастіше структура новинного сюжету така: підводка 
– інтершум (2-3 секунди) – стенд-ап – лайф – відеоряд, 
що супроводжується текстом за кадром та інтершумом

– синхрон(ни) – відеоряд, що супроводжується 
текстом за кадром та інтершумом – відводка. 

Порядок компонентів може бути й іншим – на розсуд 
автора.

 

 

 

СЛАЙД 18 

УСПІХІВ У НАВЧАННІ ТА РОБОТІ!

© Юлія Баранько

Начальник відділу інформаційно-
документального забезпечення
Апеляційного суду Черкаської області
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2.5.3. ТВІННІНГ ПРО ПРЕС-РЕЛІЗИ 

 
 

 
 

Європейський Союз  

Проект ЄС-Твіннінг 

ENPI 2010/241-814 за  

участю України, Франції, 

Литви та Швеції 

“Підвищення 

ефективності та якості 

управління 

адміністративних судів  

в Україні» 

 

 
 

Україна 
 

 

 
 

Франція 

 
 

Литва 

 
 

Швеція 

   

   

 
 

 
 

ЗВІТ МІСІЇ ЕКСПЕРТІВ 

Ім’я 

експерта: 

Віргіліус Валанчус, суддя Верховного суду Литви; Йєспер Ніцше, спе-

ціаліст по зв’язкам з громадськістю, Національна судова адміністрація 

Швеції. 

Компонент D Підвищення поінформованості громадськості про адміністративне 

судочинство 

Захід: 2  «Представлення проекту рекомендацій під час обговорення в рамках 

круглого столу » 

Дати візиту: 04 – 07 березня 2013 року 

Заходи відповідно до Контракту Твіннінг 

Розроблений проект рекомендацій обговорено в рамках круглого столу за участі 

мережі прес-секретарів адміністративних судів та представників від кожного 

адміністративного суду. Експерти з країни-члена ЄС за підтримки українських експертів 

підготують звіт із зауваженнями та коментарями до запропонованих рекомендацій.  
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Підсумки та результати обговорень: 

У питаннях, що стосуються відносин судів із засобами масової інформації, існує 

ряд спільних рис між станом відповідних відносин в Україні та у країнах Європейського 

Союзу.  Широкі кола громадськості отримують інформацію та знання щодо діяльності 

судів, головним чином, через засоби масової інформації. Відповідна інформація, яка 

подається засобами масової інформації, чинить суттєвий внесок на формування рівня 

відносин та довіри до судової системи в цілому. 

 Таким, чином, відносини між судами та засобами масової інформації є 

надзвичайно важливими. У випадку, якщо суди мають бажання розвинути та 

удосконалити рівень відносин із засобами масової інформації, вони мають 

активно працювати над підвищенням рівня транспарентності у своїй діяльності, 

активно та проактивно забезпечуючи засоби масової інформації інформацією, 

якої потребують журналісти. 

 Безперечно, це вимагає знань та розуміння ролі засобів масової інформації, прав 

та обов’язків журналістів, створення відповідних умов та відповідних методів 

для здійснення роботи.  

 У зазначеному звіті ми обговорили питання щодо важливості ролі  прес-

секретаря, коли йдеться про формування відносин із засобами масової 

інформації. Безперечно, першим та абсолютно важливим кроком є те, що 

керівники судів мають вирішити чи має (та, якщо має, то чому) суд працювати 

над удосконаленням відносин із ЗМІ, а також якими мають бути цілі відповідної 

співпраці. Без підтримки керівництва, а також без визначення цілей розвитку 

відповдіних відносин, ймовірно, буде вживатися мало заходів. Більш того, 

удосконалення відносин між судами та засобами масової інформації є 

діяльністю, до якої мають бути залучені усі співробітники суду. Таким чином, 

співпраця між спеціалістами, відповідальними за зв’язки із засобами масової 

інформації, з  керівництвом судів,  суддями, працівниками апарату судів, тощо є 

необхідною.  

 Та, нарешті, удосконалення відносин судів із засобами масової інформації має 

розглядатися як діяльність, що має тривалі у часі перспективи. 

Виходячи із результатів обговорень та спостережень, які було зроблено в 

рамках місій D 1 та D 2, а також враховуючи провідні практики країн ЄС та власний 

досвід зазначених експертів, було запропоновано наступне: 

Запропоновані рекомендації для прес-секретарів судів:   

Припущення: 

 Найперше припущення полягає у тому, що існує   потреба  у вирішенні 

керівниками судів того, чи має (та, якщо має, то чому) суд більш активно 

співпрацювати із ЗМІ. Має бути визначено цілі проведення даної діяльності. 

 Необхідно, аби керівники судів усвідомлювали, що успішність роботи суду у 

напряму формування відносин із засобами масової інформації має прямий 

вплив на успішність роботи суду в цілому. Адже керівники судів, судді, 

представники охорони, судові секретарі, - усі вони прямо або опосередковано 

задіяні до контактів із журналістами. Таким чином, роль  прес-секретаря у 

даному напряму  є надзвичайно важливою, оскільки до його повноважень 

входить координація та спрямування роботи, які проводиться судом по 

відношенню до ЗМІ. 
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 Кожен спеціаліст, відповідальний за зв’язки із засобами масової інформації, має 

отримати чіткі робочі інструкції з метою розуміння очікувань представників 

ЗМІ в рамках контактів  з відповідними спеціалістами судів, відповідальними за 

зв’язки із засобами масової інформації.    

 Шанси на високий рівень роботи зростуть (і це буде великою перевагою для 

уього суду в цілому) у випадку, якщо відповідні співробітники матимуть 

вищезазначені обов’язки у якості основних, або ж,  принаймні, значну частину 

свого робочого часу вони приділятимуть даній роботі. 

 Суд в цілому, а також спеціалісти, відповідальні за зв’язки із засобами масової 

інформації,  мають вести спільну роботу з метою розбудови  підходів до 

відповідної співрпаці.  

 Спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із засобами масової інформації, 

мають мати журналістську освіту та/або досвід журналістської діяльності. 

 Роль прес-секретаря можна розглядати як проміжну ланку у формуванні 

відносин між судами та ЗМІ. Прес-секретар має бути наділений інтегральним 

баченням з метою ефективного впровадження відповідної дільності, коли 

йдеться про надання конструктивних та відповідних до ситуації порад у процесі 

формування відносин із ЗМІ, а також під час проведення контактів із 

журналістами. 

Внутрішній процес – визначення ролі: 

 Спеціаліст суду, відповідальний за зв’язки із засобами масової інформації, має 

проводити роз’яснювальну роботу стосовно пояснення важливості співпраці 

судів із засобами масової інформації, а також щодо користі для суду від 

здійснення такої співпраці. 

 Спеціаліст суду, відповідальний за зв’язки із засобами масової інформації,   має 

працювати над збільшенням  розуміння журналістами організаційних питань, 

пов’язаних з діяльністю судів. 

 Спеціаліст суду, відповідальний за зв’язки із засобами масової інформації, має 

займатися розробкою інструкцій (настанов) щодо питань налагодження 

контактів із журналістами для інших співробітників суду (працівників служби 

охорони, секретарів суддів, тощо). Мета підготовки відповідних настанов 

полягає у забезпеченні права журналістів на виконання своєї діяльності.  

 Спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із засобами масової інформації у 

адміністративних судах України, мають створити міцну мережу з метою обміну 

професійним досвідом, проведення обговорення належних практик, тощо. 

Внутрішній процес – практична робота: 

 Спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із засобами масової інформації, 

мають бути відповідальними за розробку інтернет-сторінки, на якій  

розміщуються матеріали, що містять корисну для журналістів інформацію.   

 Спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із засобами масової інформації, 

мають займатися діяльністю у суді, яка пов’язана із проведенням комунікації, 

підготовкою прес-релізів, тощо. Прес-релізи мають бути підготовані прес-

секретарями у доступній для розуміння та зручній для застосування формі. 

Суддя має забезпечити прес-секретаря відповідною інормацією щодо судового 

рішення; готовий прес-реліз прес-секретар подає судді для перевірки. 

Підготовка короткого змісту судових рішень, які мають широкий суспільний 
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резонанс, є надвичайно ефективним методом проведення комунікації із ЗМІ  

у тому випадку, якщо відповідні матеріали: 

 Опубліковані одочасно із оприлюдненням судового рішення; 

 Написані у стилі, який є доступним для сприйняття  журналістами;  

 Містять інформацію, у якій журналісти мають нагальну потребу; 

 Написані у стилі, який може у подальшому бути легко використано та 

процитовано у засобах масової інформації.  

Відповідно до вищезазначеного при підготовці прес-релізів спеціалістами, 

відповідальними за зв’язки із засобами масової інформації, останні мають 

враховувати, наскільки у майбутньому дані матеріали можуть бути використані 

ЗМІ.  

 Спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із засобами масової інформації , 

мають займатися розробкою стратегії щодо реагування судів на подання у пресі 

некоректної інформації.  

 Спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із засобами масової інформації, 

також мають працювати над проведенням аналізу того, чи можна було у 

відповідній ситуації уникнути оприлюднення невірної інформації за умов, 

якби суд міг більш активно діяв у напрямку інформування засобів масової 

інформації, зокрема, шляхом публікації відповідних прес-релізів. 

 Спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із засобами масової інформації, 

мають проводити консультації для представників управлінського складу судів 

та суддів при необхідності участі останніх у інтерв’ю, проводити відповідну 

підготовку до надання відповідей на відповідні запитання в рамках відповідних 

навчальних тренінгів щодо комунікації зі ЗМІ, тощо. Прес-секретар має вміти 

активно окреслювати проблемні питання замість, а не лише готувати коментарі, 

роз’яснення та матеріали до інтерв’ю.   

 Більш того, прес-секретар має також працювати над просуванням проактивного 

підходу у суді при формування відносин із засобами масової інформації.  

Зовнішній процес – визначення ролі: 

 Спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із засобами масової 

інформації,мають створити локальну мережу контактів із  журналістами. 

Відповідна мережа буде корисною для розвитку роботи судів та ЗМІ. Вона 

може також стати ареною для обговорень проблемних питань, які виникають у 

відносинах між судами та ЗМІ.   

 

Підсумки 

Експерти країн-членів Європейського Союзу Йєспер Ніцше та Віргіліус Валанчус 

відвідали місто Київ у період з 24 по 27 вересня 2012 року та 04 – 07 березня 2013 року.   

Метою першої місії, яка мала місце в рамках Заходу D 1,   було проведення оцінки 

ситуації щодо розвитку комунікацій між представниками засобів масової інформації та 

судами з метою надання допомоги ВАСУ (Вищому адміністративному суду України), а 

також іншим адміністративним судам у  створенні комунікаційної політики відповідно до 

стандартів Європейського Союзу. Під час роботи другої місії (Захід D2) перед експертами 

стояла мета зібрати відповідні спостереження, коментарі та пропозиції щодо рекомендації, 

які було представлено у Звіті, підготованому за результатами проведення першої місії. 

Проведення 05 березня 2013 року  Круглого столу, присвяченого обговоренню відносин 
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між судами та засобами масової інформації та, зокрема, обговоренню ролі прес-секретарів 

у адміністративних судах, мало позитивний вплив на практичне впровадження  ідей 

(рекомендацій) даного звіту, зокрема, сприяло  розробці відповідних настанов для прес-

секретарів. 

В рамках другої місії експертами було проведено ряд зустрічей та обговорень  із 

суддями, керівником апарату, керівником прес-служби, а також іншими представниками 

апарату Вищого адміністративного суду України. Висновки та коментарі, отримані в 

результаті обговорень, які було проведено в рамках Круглого столу, зокрема, ті, що було 

отримано від прес-секретарів окружних та апеляційних адміністративних судів (міст 

Одеса, Донецьк, Вінниця, Львів та ін.), а також суддів, мали велику цінність на додаток до 

інформації, яку було отримано експертами на попередніх стадіях впровадження.  

Головними темами під час проведення обговорень із представниками ВАСУ, а 

також іншими співрозмовниками були, головним чином, питання, сфокусовані : 1) ролі 

відповідних служб судів , які відповідальні за здійснення комунікації між засобами 

масової комунікації, громадськістю; 2) співпраці між суддями та спеціалістами судів, 

відповідальними за зв’язки із засобами масової інформації; 3) обговоренню основних 

викликів, що постають при здійсненні діяльності співробітників, відповідальних за зв’язок 

із засобами масової інформації, та, певним чином, обговоренню викликів, які постають 

перед суддями адміністративних судів під час обговорення відносин із засобами масової 

інформації;  

4) можливі шляхи розвитку та вирішення проблем з метою удосконалення комунікації між 

адміністративними судами та засобами масової інформації. Експертами було 

представлено та обговорено різноманітні приклади європейського досвіду у даній  сфері. 

Дискусії, які було проведено в рамках Круглого столу, мали на меті  сприяти практичному 

впровадженню відповідних рекомендацій з метою підвищення ефективності  діяльності 

системи українського правосуддя. 

Хоча очікувалося, що Заходи  D1 та D2  буде в основному присвячено діяльності 

служб, відповідальних за зв’язки з громадськістю , а також діяльністю прес-секретарів у 

судах та підготовкою відповідних рекомендацій для прес-секретарів, експерти 

притримувалися думки, що політику з питань розбудови зв’язків з громадськістю буде 

важко розробити без залучення до відповідної роботи суддів. Таким чином,  у даному 

Звіті   суддям також було надано ряд прикладів з європейського досвіду, представлено 

відповідні пропозиції та рекомендації. 

Звіт експертів складається з чотирьох частин. Частина А пов’язана з 

обговоренням діяльності відповідних служб, відповідальних за зв’язки з громадськістю та 

діяльністю прес-секретарів у країнах-членах Європейського Союзу. Частину В 

присвячено обговоренню ролі суддів, перевагами та негативними моментами, які можуть 

випливати в процесі їх співпраці із засобами масової інформації. Було надано декілька 

пропозицій щодо ролі українських суддів у процесі їх можливого залучення до процесу 

формування відносин  із громадськістю, а також із засобами масової інформації. Частину 

С присвячено розробці рекомендації для спеціалістів адміністративних судів, 

відповідальних за зв’язки із засобами масової інформації.  У Частині D даного Звіту 

експертами представлено деякі рекомендації та висновки. 

Співробітництво між суддями та спеціалістами, відповідальним за відносини  

з громадськістю та засобами масової інформації, відповідно до позиції експертів 

Європейського Союзу, є найбільш важливим  у процесі розширення комунікативної 

політики у системі адміністративного судочинства України. Таким чином, експерти 

виступають за встановлення постійних та тісних контактів між суддями та прес-

секретарями адміністративних судів. Безперечно, роль керівника суду залишається такою, 
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що має виняткову важливість у встановленні регулярних та тісних контактів між суддями 

(та, за необхідності,  керівниками внутрішніх підрозділів, головами судових палат тощо) з 

прес-секретарями судів. 

Безперечно, необхідним відправним пунктом має бути те, що при встановленні, у 

процесі розвитку та вдосконалення відносин судів та засобів масової інформації, 

незаперечно важливою залишається роль керівника суду, який має вирішувати напрями та 

цілі  розвитку відповідної діяльності, тощо. Адже без прямої підтримки керівника суду, 

встановлення ним чітких цілей та очікувань щодо остаточних результатів відповідна 

діяльність, вірогідно, не буде мати значного розвитку. Це є важливим, оскільки, як це 

показує досвід багатьох країн-членів Європейського Союзу, діяльність, яка спрямована на 

формування відносин між судами та засобами масової інформації, є довготерміновою, і до 

неї має бути залучено усіх працівників суду, якщо ми очікуємо отримати вагомі позитивні 

результати. Ми не можемо встановити чіткі часові рамки. Відповідний процес вимагає 

того, щоб керівники судів, судді, а також представники судового апарату мали більше 

знань та розуміння того, яким чином працюють засоби масової інформації, аби зрозуміти, 

з якою метою суди мають бути більш активно залученими до даних питань. Нарешті, 

відправною точною також є той факт, що для широких кіл громадськості саме засоби 

масової інформації є джерелом отримання інформації щодо діяльності судів. Таким 

чином, якщо суди хочуть мати вплив на формування думки широких кіл громадськості 

щодо загального рівня довіри до судів, мудрим кроком є пошук вірного спрямування 

комунікації із засобами масової інформації.  

Частина  A 

Суди та засоби масової інформації – ситуація у Європі 

Перед судами в усіх країнах-членах Європейського Союзу постають однакові 

виклики під час здійснення комунікації із засобами масової інформації. Одним з найбільш 

важливих висновків, наведених у звіті  «Правосуддя, суспільство та засоби масової 

інформації» за 2011 – 2012 роки, підготованого Європейською мережею судових рад,  є 

наступний: 

―Європейські суди нерідко критикують за недостатній рівень прозорості, 

несучасність та закритість. Одночасно судовій системі бракує відкритості при проведенні 

публічних дебатів, оскільки існує велике переконання у тому, що методом спілкування 

судів із суспільством мають бути прийняті судові рішення. Чи є дане твердження досі 

достовірним, особливо якщо засоби масової інформації доносять до широких кіл 

громадськості невірну інформацію? У даному звіті ми спробуємо дати негативну 

відповідь на дане питання, оскільки суспільство має право на отримання достовірної 

інформації щодо діяльності судових органів, а також судової системи в цілому».  

Загальний огляд ситуації, що склалася у країнах-членах Європейського Союзу, 

свідчить про те, що відкритість по відношенню до засобів масової інформації, а також 

розвиток та удосконалення формування відносин із засобами масової інформації мають 

велике значення. Для цього є очевидні причини: оскільки громадськість отримує велику 

кількість інформації саме через засоби масової інформації, критично важливим є те, яким 

чином відбувається співпраця між судами та засобами масової інформації.  

Виклики: 

Для судів існує декілька викликів, які виникають при розбудові контактів із 

засобами масової інформації. Питанню викликів буде присвячено частину B Звіту у 

контексті обговорення специфічних питань формування відносин суддів та представників 

засобів масової інформації, а також питанням,  якого роду виклику можуть виникати.  
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У даній частині увагу буде сфокусовано на діяльності спеціалістів, відповідальних 

за зв’язки із засобами масової інформації. Наприклад, важливо наголосити на наступних 

аспектах: 

 Журналісти мають подавати інформацію (новини) у формі, яка є зрозумілою для 

широких кіл громадськості. Оскільки діяльність, як здійснюється судами, є часто 

питанням непростим, це означає, що журналісти мають «транслювати» 

інформацію, яка подається від судів до громадськості (читачів, глядачів, тощо). 

 Засоби масової  працюють за умов існуючої професійної конкуренції. Вони також 

працюють, відходячи від певних термінів, визначених для виконання завдання. 

Вони, як правило, мають «загальний» підхід, коли йдеться про представлення 

інформації, що має спеціальний характер. Це означає, що журналісти є 

обмеженими у часі, а також, як правило, у знаннях щодо предмету діяльності 

судів. Відповідно, вони потребують  швидкого отримання інформації, яка було б 

доступною для їх розуміння з метою належного виконання своїх професійних 

обов’язків. 

 Часто засоби масової інформації приділяють інтерес до речей, які не є важливими 

чи цікавими для судів. Це може призводити до ситуацій, коли суди є 

непідготованими до високого рівня зацікавленості засобів масової інформації до 

того чи іншого питання.   

 Оскільки рідко виникає ситуація, коли журналіст є суддею, це впливає на 

відносини між судами та засобами масової інформації, коли йдеться про питання 

взаємного розуміння професійних ролей кожного учасника комунікаційного 

процесу. 

Безперечно, у даній сфері існують інші виклики, але наведені чотири приклади 

щодо викликів самі по собі також свідчать про потребу у наявності  певних видів 

компетентності, у яких мають потребу суди при формуванні своїх відносин із засобами 

масової інформації.  

Суди та судові адміністрації у багатьох країнах Європейського Союзу мають у 

штаті спеціалістів, відповідальних за зв’язки із засобами масової інформації/прес-

секретарів/радників з питань роботі із засобами масової інформації з метою побудови 

відносин на рівні «суди – засоби масової інформації» на професійному та ефективному 

рівні. Коли йдеться про чотири вищезазначені виклики, спеціаліст суду, відповідальний за 

зв’язки із засобами масової інформації, з-поміж іншого має: 

 Надавати суддям підтримку у процесі проведення комунікацій із засобами 

масової інформації, шляхом роз’яснення того, яким чином має «транслюватися» 

діяльність судів, наприклад, шляхом представлення прес-релізів або надання 

відповідей на питання інтерв’ю, забезпечення широких кіл громадськості 

відповідною достовірною  інформацією. 

 Допомагати судам краще розуміти умови роботи журналістів та того, яким чином 

це може вливати на результати даної роботи (неправильне подання інформації, 

непорозуміння, тощо), а також допомагати у розумінні того, яким чином суди 

мають відповідати на потреби журналістів з метою покращення ситуації. 

 Допомагати судам розуміти сферу загальних інтересів журналістів та того, чому 

та яким чином суди можуть працювати над поліпшенням своїх знань у даній 

сфері з метою бути краще підготованими до задоволення інтересів засобів  

масової інформації. Нарешті, це може сприяти тому, що громадськість 

отримуватиме відповідну інформації у позитивному  для іміджу судів руслі.  
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 Допомагати судам краще розуміти  роль роботи журналіста. Метою 

вищезазначеного ні у якому разі не є побудова певного роду «дружби» між 

суддями та журналістами, - це не є метою для жодної зі сторін, - але сприяння 

розумінню одне одним побудові професійних зв’язків з метою удосконалення 

відносин між судами та засобами масової інформації.   

Нарешті, роботу спеціалістів судів, відповідальних за відносини із засобами 

масової інформації, може  стати внеском у процесі формування  ситуації, яка буде 

потенційно виграшною для обох сторін. Для судів, наприклад, потенційну перевагу 

матиме ситуація, якщо  інформація для оприлюднення (публікації) щодо судового 

провадження багатьох судових справ буде надходити від суду за умов, якщо вона є 

відповідною, зрозумілою та у ній існує потреба.  Для засобів масової інформації це має 

потенційну перевагу також, оскільки вони отримуватимуть відповідну, вчасну  

інформацію щодо судових справ, які викликають високий інтерес з боку широких кіл 

громадськості.   

Таким чином, збільшуються можливості для зростання шансу, що, у кінцевому 

рахунку, більш широкі кола громадськості зможуть отримувати коректну інформацію 

через засоби масової інформації.  

Оскільки Вищий адміністративний суд виявив зацікавленість до обговорення  

в рамках Заходу D 2  також питань використання соціальних засобів масової інформації, 

то можна представити стислий огляд відповідної ситуації, яка склалася у країнах 

Європейського Союзу. Деякі країни-члени Європейського Союзу використовують 

соціальні мережі як інструмент роботи при формуванні відносин між судами та засобами 

масової інформації. У якості одного із відповідних цікавих прикладів може бути наведено 

діяльність Верховного суду Об’єднаного королівства. Верховний суд почав у своїй роботі 

використовувати Твіттер у 2011 році, і наразі можемо спостерігати гарні результати, коли 

йдеться як про передачу відповідної інформації до засобів масової інформації, так і у 

більш широкому контексті, зокрема, коли йдеться про формування відносин із широкими 

колами, особливо молоддю. Якщо ми будемо розглядати формування відповідних 

відносин під кутом зору того, яким чином Твіттер може бути корисним при розбудові 

відносин із засобами масової інформації, то тут очевидним є той факт, що суди за 

допомогою використання Твіттеру можуть досягати залученя певних цільових аудиторій, 

зокрема, журналістів, для оперативної передачі інформації, наприклад прес-релізів, 

передачі інформації, яку розміщено на веб-сторінці суду. Таким чином, для суду 

використання Твіттеру означає також розширення використання веб-сторінки суду та 

прямого спілкування із журналістами (або іншими цільовими аудиторіями) через веб-

сторінку у випадках, коли це є необхідним. 

Досвід Швеції 

У Звіті «Правосуддя, суспільство та засоби масової інформації» за 2011 – 2012 

роки, представленого Європейської мережею судових рад (ENCJ), наголошується на 

потребі європейських судів більш активно працювати у сфері розбудови відносин із 

засобами масової інформації, наприклад, шляхом підготовки рекомендацій щодо 

побудови відносин між судами та засобами масової інформації, щодо інформування 

засобів масової інформації шляхом відповідних прес-релізів щодо прийнятих судових 

рішень, які викликають суспільний інтерес, щодо підготовки відповідей на питання, 

підготовки загальної інформації для представлення під час інтерв’ю тощо. 

Цікаво також представити дещо більш детальну картину того, яким чином працює 

одна із судових систем країн Європейського Союзу у даному напряму: зокрема шведська, 

- сфокусувати увагу на спеціальній ролі, яка приділяється діяльності спеціалістів, 

відповідальних за зв’язки із засобами масової інформації. Слід зазначити, що відповідна  
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шведська модель багато у чому є репрезентативною по відношенню до відповідних 

моделей, започаткованих у судах  багатьох країн-членів Європейського Союзу. 

Протягом 21-го століття у Швеції суди пройшли шлях від ситуації, коли у судах 

не приділялася відповідна увага комунікації із засобами масової інформації значному 

розвитку зазначеної діяльності у відповідному напрямі протягом останніх років. У 2011 

році судами Швеції було прийнято спільну медіа-страгегію. Відправним пунктом даної 

стратегії є уможливлення судами впровадження уніфікованого підходу по відношенню до 

роботи із засобами масової інформації, що, у кінцевому рахунку, сприятиме зростанню 

рівня довіри до діяльності судів  та розвитку відповідних відносин у позитивному 

напрямі. 

У даній діяльності – як у напрямі формування стратегії, так і у процесі розробки 

інструментарію для використання судами при роботі із засобами масової інформації, а 

також при щоденній роботі та при забезпечення більш стратегічних аспектів діяльності 

судів, - роль співробітника суду, відповідального за відносини із засобами масової 

інформації, є надзвичайно важливою. Більш того, саме вони відіграють ключову роль у 

питаннях формування майбутньої стратегії відносин між судами та засобами масової 

інформації у Швеції, оскільки , як і будь-де, дана робота у судах проводиться на постійній 

основі та є тривалою у часі. 

Ми наведемо декілька прикладів роботи судів Швеції, а також представимо роль 

спеціаліста суду, відповідального за відносини із засобами масової інформації, у чому 

полягала та полягає дана роль: 

 прес-релізи: Сьогодні багато із судів Швеції використовують прес-релізи у якості 

ефективного засоби забезпечення комунікації із засобами масової інформації. 

Найбільш розповсюдженим типом прес-релізів у написання короткого підсумку 

судового рішення щодо судових справ, які мають широкий суспільний резонанс, з 

подальшою публікацією даної інформації на веб-сторінці суду у момент 

офіційного проголошення судового рішення. При використання прес-релізів у 

даний спосіб суди зустрічаються із ситуацією, коли значно менша кількість 

журналістів звертається  до суддів з метою надання додаткового роз’яснення 

відповідного питання, а також це сприяє тому, що інформація, представлена у 

прес-релізі, у такому ж вигляді подається у засобах масової інформації. 

Роль спеціалістів судів, відповідальних за зв’язки із засобами масової інформації, 

є центральною, коли йдеться про проведення роз’яснювальної роботи щодо 

необхідності та важливості підготовки відповідних прес-релізів. Важливою 

відправною точкою є інформування судів щодо ролі, робочих умов та потреб, що 

постають перед журналістами у процесі виконання їх функціональних обов’язків, 

а також щодо того, наскільки активна комунікація із засобами масової інформації 

може стати ефективним інструментом у даному контексті. Спеціалістами судів, 

відповідальними за зв’язки із засобами масової інформації, наголошується на 

важливості забезпечення «перекладу» складних юридичних термінів на звичайну, 

повсякденну мову. Безперечно,  також видається  важливим продемонструвати, у 

якого характеру інформації мають потребу журналісти з метою виконання їх 

функціональних обов’язків, а  також забезпечення, аби відповідна інформація 

містилася у відповідних прес-релізах. Спеціалісти судів, відповідальні за 

забезпечення зв’язків із засобами масової інформації, мають удосконалювати, 

наприклад, процес підготовки навчальних  матеріалів,  на основі яких можна 

проводити навчання суддів на предмет підготовки прес-релізів, проводити 

навчальні семінари з метою допомоги розвитку відповідних здібностей у суддів, 

готувати навчальні настанови щодо ефективного написання прес-релізів, тощо; 
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мати перелік відповідних контрольних питань для самоперевірки, тощо. Вони 

також мають, у випадку необхідності, надавати свою професійну підтримку 

судам. На першому місці стоять, безперечно, необхідність для спеціаліста суду, 

відповідального за зв’язки із засобами масової інформації, бути широко обізнаним 

зі сферою діяльності засобів масової інформації, розуміння особливостей роботи 

журналіста, потреб журналістів, які вони мають з метою виконання свої 

професійних обов’язків.  

 Проведення медіа-тренінгів, надання порад перед проведенням інтерв’ю: 
Станом на сьогодні у Швеції все більше суддів дають інтерв’ю, головним чином, 

коли виникає потреба у проведенні роз’яснення змісту судового рішення з метою 

ознайомлення широких кіл громадськості із деталями законодавства, на основі 

яких дане судове рішення було прийнято. Звичайно, участь  у побідному інтерв’ю 

є подією, на яку ніколи не слід з’являтися без відповідної підготовки. 

Спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із засобами масової інформації, 

пропонують свою підтримку при підготовці до інтерв’ю, наприклад, шляхом 

підготовки суддів до надання відповідей на  можливе коло питань, що можуть 

перед ними ставитися, тощо. Відповідні співробітники можуть проводити 

підготовку суддів на кшталт того, якого роду відповіді він/вона має подавати на ті 

чи інші питання, яким чином вести бесіду, тощо. Спеціалісти судів, відповідальні 

за зв’язки із засобами масової інформації, також можуть організовувати 

спеціальні навчання за участю професійних консультантів, навчати поведінці 

перед камерою, тощо. Спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із засобами 

масової інформації, мають надавати підтримку різного характеру на кшталт того, 

як підготовка рекомендацій та настанов, переліку відповідних питань, тощо, які 

могли б бути використані у якості інструментів для суддів під час проведення 

інтерв’ю. Спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із засобами масової 

інформації, також мають пропонувати проведення у судах відповідних 

навчальних семінарів для бажаючих з метою удосконалення  опрацювання ними 

судових справ, що мають великий суспільний резонанс. Протягом даних 

навчальних семінарів має проводитися відповідна навчальна підготовка щодо 

проведення інтерв’ю: яким чином готуватися до участі у інтерв’ю та які питання 

слід обдумувати відповіді перед початком інтерв’ю, - дані питання можуть бути 

прикладом того, що може бути обговорено під час відповідних навчальних 

семінарів.  

Успішні методи: усі наведені вище приклади мають одну спільну рису. По-

перше, однозначно, що в усіх судах роботу не було розпочато одночасно. Навіть навпаки: 

коли йдеться про підготовку прес-релізів, лише деякі з судів висловили до цього питання 

інтерес. Успішним вбачалося винайти деякі суди та суддів, які б погодилися стати 

«пілотними». За результатами їх роботи вдалося зробити висновки щодо того, які 

позитивні та негативні ефекти може мати проведення відповідні заходів, пов’язаних із 

діяльністю суду. Наприклад, великим аргументом, коли йдеться про ефективність 

використання прес-релізів, є той факт, що багато журналістів  також висловлюють 

задоволення з приводу інформації, яка надається  у відповідних документах: їм навіть не 

доводиться телефонувати суддям з метою роз’яснення інформації. 

Спеціалісти судів, відповідальні за питання зв’язків із засобами масової 

інформації, також працювали над відстеженням того, якого роду діяльність з формуванню 

відносин із засобами масової інформації було проведено судами. У 2012 році було 

проведено телефонне опитування за участю ста шістдесяти журналістів, які представляли 

різні засоби масової інформації із усієї Швеції. В результаті опрацювання результатів 
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даного опитування було виявлено багато корисної інформації, з-поміж іншого, окрема, 

зазначено наступне: 

 Журналісти, в основному, використовують прес-релізи, які готуються судами; 

 Більшість журналістів висловили побажання з приводу того, аби судами 

відповідні публікації робилися частіше; 

 Веб-сторінки судів використовуються як засіб для отримання журналістами 

корисної інформації, зокрема, щодо судових справ, які мають високий суспільний 

резонанс. 

У зв’язку із вищезазначеним можна зробити висновки, що у роботі спеціалістів 

судів, відповідальних за зв’язки із засобами масової інформації, важливо працювати над 

питаннями, пов’язаними із формуванням позиції: зокрема, підвищення розуміння судами 

важливості ролі журналістів, методів їх роботи, професійних потреб, відповідних знань 

щодо їх діяльності, тощо, - суди також мають формувати свою думку щодо засобів 

масової інформації. Коли суди побачать спільні переваги, які випливають як для судів, так  

і для засобів масової інформації та для громадськості, це , і кінцевому рахунку, призведе 

до кращих результатів. 

Що також має велику важливість у даному процесі, так це той факт, що  роль 

спеціалістів судів, відповідальних за відносини із засобами масової інформації,  

сформувалася поступово, крок за кроком. Ключовим моментом у даному процесі тут може 

бути фокусування уваги на тому ефекті, який мала на діяльність суду співпраця із 

засобами масової інформації, а також демонстрація результатів даної роботи у судах. 

Проведення робочих семінарів є ефективним методом у наданні допомоги при 

формуванні судами відносин із засобами масової інформації. В рамках даних робочих 

семінарів представники судів – прес-секретарі запрошуються судами  для проведення 

даних занять, наприклад, підготовки прес-релізів, тощо. Під час короткої вступної частини 

представники судів, відповідальні за роботу із засобами масової інформації, а також судді 

обговорюють такі питання, як, наприклад, якого роду судові справи можуть викликати 

інтерес у представників засобів масової формації. Мета проведення даних обговорень 

полягає у досягненні спільного розуміння того, що ж вважається з боку журналістів 

«цікавою новиною», яку вони отримують від суду, а також, яким чином суди на різних 

рівнях можуть підготуватися до того, аби належним чином забезпечити інтересу, який 

викликає їх діяльність з боку засобів масової інформації. Коли йдеться про особливе 

виявлення інтересу з боку засобів масової інформації, то його, зокрема, викликають 

високорезонансні справи, які викликають певні очікування з боку ЗМІ та громадськості до 

винесеного судового рішення у відповідній судовій справі. Таким чином, під час робочого 

семінару судді мають можливість особисто практикуватися у підготовці прес-релізів, 

відповідних підсумкових матеріалів щодо реальних  судових рішень, які були б такими, 

аби могли надати журналістам достатньо повноцінною інформації, на основі якої могли б 

бути підготовані статті. Дана підготовка може проводитися, зокрема, шляхом навчання 

суддів прочитанню змісту судового рішення «очима» представників засобів масової 

інформації, аби таким чином бути підготованими до надання відповідей на запитання 

журналістів. Та, нарешті, це може мати вплив на те, якого характеру інформація буде 

подаватися широким колам громадськості через засоби масової інформації.. 

Безперечно, слід наголосити на наступному: розвиток відносин на рівні «суди – 

засоби масової інформації» має відбуватися поступово, бути тривалим та постійним у часі. 

Досвід Литовської Республіки: 

Як і у інших країнах Європейського Союзу у судах Литовської республіки прес-

резізи використовуються судами як ефективний засіб при формуванні відносин із 
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засобами масової інформації. Найбільш розповсюдженим методом є підготовка прес-

релізів за результатами судових рішень, прийнятих  у найбільш резонансних судових 

справах, з подальшою публікацією даних матеріалів на веб-сторінах судів одночасно з 

офіційним оголошенням судових рішень , які приймаються судами у найбільш 

резонансних судових справах. Використовуючи прес-релізи саме таким чином, суди 

можуть свідчити про те, що з’являється менша кількість звернень з боку представників 

засобів масової інформації з запитаннями, а також про той факт, що засоби масової 

інформації використовують для публічного подання безпосередньо тексти прес-релізів, 

які є підготованими судами попередньо. 

Представники судів, відповідальні за проведення контактів із засобами масової 

інформації (прес-секретарі, радники з питань комунікацій, тощо) у Литовській республіці  

є відповідальними за підготовку прес-релізів, проведення комунікаційних заходів із 

представниками засобів масової інформації, а також у багатьох випадках саме вони є так 

званим «обличчям» судів. Саме вони, як правило, у процесі виконання своїх повноважень 

тісно співпрацюють  із президентами та віце-президентами судів. 

Прес-серктераті у судах, як правило, наймаються на роботу на засадах проведення 

загального конкурсу. Суди, як правило, займаються пошуком кандидатів, які мають 

певний досвід роботи у сфері формування відносин із засобами масової інформації. Деякі 

із спеціалістів судів, які наразі  відповідають за формування відносин із засобами масової 

інформації, у минулому мали досвід журналістської діяльності, або ж мають 

політологічну, юридичну, журналістську освіту, тощо. 

У деяких адміністративних судах роль особи, відповідальної за формування 

відносин із засобами масової інформації, виконують помічники президентів судів, або ж 

інша особа із команди президента, або ж хтось із помічників суддів. 

У випадку, коли президентові суду або ж комусь із суддів надходить пропозиція 

щодо участі у інтерв’ю, особа, відповідальна за контакти із засобами масової інформації, 

надає, як правило, відповідні поради. Дані особи не тільки проводять огляд відповідних  

статей у засобах масової інформації, але також готують інформаційні підбірки щодо 

соціальних, політичних новин, тощо. 

Зважаючи на те, що існують певні пробіли у рівні взаємного розуміння між 

представниками засобів масової інформації та представниками органів судочинства в 

цілому, роль прес-секретаря також полягає у тому, щоб діяти у якості свого роду 

посередника між засобами масової інфорації та громадськістю під час подання новин, які 

стосуються діяльності судів.  

Було б ідеальним мати окремого прес-секретаря у кожному суді. З іншого боку, 

недостатнє фінансування стоїть на заваді реалізації даної перспективи. У Литві, 

наприклад, функції прес-секретаря (особи, що забезпечує комунікацію із засобами масової 

інформації) виконує хтось із офісу Президента суду (наприклад, помічник Президента, 

помічник судді, тощо).  У таких випадках зазначені особи мають проходити відповідну 

підготовку. 

Як і у багатьох країнах Європейського Союзу (на відміну від Швеції) судді у 

Литві дуже рідко дають інтерв’ю представникам засобів масової інформації. Проте інколи, 

зокрема, у випадках, коли йдеться про роз’яснення судових рішень, які було прийнято за 

результатами судового розгляду високорезонансних справ, судді виконують дану роботу. 

Мета даної роботи полягає у тому, аби забезпечити надання правових роз’яснень, які були 

б доступними для розуміння з боку широких кіл громадськості.  

Частина B 
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Станом на сьогоднішній день робота суддів не сприймається таким чином, що 

вони можуть вести мову лише про прийняті ними судові рішення. Відносини із широкими  

колами  громадськості, освітня роль судів у процесі існування демократії стала виключно 

важливою у той час, коли відбувається постійно збільшення різного роду інформаційних 

потоків. Надання точної та адекватної інформації щодо функцій судів та їх незалежної 

ролі як гілки влади є, таким чином, суттєвим внеском по відношенню до зростання 

розуміння ролі судів як ключового елементу демократичної конституційної суспільної 

моделі, а також має визначати відповідні межі розповсюдження діяльності органів 

судочинства..  

Забезпечення правосуддя є ключовим елементом демократичного суспільства. 

Мета даного процесу полягає у розв’язанні спорів між сторонами шляхом прийняття 

відповідних судових рішень, які  виконують як нормативні, так і виховні функції; у  

забезпеченні громадян відповідними «керівництвами до дії», інформацією та гарантіями 

дотримання закону, а також його практичного застосування
1
. 

Критика з боку широких кіл громадськості є невід’ємною частиною 

демократичного суспільства. У даному контексті суди не можуть стояти осторонь інших 

органів. Адже це є частиною демократичного порядку у кожній демократичній державі. 

Погляди щодо діяльності органів правосуддя можуть бути різними. Відповідно до 

підходів Європейського Союзу, перед кожним із судів постають певні суспільні виклики. 

Налагодження належного рівня комунікацій між судами та засобами масової інформації 

допомагає заповнювати інформаційні пробіли, які можуть виникати між органами 

правосуддя та широкими колами громадськості, сприяти розширення взаємного 

розуміння.  

У своїй Позиції № 7 (2005)
2
  Консультативна рада суддів  країн ЄС ( CCJE) 

визначила, що корисним було б удосконалювати відносини між судами та засобами 

масової інформації з наступною метою:  

 Підсилення розуміння відповідних ролей; 

 Інформування громадськості щодо природи, змісту та рівня складності 

суддівської діяльності; 

 Виправлення можливих фактичних помилок у звітах щодо відповідних судових 

справ.  

Предмет комунікації між судами та засобами масової інформації були обговорено 

в рамках роботи багатьох форумів за участю країн-членів Європейського Союзу, інших 

міжнародних форумах. Вважається, що встановлення належних відносин між органами  

судочинства та засобами масової інформації сприяє передачі інформації щодо діяльності, 

спрямованої на здійснення правосуддя, широким колам громадськості.  

Існує декілька типів комунікативних стратегій, які використовуються  при 

формуванні відносин між засобами масової інформації та судами країн-членів 

Європейського Союзу. У рамках Державної ради Франції діє інформаційна служба, до 

складу якої входять спеціалісти із питань комунікацій. У деяких державах, наприклад, 

Нідерландах, Бельгії, Австрії, впроваджено інститут прес-суддів, які регулярно подають 

інформацію представникам засобів масової інформації щодо діяльності, яка пов’язана із 

здійсненням правосуддя. У адміністративних судах деяких інших країн  (наприклад, у 

                                                
1 Див Висновки П’ятого зібрання президентів Верховних судів країн-членів Європейського Союзу, місто 

Любляна, 06 – 08 жовтня 1999 року, параграф № 2. 
2https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2005)OP7&Sector=secDGHL&Language=lanEnglish&Ver=original&

BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3 
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Франції) не призначаються  ані судді, відповідальні за питання комунікації із засобами 

масової інформації, ані прес-секретарі .  Інформація широким колам громадськості 

подається безпосередньо президентами судів, віце-президентами, аби старшими суддями, 

які мають достатньо досвіду у відповідній сфері. У інших країнах (наприклад, Литва, 

Латвія, Польща) комунікація із засобами масової інформації відбувається шляхом 

залучення спеціалістів судів, відповідальних за зв’язки із засобами масової 

інформації/радників з питань комунікацій, які, як правило, мають відповідну професійну 

підготовку, або ж через експертів у сфері зв’язків із громадськістю.  

У деяких країнах (Бельгія, Нідерланди, Австрія, Угорщина, Литва, Норвегія, 

Румунія, Іспанія, Туреччина) існує форма регламентів (інколи відповідні документи 

називаються рекомендаціями або протоколами з питань комунікацій) з питань 

формування  відносин між судами та засобами масової інформації. У деяких країнах 

відповідні відносини регулюються на державному та законодавчому рівні (наприклад, у 

Данії діє  Данська адміністрація з питань дотримання Акту Правосуддя). 

Рекомендації щодо проведення належної  комунікації із засобами масової 

інформації мають донести до суддів інформацію щодо їх ролі та меж проведення даної 

комунікації; із даних рекомендацій журналісти мають отримувати інформацію щодо того, 

які вимоги можуть ставитися до судів, та якими можуть бути очікування по відношенню 

до останніх. Рекомендації по роботі із засобами масової інформації можуть стати 

інструментом допомоги з метою досягнення цілей повноцінного, правильного відкриття 

широким колами громадськості правових механізмів шляхом представлення достовірних, 

відповідних фактів
1
. 

Служби з питань зв’язків з громадськістю (спеціалісти судів, відповідальні за 

зв’язки із засобами масової інформації, радники з питань комунікацій, прес-секретарі) 

відіграють важливу роль для роботи даного інструмента. Система правосуддя не є 

винятком. З іншого боку, без здійснення відповідної власної внутрішньої координації між 

суддями та спеціалістами судів, відповідальними за зв’язки із засобами масової 

інформації, було б  важко забезпечити ефективну співпрацю між судами та засобами 

масової інформації, або є безпосередньо із широкими колами громадськості.  

Судді мають вбачати у відносинах із прес-службами судів інструмент для 

доставки точної, чіткої інформації, спрямованої до уваги  широких кіл громадськості 

щодо діяльності судів, покращення іміджу судочинства, що може мати позитивний 

імпульс для покращення ефективності системи судів у цілому. 

У декількох країнах-членах ЄС Рада судів та суди організовують самостійно 

неформальні щорічні (або щоквартальні) зустрічі із представниками засобів масової 

інформації. На даних зустрічах Рада або суди самостійно подають інформацію щодо 

статистичних даних, висвітлюють інформацію щодо окремих розглянутих судових справ, 

навчають практичним аспектам, що стосуються забезпечення потреб засобів масової 

інформації. Дані зустрічі є корисними як для судів, так і для засобів масової інформації, а 

також із  метою кращого взаємного пізнання. Таким чином, рекомендується, аби прес-

секретарі спікери та інформаційні служби  судів приймали участь у даних заходах. Участь 

суддів також могла б бути корисною. У деяких країнах-членах Європейського Союзу 

зустрічі між представниками засобів масової інформації та судів проводяться на 

регулярній основі з метою забезпечення кращого взаємного розуміння. Це могло б також 

стати рекомендацією для адміністративного судочинства України. 

                                                
1 «Правосуддя, суспільство та засоби масової інформації» (Звіт Європейської мережею судових рад (ENCJ) 

за 2011 – 2012 роки). 

http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf 
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Судді мають заохочуватися у наданні допомоги прес-секретарям судів щодо 

підготовки короткої інформації про змістовні, складні судові рішення, які можуть являти 

собою інтерес для широких кіл громадськості, а також шляхом участі у інших відповідних 

заходах.  

Під час обговорення, яке було проведено із суддями у ВАСУ, експерти прийшли 

до висновку, що для системи адміністративного судочинства України у більшій мірі 

підходить модель Литви та деяких інших країн-членів ЄС, коли прес-секретар (або радник 

з питань комунікацій) проявляє ініціативу шляхом контактування із суддями та 

помічниками суддів. Останні мають надавати усі відповідну необхідну  інформацію, яка 

стосується прийнятого судового рішення.  Прес-секретарі «перекладають» юридичну 

мову, на таку, що є більш зрозумілою для широких кіл громадськості, та подають 

відповідну інформацію для публічного доступу. Безперечно, суддя, яким було винесено 

відповідне судове рішення, або  інша відповідальна особа - представник суду завжди має 

перевіряти достовірність інформації, яка підготована для публічного подання. Вбачається, 

що на рівні ВАСУ високу оцінку мало б налагодження більш тісної комунікації між прес-

службою та секретарями судових палат.  

У відповідь на прохання сторони-бенефіціара у якості прикладу до даного Звіту 

надається прес-реліз, підготований за результатами проведеного судового слухання у 

одній із судових справ, що розглядалася  Вищим адміністративним судом Литви. Даний 

прес-реліз було підготовано прес-секретарем суду у співпраці із суддею – доповідачем, 

використано якості стислого підсумкового матеріалу щодо загального змісту судового 

рішення та оприлюднено відразу ж  після офіційного оголошення відповідного судового 

рішення до уваги широких кіл громадськості (Додаток). 

Експерти отримали враження, що представлені приклади не можуть бути завжди 

використані на грунті українських реалій через існування різних розумінь деяких 

процесуальних принципів. Хоча відповідно до Кодексу адміністративного судочинства 

Україні явно не передбачається, що неперервність адміністративного судового 

провадження є одним із принципів правосуддя, судді адміністративних судів України 

вважають, що даний принцип має прийматися до уваги.  

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України адміністративні 

суди можуть оголошувати короткий зміст судового рішення безпосередньо після 

завершення судового слухання, а потім, протягом визначеного періоду (певної кількості 

днів) вони мають підготувати проект повноцінного судового рішення. Це розуміється 

(принаймні, деякими суддями в Україні) таким чином, що до завершення підготовки 

повної версії судового рішення, з повною мотиваційною частиною, не передбачено, що 

судді мають проводити судові слухання у інших справах. Деякий час тому поняття 

безперервності судового провадження розумілося литовськими суддями також подібним 

чином. Проте протягом останнього десятиліття тлумачення зазначеного поняття 

(відповідно до європейських підходів) було змінено. Відповідним чином було змінено 

процесуальне законодавство. Останнім часом при розгляді більшості адміністративних 

судових справ судді після завершення судового слухання мають право оголосити, що 

повний текст судового рішення  (включаючи повну мотиваційну частину) у справі буде 

підготовано та оголошено через певний проміжок часу
1
. Хоча існує можливість оголосити 

короткий зміст судового рішення (лише резолюційну його частину, з усним роз’ясненням 

правових аргументів) на практиці цим правилом наразі майже не користуються. Як і в 

                                                
1 Відповідно до частини 5 Статті 85 Закону Литовської республіки  про адміністративне судове провадження  

суддя може оголосити, що рішення у справі буде проголошено у період до 20 днів, а у виняткових випадках 

– протягом більш тривалого терміну. 
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Україні (див. Статті 150, 154, 160 Кодексу адміністративного судочинства України), у 

Литві передбачено, що судові рішення мають обговорюватися у дорадчій кімнаті. Проте 

можливість оголосити судове рішення після певного проміжку часу по завершенню 

судового слухання не вважається порушенням поняття про неперервність судового 

провадження у справі. Судді під час підготовки проекту судового рішення приймають 

участь у розглядах інших судових справ, що не вважається порушенням конфіденційності 

та не означає що судове провадження у першій справі є перерваним. 

Існує декілька переваг від зміни поняття щодо неперервності судового 

провадження у справі у світлі впровадження комунікації між судами та засобами масової 

інформації: 1) (1) інформація щодо судового рішення подається миттєво ( на приклад, 

досвід Швеції, Литви); (2) час між проголошенням судового рішення та поданням 

мотиваційної частини, не буде вважатися «пробілом» ; (3) не буде більше виникати 

здогадок щодо правового обґрунтування судового рішення, що є особливо доречним під 

час судового провадження у високорезонансних справах; (4) виникатиме процесуальна 

економія часу у тому сенсі, що судді зможуть одночасно розглядати інші судові справи.  

Експерти притримуються думки, що оголошення виключно резолютивної частини 

судових рішень (поточна процесуальна практика) може інколи призводити до створення 

ситуацій у адміністративних судах України, коли судове рішення є прийнятим, але 

протягом певного проміжку часу частина мотиваційна не оголошується. Це підтримує у 

щироких кіл громадськості великий рівень очікувань та здогадувань, якими можуть бути 

правові підґрунтя даного рішення. Зацікавлені сторони можуть миттєво взяти на себе 

ініціативу щодо заповнення інформаційних пробілів, і їх інтерпретації не завжди можуть 

бути обґрунтованими. Раптове обґрунтування, яке потім буде надано судом, може вже не 

покрити тих негативних інформаційних наслідків та виправити згубні наслідки. 

Таким чином, експерти рекомендують переглянути поняття щодо поняття 

неперервності судового провадження, а також поняття про конфіденційність обговорень 

(у тому сенсі, що судді можуть  працювати одночасно над іншими судовими справами, 

навіть якщо повне рішення у першій справі ще не було проголошено), та внести відповідні 

зміни до Кодексу адміністративного судочинства України. 

Суддям не має бути заборонено давати відповіді на питання, які поставлено 

представниками засобів масової інформації щодо здійснення правосуддя, проте мають 

існувати настанови щодо надання відповідей на такого роду питання, які могли б 

контролювати хід дискусію шляхом застосування визначених правил
1
. 

У більшості країн Європейського Союзу спілкування суддів із засобами масової 

інформації є досить обмеженим. Інформацію щодо прийнятих судових рішень судді, як 

правило, залишають для представлення прес-секретарями. В Україні серед суддів не 

прийнято коментувати свої або чужі рішення чи публічно надавати їм оцінки, навіть суто 

правові. Більш того, в Україні відповідно до Кодексу професійної етики судді 

забороняється  робити публічні заяви або коментарі щодо тих справ, які перебувають у 

провадженні суду, а також йдеться про те, що судді не слід піддавати сумніву судові 

рішення, які набрали законної сили
2
. В Австрії індивідуальні висупи суддів у засобах 

масової інформації є офіційно забороненими взагалі. У Швеції, навпаки, судді готують 

прес-релізи, дають інтерв’ю, надають роз’яснення щодо результатів судового розгляду у 

справах. У Бельгії деякі судді також дають інтерв’ю засобам масової інформації щодо 

                                                
1Мадридські принципи щодо відносин між засобами масової інформації та суддівської незалежності (11 

лютого 1994)  

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/ba4aa28729b3df7180256775004ec1c4?Opendocument 
2
 Стаття 6, Кодекс професійної етикисуддівської етики України. 

 

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/ba4aa28729b3df7180256775004ec1c4?Opendocument
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питань своєї професійної діяльності. Це може бути прийнятним, якщо тема інтерв’ю не є 

пов’язаною з конкретною судовою справою, але стосується загальних питань. Також вони 

також можуть виступати у якості експертів.  

У деяких країнах–членах Європейського Союзу, як правило, через відсутність 

посади спікера (прес-секретаря), засоби масової інформації отримують інформацію від 

суддів у відставці, які коментують судові рішення або інші питання, пов’язані із 

здійсненням правосуддя. Проблема полягає у тому, що дані судді у відставці 

сприймаються як спікери, що діють від імені судів, у той час, як вони не виконують 

активно суддівських функцій  уже протягом декількох років.  

Більшість європейських країн вважають виступи окремих суддів у засобах 

масової інформації ситуаціями, які являють певний ризик. Суддя є обмеженими у 

висловлені власної думки, а також має стриманим  при наданні коментарів щодо 

майбутніх судових рішень. Судді на мають давати інтерв’ю з приводу судових справ, 

рішення по яким наразі не прийнято. Вважається, що суддя, який має суб’єктивний підхід 

та демонструє прихильність до однієї із сторін, може бути звинувачений у чиненні впливу 

на результати судового розгляду справи. 

Європейська мережа судових рад (ECJN) заохочує усі країни-члени 

Європейського Союзу розвивати проактивний медіа-підхід. Даний підхід має бути 

сфокусовано одночасно як на окремих судових справах, так і на діяльності усієї судової 

системи у цілому
1
.  

Надзвичайно важливою у даному контексті  починає виступати  роль окремих 

суддів. 

Загальним правилом для суддів виступає заборона давати будь-які коментарі з 

приводу судових справ які знаходяться на стадії судового розгляду. Проте замість фраз 

«Без коментарів», яку , як правило, використовують найчастіше, рекомендується ввічливо 

пояснити, що судді не мають права давати коментарі з приводу справ, що знаходяться на 

стадії судового розгляду. Також рекомендовано перед участю у інтерв’ю для засобів 

масової інформації, проконсультуватися із спеціалістом суду, відповідальним за зв’язки із 

засобами масової інформації. 

Європейська мережа судових рад (ECJN) приходить до висновку про те, що 

окремі судді, – якщо на них не покладено обов’язки відповідальності за зв’язки із 

засобами масової інформації, -  мають не погоджуватися на пропозиції ЗМІ виступати у 

якості спікерів від судів. Якщо ж  вони усе ж  таки мають відповідні наміри, 

рекомендовано ретельно підготуватися у співпраці з суддями, відповідальними за 

контакти із засобами масової інформації, старшими за посадою суддями, або 

спеціалістами суду, відповідальними за зв’язки із засобами масової інформації
2
.  

У деяких країнах тримають обговорення щодо проведення розмежувань між 

термінами «коментувати», «пояснювати» або «надавати інформацію». Слід зазначити, що 

незважаючи на все, немає чіткої лінії між  такими поняттями,  як «коментування» та 

«пояснення». У Швеції, наприклад, було сформовано так звану «медійну групу» з-поміж 

суддів, які час від часу зустрічаються із представниками засобів масової інформації з 

метою обговорення загальних питань та проведення певної роботи, що має 

роз’яснювальний характеру, - зокрема, щодо роз’яснення змісту судових  рішень.  

                                                
1 «Правосуддя, суспільство та засоби масової інформації» (Звіт Європейської мережею судових рад (ENCJ) 

за 2011 – 2012 роки).http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf 
2 «Правосуддя, суспільство та засоби масової інформації» (Звіт Європейської мережею судових рад (ENCJ) 

за 2011 – 2012 роки).http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf 

 

http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf
http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_report_justice_society_media_def.pdf
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У Європі існує загальний підхід щодо того, що відповідних спеціалістів у судах 

слід навчати формуванню стратегії удосконалення відносин між засобами масової 

інформації та судами. Це ж саме може бути застосованим в Україні. Судді мають 

отримувати не лише загальну підготовку, але  також отримувати спеціальні відповідні 

навички, наприклад, з підготовки прес-релізів щодо власних судових рішень, що можуть 

бути, наприклад, обговореними групою слухачів та тренерів. Також можна проводити 

навчальні тренінги зокрема, щодо участі у інтерв’ю, з використанням відеоапаратури. 

Було б доцільним, якби у якості тренерів виступали журналісти або ж колишні 

журналісти. Подібні тренінги допомогли б суддям мати більше довіри до представників 

засобів масової інформації. Участь керівників судів та суддів у зустрічах із 

представниками засобів масової інформації могла б сприяти створенню атмосфери 

кращого взаєморозуміння.  

Може бути запропоновано декілька порад для суддів у процесі (перед) 

встановленням контактів із засобами масової інформації:  

 співпрацюйте із спеціалістом суду, відповідальним за відносини із засобами 

масової інформації, та консультуйтеся з ним; 

 приймайте участь у навчальних тренінгах; 

 Вам не заборонено давати інтерв’ю засобам масової інформації, але також 

усвідомлюйте можливі ризики. 

 впевніться, що Ви зрозуміли зміст поставленого журналістом запитання, на яке 

очікується Ваша відповідь; 

 залишайтеся спокійним, урівноваженим, не піддаватися на будь-які провокації 

Вашого співрозмовника; 

 будьте якомога більше чітким, точним, відвертим; 

 не повторюйте манеру журналіста у випадку створення ним провокаційної  

ситуації; 

 зберігайте спокій, навіть якщо це може видаватися тяжким завданням; 

 не виказувати, коли Ви розлючені; 

 у випадку, якщо Ви втомлені або зайняті, не бійтеся про це повідомити; 

 уникайте давати прямі негативні відповіді на кшталт «Без коментарів»; 

 краще коротко пояснити, що через заборону відповідно до законодавства, а також 

приймаючи до уваги правила етичної поведінки, Ви не можете вступати у 

відповідне обговорення певного питання; 

 не давайте коментарів з приводу судових справ, розгляд яких наразі триває; 

 уникайте критичних висловлювань щодо роботи інших суддів.  

Частина C 

Прочитання інструкцій (рекомендацій) : Частина C має сприяматися 

(читатися) як запропоновані експертами інструкції (рекомендації) для прес-секретарів, 

зміст яких були побудовано на базі проведених зустрічей, інтерв’ю, обміну думками, що 

відбулися під час місії експертів країн-членів Європейського Союзу до Києва у вересні та 

березні. Також дані рекомендації базуються на власному досвіді  зазначених експертів у 

даній сфері, прикладах належних європейських практик, тощо. Експерти хотіли б 

наголосити  на важливості обговорень, які були проведені в рамках Круглого столу, а 

також під час проведення зустрічей із представниками ВАСУ, які відбулися під час їх 

візиту до Києва у березні. Під час даних зустрічей було зроблено багато важливих 
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коментарів та зауважень, які стали важливим внеском до того, щоб зробити рекомендації 

для суддів більш адаптованими до українських реалій та потреб. Запропоновані 

рекомендації, представлені у формі, наведеній нижче, містять відповідні пропозиції як на 

найближчу перспективу, так і з урахуванням довготермінових перспектив розвитку. 

Звичайно ж, серед запропонованих рекомендацій можуть містится й такі, які у 

подальшому не будуть застосовані на практиці взагалі. Як наслідок, важливо, щоб дані 

припущення сприймалися саме таким чином, та щоб представники Вищого 

адміністративного суду України могли самостійно визначатися, які з рекомендацій 

можуть отримати подальший розвиток, а також до якої міри запропоновані рекомендації 

можуть бути використані адміністративними судами України у цілому.  

Запропоновані рекомендації для прес-секретарів адміністративних судів:   

Припущення: 

З метою підготовки рекомендацій, які могли б бути використані усіма 

адміністративними судами, може бути зроблено декілька важливих припущень, метою 

яких є підвищення ефективності та перспективах роботи спеціалістів судів, 

відповідальних за зв’язки із засобами масової інформації: 

 Найпершим та особливо важливим припущенням є те,  що існує   необхідність у 

вирішенні з боку керівництва судів напрямів роботи судів із засобами масової 

інформації. У чому полягає мета даної роботи? У країнах ЄС загальна мета 

полягає у розбудові більш активної комунікації із судами, формуванню розуміння 

громадськості, ролі суддів завдяки засобам масової інформації. Реалізація даного 

методу полягає у тому, аби забезпечити більш активний доступ до інформації, 

зробити її доступною для журналістів, збільшити відкритість, бути більш 

підготованими до інтересу з боку ЗМІ. Як зазначалося у частині А, засоби масової 

інформації  є головним джерелом отримання інформації широкими колами 

громадськості. 

У зв’язку із вищезазначеним цілі може бути визначено як із зовнішньої, так і з 

внутрішньої перспективи. У Швеції, наприклад, загальна мета роботи судів, яка 

проводиться по відношенню до ЗМІ, полягає у збільшенні рівня довіри 

громадськості до судів. На додаток, суди, які активно працюють у даному 

напряму, також отримують певні переваги, зокрема:  

 Менше тиску на працівників апарату суду,  

  Зниження кількості телефонних дзвінків у випадках, коли проводиться більш 

активно використовується веб-сторінка суду для розміщення інформації для 

журналістів. 

 Більш коректна підготовка звітів з боку засобів масової інформації.  

 Формування відносин із журналістами. 

 Необхідно, аби керівники судів були свідомі того, що успішність роботи суду у 

напряму формування відносин із засобами масової інформації має прямий вплив 

на успішність роботи суду в цілому. Адже представники охорони, судові 

секретарі, судді, керівники судів, ІТ спеціалісти, що наповнюють інформаційну 

веб-сторінку суду, - усі вони прямо або опосередковано задіяні до контактів із 

журналістами. Таким чином, кожен відіграє важливу роль у формуванні відносин 

«суд – представники ЗМІ – широкі кола громадськості», і про це слід пам’ятати, 

якщо ми хочемо, аби робота з формування відповідних контактів була успішною.  

У зв’язку із вищезазначеним, необхідно, щоб керівництво суду призначило особу 

(наприклад прес-секретаря), відповідальну за те, аби діяльність суду у формуванні 
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відносин із ЗМІ відбувалася злагоджено. Таким чином,  керівники судів мають 

наділяти прес-секретарів чіткими відповідними повноваженнями та 

поінформувати про це кожного. Це є обов’язковим, оскільки прес-секретар буде 

працювати у напряму надання інструкцій з метою впровадження  єдиною лінії 

поведінки по відношенню до ЗМІ.  

 Необхідно, аби кожен спеціаліст суду, відповідальний за зв’язки із засобами 

масової інформації, мав чіткі інструкції, відповідно до яких  було б визначено 

його посадові обов’язки та повноваження. Цим має також бути визначено, що 

спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із засобами масової інформації, мають 

вести комунікацію як в межах судів, так і з представниками засобів масової 

інформації на предмет визначення очікувань сторін по відношенню до даного 

спеціаліста. Спеціалісти судів з питань зв’язків із засобами масової інформації 

мають також на постійній основі намагатися проводити однакового роду 

діяльність в усіх адміністративних судах таким чином, аби журналісти знали, 

якого роду послуги, інформацію, тощо вони можуть очікувати отримати при 

контакті із будь-яким адміністративним судом України. На думку експертів, у 

деяких адміністративних судах України складається ситуація, коли спеціалісти 

судів, відповідальні за зв’язки із засобами масової інформації також  широко 

зайняті виконанням інших професійних обов’язків поряд із виконанням завдань, 

пов’язаних із  діяльністю з питань зв’язків із засобами масової інформації. Якби 

вони могла повністю присвячувати свій робочий час роботі у якості прес-

секретарів, або ж принаймні значну частину робочого часу, шанси на те, що 

відповідна діяльність суду у напряму формування відносин із ЗМІ буде більш 

успішною.  

 Як зазначалося вище, важливим моментом є розуміння керівником суду 

важливості ролі спеціаліста, відповідального за зв’язки із засобами масової 

інформації, надання даному спеціалісту відповідної підтримки у здійсненні його 

діяльності. Розвиток відносин між судами та засобами масової інформації є 

діяльністю, яка очевидно впливає на функціонування усього суду. Таким чином, 

спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із засобами масової інформації, мають 

розглядатися як ключові «гравці» у даному процесі. Це означає, що у судах таким 

співробітникам має надаватися всебічна підтримка. Дана діяльність має тривалі 

перспективи. Як правило, спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із засобами 

масової інформації, мають активно розбудовувати відносини, демонструючи та 

доводячи, чому для судів  існує необхідність допомозі даних спеціалістів у якості 

експертів, чому відповідна діяльність має впроваджуватися, а також які вона може 

мати наслідки. Вищезазначений опис функціональних обов’язків є першою 

запорукою для визначення належної ролі спеціаліста суду, відповідального за 

зв’язки із засобами масової інформації. 

 В ідеалі спеціаліст суду, відповідальний за зв’язки із засобами масової інформації 

повинен мати професійну журналістську освіту, професійну підготовку у сфері 

зв’язків із громадськістю та/або мати професійний довід у якості журналіста. 

Рекомендується також, аби він/вона мали дуже гарний рівень освітньої підготовки 

у питаннях судочинства. 

 Компетентність та особисті якості прес-секретарів мають важливу роль. По-

перше, спеціаліст суду, відповідальний за зв’язки із засобами масової інформації, 

повинен мати професійну журналістську освіту, професійну підготовку у сфері 

зв’язків із громадськістю та/або мати професійний довід у якості журналіста. 

Рекомендується також, аби він/вона мали дуже гарний рівень освітньої підготовки 

у питаннях судочинства. Проте на думку експертів, коли виникає ситуація вибору 
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між фахівцем  сфері судочинства та фахівцем у сфері журналістики, перевагу слід 

надавати експерту у галузі журналістики. Слід пам’ятати, що перевагою є мати на 

даній посаді спеціаліста, який не є правником, оскільки роль журналістів полягає 

у тому, щоб «змусити» систему правосуддя працювати у напряму, коли б складні 

питання були донесені завдяки ЗМІ до широких кіл громадськості на зрозумілій 

для широких кіл мові.  А тому було б доречним, коли б на даній посаді перебував  

саме такий фахівець. 

 

 Для забезпечення ефективності своєї роботи прес-секретар має працювати, 

відповідно до даних настанов, у ролі свого роду зв’язуючої ланки між судами та 

засобами масової інформації. Робота прес-секретаря має бути цілісною, оскільки 

його роль полягає у тому, він/вона мають мати цілісний погляд та високий рівень 

знань щодо методів побудови відносин із засобами масової інформації. Таким 

чином, це має означати, що він/вона мають працювати над тим, щоб збільшити, 

активізувати комунікаційні зв’язки судів, наприклад, шляхом підготовки прес-

релізів, надання відповідних коментарів та інтерв’ю, а також він/вона мають мати 

реалістичний погляд щодо роботи засобів масової інформації, напряку даної 

діяльності. Безперечно, це вимагає інтегрального, цілісного підходу. 

 Інтергрований підхід також є необхідним, коли йдеться про формування 

робочих відносин із журналістами. Час від часу прес-секретар має пояснювати 

правила та настанови для журналістів, вміти будувати конструктивний діалог 

під час роз’яснення проблемних питань. Безперечно, це вимагає видатних 

особистісних якостей, а також наявності інтегральних підходів до роботи. 

Внутрішній процес – визначення ролі: 

 Спеціалісти, відповідальні за зв’язки із засобами масової інформації, мають вести 

роботу щодо роз’яснення ролі його/її діяльності для організації (зокрема, суду)  

в цілому. Це є шляхом для належного розуміння суддями того, якого роду 

очікування можуть бути покладені на спеціалістів  відповідальних за зв’язки із 

засобами масово інформації, а також сприяти формуванню підходу взаємної 

співпраці та підтримки.  

 Спеціалісти, відповідальні за зв’язки із засобами масової інформації, мають 

активно працювати над зростанням рівня знань та розуміння роботи журналістів, 

методів та умов їх роботи тощо. Це є необхідним з метою зміни підходів у 

ставленні судів до засобів масової інформації. Мета даної діяльності полягає не в 

тому, аби кожен почав любити журналістів, але в тому, що кожен має знати, 

наприклад, у чому полягає роль журналістів, якими є їх права та обов’язки; які 

методи роботи застосовуються журналістами; що може бути сприйнято  я 

журналістами у якості новин; яким чином, часом обмежені знання журналістів у 

питаннях щодо здійснення судочинства  та вимушена діяльністю у рамках чітко 

визначених визначених термінів може мати негативний вплив під час зустрічей, 

що відбуваються у судах; навчити, яким чином суд може адекватно реагувати та 

впливати на дані явища. Журналіст має потребу у отриманні інформації, яку 

викладено у зрозумілому для сприйняття стилі, - настільки зрозумілому, 

наскільки це є необхідним в умов світу конкуренції. Яким чином суди можуть 

сприяти у даному питанні? Якими можуть бути наслідки при виникненні 

випадків, якщо відповідного сприяння з боку судів не надходить? 

 З метою збільшення відкритості судів рекомендується, аби прес-секретарі 

підготували рекомендації (настанови) для інших співробітників суду,наприклад, 

адміністративного персоналі, служб охорони, тощо, на випадок, коли останнім 
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доводиться мати контакти із представниками засобів масово інформації. За умов 

наявності чітких, прописаних настанов, підготованих спеціалістами судів, 

відповідальними за зв’язки із засобами масової інформації, зменшуються ризики 

того, що по відношенню до журналістів може виникнути некоректне ставлення; їм 

буде відмовлено у наданні інформації, тощо.  

 

 Спеціалісти адміністративних судів України,  відповідальні за зв’язки із засобами 

масової інформації , мають створити відповідну професійну мережу, яка б 

охоплювала відповідних фахівців усіх адміністративних судів України. Маючі 

постійні взаємні контакти, можливості порівняння своєї діяльності із діяльністю 

колегами, можливості для обговорення як проблемних ситуацій, так і гарного 

досвіду, сприятимуть удосконаленню та зростанню якості відповідної діяльності. 

Рекомендовано, аби відповідні зустрічі в рамках мережі відбувалися на постійній 

основі.  

 Коли йдеться про організацію щорічних зустрічей, то окрім обговорення 

поточних викликів, слід визначти тему для кожної зустрічі. Теми мають 

обиратися відповідно до принципу сприяння підсиленню розвитку комунікацій із 

представникми засобів масової інформації. Наприклад, темою можу бути: 

«Приклади розбудови внутрішніх відновин із суддями та працівниками апарату» 

або ж «Практичні результати від написання прес-релізів: яким чином   відповідна 

інформація використовується засобами масової інформації» або ж «Яким чином 

протистояти викликам, яким чином побудувати правильно розмову під час 

інтерв’ю щодо перспектив діяльності судів» тощо. Під час обговроеннян даних 

ідей прес-секретарі можуть надихати один одного. 

Внутрішній процес – практична діяльність: 

Співробітники судів, відповідальні за питання забезпечення комунікації із 

засобами масової інформації, мають проводити ефективний  моніторинг висвітлення 

діяльності своїх судів засобами масової інформації. Вони також мають розвивати 

стратегію щодо використання результатів даних моніторингу щодо висвітлення своєї 

діяльності з боку засобів масової інформації,  - наприклад, з метою, збільшення знань у 

співробітників своєї установи щодо роботи журналістів, формування розуміння того, що  

може сприйматися журналістами у якості новин, тощо. 

 Прес-секретар має розвивати свої навички щодо здійснення моніторингу ЗМІ, а 

також інших методів аналізу інформаційних потоків (як зовнішніх, так і 

внутрішніх), навчитися заздалегідь сигналізувати про можливі «загрози» суддям 

та керівникам судів, коли виникають певні питання щодо окремих судових справ, 

які викликають інтерес у суддів. Враховуючи дане, суди мають виділяти час для 

підготовки інформації для подання судовими спікерами з метою задоволення 

інформаційних потреб ЗМІ. Це покращить можливості суду у забезпеченні 

широких кіл громадськості чіткою інформацією, яка є вартою уваги. 

 Судові спікери мають бути відповідальними за написання, підготовку інформації 

для подальшого розміщення на веб-сторінці суду у колонці для преси. Дана 

колонка для преси має містити чітку інформацію, яка можу бути корисною для 

використання журналістами, включаючи відповідну контактну інформацію щодо 

прес-служби, а також включаючи дані щодо того, яку інформацію може бути 

надано журналістам у прес-службі. Веб-сторінки мають містити інформацію, яка 

може задовольнити потреби журналістів. 

 Співробітники судів, відповідальні за зв’язки із засобами масової інформації, 

мають нести відповідальність за інформаційне наповнення веб-сторінки суду  
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матеріалами, які може бути адресовано представникам масової інформації. На 

даній веб-сторінці має бути розміщено інформацію щодо того, яким чином може 

бути здійснено контакт із прес-службою суду, та щодо того, яку допомогу може 

отримати журналіст при контакті із прес-службою. Веб-сторінки мають містити 

також іншу інформацію, у якій можуть мати потребу журналісти, наприклад: 

 Перелік судових справ; пропонується додавати також додаткову інформацію 

щодо часу проведення судових слухань, а також попередньо очікуваного часу  

судового рішення.  

Звичайно, якщо готується прес-реліз щодо високорезонансної судової справи, 

його зміст має бути чітким для розуміння. Таким чином, ЗМІ отримає 

інформацію щодо короткого змісту судового рішення через перс-реліз.  

Також гарною є ідея подавати інформацію щодо особи, яка може виступити у 

якості спікера від суду, коли йдеться про подання інформації щодо 

високорезонансної судової справи.  

 Прес--релізи (дивіться нижче); 

 Імена суддів; 

 Інформація щодо прав та обов’язків журналістів; 

 Інформація щодо отримання акредитації; 

 Наведено питання, які часто ставляться представниками засобів масової 

інформації;  

Безперечно, уся інформація, яку подається до уваги журналістів, має бути 

написана зрозумілою мовою. 

 Спеціалісти судів,  відповідальні за зв’язків із засобами масової інформації, мають 

проводити активну діяльність у судах з питань підготовки прес-релізів. Прес-

релізи мають стати важливим інструментом для представлення важливої 

інформації для ЗМІ  з резонансних питань. Для судів це є особливо важливим у 

випадках, коли йдеться про судові справи, які мають важливий суспільний 

резонанс. Маються на увазі ситуації, коли багато журналістів цікавляться однією і 

тією ж інформацією, та коли тиск на суди з приводу отримання даний інформації 

є значним. На додаток, як зазначалося попередньо, оскільки журналіст є рідко 

експертом у сфері судочинства, існує ризик невірного трактування інформації.  

Таким чином, підготовка короткого підсумку щодо змісту судового рішення, який 

публікується одразу ж після офіційного винесення судового рішення, може стати 

ефективним методом забезпечення комунікації із засобами масової інформації у 

подібних ситуаціях. 

Безпосередній процес написання прес-релізу має бути наступним чином 

побудовано: прес-секретар проводить аналіз комунікаційних потреб ЗМІ (див. 

вище), які можуть виникати по відношенню до відповідної судової справи; може 

бути проведено відповідний діалог з даною метою. Перед публічним 

оголошенням судового рішення суддя подає необхідну інформацію щодо його 

змісту, найбільш важливу частину, а також правові обгрунтування до прес-

служби. Потім прес-секретар готує прес-реліз (див. нижче), який базується на 

даній інформації, та спільно із суддею, перевіряє даний документ на 

відповідність.  

Належно підготований прес-реліз: 
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 Складено з використання мовного стилю, яка є зрозумілим для сприйняття  

журналістами, - ідеальним буде підготувати прес-реліз таким чином, щоб 

журналісти могли б використати його текс при написанні відповідних статей. 

 Прес-реліз має складатися із заголовків, які привертають інтерес, має містити 

вступну частину, де представлено опис новини; має містити основний текст, де 

представлено відповідні деталі. 

 

 Прес-реліз має містити інформацію, у якій журналісти мають нагальну 

потребу. 

 Прес-реліз має подавати детальні відповіді на питання (критично важливі), які 

можуть виникати  у журналістів: 

 Визначення подібного роду питань, що можуть представляти інтерес 

журналістів, є ключовим завданням спеціаліста суду, відповідального за 

зв’язки із засобами масової інформації.  

 Прес-реліз має бути складено таким чином, що його текст може бути легко 

адаптовано,  цитати з нього може легко бути використано засобами масової 

інформації. Відповідно, перевагою для суду буде той факт, що менша кількість 

журналістів контактуватиме з ним на предмет проведення роз’яснення змісту 

судового рішення, яке було прийнято за результатами розгляду тієї чи іншої 

судової справи. 

Відповідно до вищезазначеного важливо, аби спеціалісти судів, відповідальні 

за зв’язок із засобами масової інформації, систематично працювали над 

відслідковуванням того, яким чином було використано матеріали прес-релізів 

засобами масової інформації. Безперечно, прес-секретар має інформувати 

суддів та відповідний персонал, який залучався до певного  судового 

провадження, щодо того, який ефект було отримано від відповідного прес-

релізу. Безперечно, належні приклади прес-релізів мають також бути 

використані мережею прес-секретарів адміністративних судів з метою 

передачі позитивного досвіду своїм колегам. Адже немає жодної потреби 

вдруге вигадувати колесо…  

 Спеціалісти судів, відповідальні за питання зв’язків  із засобами масової 

інформації, мають навчитися на прикладі відповідних прес-релізів, а також 

розповсюдити інформацію внутрішніми мережами. 

На початковій стадії, можливо було б краще, якби спеціалісти судів, 

відповідальні за  зв’язки із засобами масової інформації, починали роботу із 

тими суддями, які самі по собі висловлюють інтерес до даного питання, 

шляхом  спільної роботи над підготовкою відповідних прес-релізів.  

Довготерміновою метою могло б стати, аби усі судді, коли вони працюють із 

судовими справами, що мають високий суспільний резонанс, розуміли б 

важливість контакту із відповідними прес-службами  судів з метою отримання 

підтримки шляхом підготовки відповідних прес-релізів. 

 Більш того, прес-секретар має подавати  керівництву, суддям, а також 

співробітникам апарату стратегію щодо того, яким чином мають бути 

представлені результати розвитку роботи суду із ЗМІ в цілому. Роз’яснення 

того, що має являти собою активна співпраця із ЗМІ, яким чином дана 

співпраця може реалізуватися, якого ефекту можна досягти є, безперечено, 

ефективним засобом для збільшення готовності організації до співпраці, зміни 

ставлення співробітників до відносин між судами та засобами масової 
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інформації. Таким чином, є надзвичайно важливим відслідковувати ефект, 

який мають прес-релізи, інформація, подана на веб-сторінці, а також інтерв’ю, 

коментарі, або інші приклади активної роботи із засобами масової інформації.  

 Спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із засобами масової інформації, 

мають розвивати стратегію для суду щодо того, яким чином має реагувати суд у 

випадках, якщо інформацію у засобах масової інформації було подано невірно.  

У цьому контексті важливо також відстежувати, яким чином коментарі, надані 

судом, було використано засобами масової інформації. Чи було їх 

опубліковано, або ж ні? 

У зв’язку із вищенаведеним має бути зазначено, що не рекомендується, аби суди 

чинили відповідні дії кожного разу. Важливо, щоб суди діяли відповідним 

чином у випадках, коли щось було висвітлено остаточно невірним чином, та 

коли подібна дезінформація може призвести до формування негативної думки у 

широких кіл громадськості про діяльність суду. Отримання широкими колами 

громадськості достовірної інформації є надзвичайно важливим завданням. 

У цьому контексті прес-служба суду  має працювати також над проведенням 

аналізу прикладів невірного інформування та допущених засобами масової 

інформації помилок. Чи можна було б уникнути даних помилок, якби суди 

діяли більш активно, або, наприклад, якби у відповідній судовій справі було 

підготовано прес-реліз? Чи можна було б уникнути невірного інформування 

громадськості, якби інформацію, що подавалася судом, була б представлено у 

більш зрозумілій для сприйняття формі, більш вчасно? Використовуючи 

результати даних спостережень, спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із 

засобами масової інформації, можуть удосконалювати роботу з надання 

підтримки суддям шляхом презентації прикладів того, якого роду невірної 

інформації слід уникати при проведенні контактів із засобами масової 

інформації. 

 Заохочування суддів надавати інтерв’ю представникам засобів масової інформації 

та надавати її й цьому допомогу. 

Це означає, що проведення медіа-тренінгів має відбуватися у більш класичному 

розумінні. Спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із засобами масової 

інформації, мають працювати над підготовкою складних, критичних, легких, 

відповідних, невідповідних ситуації, провокативних питань. Лише у даний спосіб 

судді можуть отримати належну підготовку, отримати шанс віднайти відповідні  

стратегії поведінки, навчитися керувати ситуаціями при отриманні питань, на які 

вони не мають права давати відповіді. У кінцевому рахунку, метою побідної 

підготовки є навчання суддів відчувати себе більш комфортно та краще 

підготованими під час участі у інтерв’ю,  а також донести до його усвідомлення 

той факт, що відповіді на поставлені питання мають надаватися ним/нею у 

доступному для розуміння стилі, як і те, яким чином донести до розуміння 

представників ЗМІ, що деякі речі не можуть бути прокоментовані. Суддя має 

завжди уникати простої відповіді «без коментарів», оскільки подібні відповіді не 

сприяють зростанню рівня довіри громадськості до судів. 

На додаток до вищезазначеного прес-секретар має працювати над тими 

питаннями, які можуть викликати «проблеми з мовчанням». Прес-секретар має 

окреслити стратегію поведінки у ситуаціях, коли журналісти виявляють бажання 

отримати інформацію від співробітників суду. Слід бути свідомими того, щодо 

ЗМІ обов’язково зазначить, чи вдалося отримати коментарі у суді, чи ні. Таким 

чином, чи буде краще, якщо судом буде використано можливість висловити свою 
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думку з того чи іншого питання, та якщо суд  не надає даної інформації, хто буде 

робити коментарі? Чи буде це перевагою для суду? Якщо суд має намір впливати 

на рівень обізнаності та формування довіри широких верств населення, чи буде 

більш доречним уникати інтерв’ю, або ж чи слід давати інтерв’ю з важливих 

питань? 

Таким чином, прес-секретар суду у співпраці з керівниками установи, має 

виробити стратегію щодо задоволення потреб журналістів у інфомрації. Будь-яка 

установа, якщо вона має за мету активно працювати у напряму формування 

співпраці із ЗМІ, має  забезпечувати надання інформації з боку судового спікера у 

випадках, якщо журналісти наполягають на участі представника суду у інтерв’ю. 

Відповідно, суд має розробити стратегію щодо того, хто має приймати участь у 

інтерв’ю на різні теми, а також хто має від імені суду має відповідати на можливі 

запитання.   

Інколи, коли йдеться про контакти із ЗМІ, дану функцію має бути покладено на 

прес-секретаря, інколи – на суддю, який має здібності  «перекласти» зміст 

судового рішення на доступну для розуміння широкого загалу мову. У деяких 

випадках дані функції покладено на Голову або його заступника. У таких 

випадках завдання прес-секретаря полягає у наданні відповідних інструкцій 

спікерам, що виступають від імені суду.  

У будь-якому випадку робота прес-секретаря полягає у інструктуванні осіб, які 

будуть давати інтерв’ю, у окресленні кола питань, які можуть бути поставлені, а 

також можливих відповідей на них. Також є важливим, щоб прес-секретар 

проводив відповідну роботу у зібранні реакцій на надані інтерв’ю з метою 

дослідження можливостей для поліпшення ситуації.  

 Прес-секретаі мають також активно працювати над просуваням проактивного 

підходу розвитку відносин судів із ЗМІ.  Важливим моментом, стосується 

проактивного підходу, є те, що суди не очікують на запитання журналістів, а 

самі займають активну позицію, і не лише у випадках надання інформації 

щодо судових справ, але і коли йдеться про питання більш загального 

характеру, таких як  ефективність правосуддя, питання ролі судів та суддів, 

тощо. Таким чином, прес-секретар має, наприклад, намагатися ідентифікувати 

теми, які можуть вислвітлені ЗМІ, та щодо яких є очевидним брак інформації, 

який може негативним чином вплинути на обізнаніть громадськості та 

формування довіри до судів. Прес-секретар має визначити можливості для 

активізації контактів зі ЗМІ з боку керівництва судів та суддів у питаннях, які 

можуть викликати інтерес; прес-секретар має готувати прес-релізи та 

матеріали для інтерв’ю, тексти коментарів, тощо з метою надання 

громадськості бачення загальної перспективи. Безперечно, ЗМІ не будуть 

просто подавати інформацію, яка є бажаною для подання з боку суду. Ви маєте 

бути готовими відповідати на запитання критичного характеру, і це є 

частиною  формування відносин між судами та ЗМІ. Ви маєте сприймати 

контакти із ЗМІ як свого роду канал для спілкування із громадськістю, і в 

даному руслі займати активну позицію та надавати відповіді на запитання 

критичного характеру. Нарешті, все залежить від того, наскільки суд бачить 

корисним спідкування із громадськістю за посередництвом ЗМІ.    

Зовнішній процес– визначення ролей: 

 Спеціалісти судів,  відповідальні за зв’язки із засобами масової інформації, мають 

розбудувати локальну журналістську мережу, із якою вони могли б підтримувати 

постійний зв’язок. Подібна мережа журналістів могла б функціонувати у якості 

референтної групи під час процесу підготовки рекомендацій, тощо. Ми також 
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пропонуємо запрошувати представників засобів масової інформації для участі у 

проведенні днів  відкритих дверей у судах. У випадках, коли у побудові відносин 

з представниками масової інформації  ключову роль відведено спеціалістам судів, 

відповідальних за зв’язки із засобами масової інформації,  вони мають проводити 

окремі зустрічі із журналістами на постійній основі. Побідні зустрічі могли б бути 

відмінною умовою для майбутньої підготовки рекомендацій, тощо. 

 Проведення подібних регулярних зустрічей із журналістами  також надасть 

можливість для спеціалістів судів, відповідальних зі зв’язки із засобами масової 

інформації, отримувати прямі відгуки , наприклад, щодо думки журналістів з 

приводу  оприлюднених прес-релізів, розміщеної на веб-сторінці суду  

інформації, тощо. Це буде корисним внеском для майбутнього розвитку відносин 

між судами та засобами масової інформації. 

 Зустрічі з журналістами мають являти собою двосторонню комунікацію. Це 

одночасно зможе забезпечити спеціалістів судів, відповідальних за зв’язки із 

засобами масової інформації, відомостями щодо думки журналістів з приводу 

того, яким чином могла б відбуватися робота судів по відношенню до засобів 

масової інформації, а також побідні зустрічі можуть стати ареною для 

обговорення існуючих проблемних питань.  

Слід зазначити, що при підготовці довідників щодо роботи із засобами масової 

інформації у деяких країнах-членах Європейського Союзу,  ведеться практика 

роботи із референтними групами, створеними із представників засобів масової 

інформації. Журналісти читають відповідні пропозиції, надають відповідні 

коментарі, пропозиції тощо. Це також може стати одним із підходів для 

розбудови відповідних стосунків на належному рівні. 

У довготривалій перспективі спеціалісти судів, відповідальні за зв’язки із 

засобами масової інформації, можуть також занотовувати спостереження 

журналістів щодо співпраці судів із засобами масової інформації. На основі даних 

спостережень може бути проведено відповідний аналіз з метою відтворення 

цілісної картини щодо розвитку даної діяльності. Таким чином, даний вид 

діяльності може бути сплановано із урахуванням кількарічної перспективи.   

Післямова – аналітичні висновки 

Нарешті, важливо зазначити, що ми не маємо на меті наполягати на тому, що 

запропоновані нами рекомендації могли б стати ідеальним рішенням при формуванні 

відносин українських адміністративних судів із засобами масової інформації. Дані 

рекомендації можна розглядати у якості пропозицій, які базуються на висновках, 

зроблених експертами під час проведення обговорень та зустрічей із представниками 

судів та засобів масової інформації у Києві, а також на базі досвіду Литви, Швеції, а також 

інших країн ЄС. І як усе інше, дана діяльність має бути такою, що постійно розвивається. 

Таким чином, відстеження, оцінка та розвиток є важливими етапами. 

Також пропонується, щоб питання комунікації судів та ЗМІ було окреслено у 

документі «Аналіз статусу організаційної роботи апеляційних та адміністративних судів». 

Таким чином можна було б остаточно визначити  важливість статусу комунцкаційної 

діяльності у роботі судів.  

Враховуючи зазначене, можна припустити, що комунікаційна діяльність судів не 

обмежується лише формуванням відносин із ЗМІ. Проведення комунікаційної роботи, 

спрямованої на  більш широкі верстви населення є необхідним з метою підвищення рівня 

обізнаності громадськості щодо діяльності системи судочинства та зростання довіри до 

неї.  Дана діяльність є важливою, оскільки означає збільшення транспарентності та 
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відкритості судів до реального життя суспільства. Таким чином, здійснення зовнішніх 

комунікацій включає спілкування як із ЗМІ, так безпосередньо і з громадськістю. Дані 

види комунікації мають бути скоординованими між собою, і завдяки є найбільш 

вірогідним способом для отримання судами багатьох відповідних переваг.  

Як завжди, усяка комунікація, яка стосується ЗМІ або широких кіл громадськості,  

має базуватися на проведеному аналізі щодо потреб відповідних цільових аудиторій, а 

також відповідних очікувань з боку суду.  

 

Додаток 1 

ЛВAC: ЗАБОРОНОЮ НА ПАЛІННЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ  

РАДА САМОВРЯДУВАННЯ ПЕРЕВИЩИЛА СВОЇ ПОВНОВАЖЕННЯ 

14.09.2012 р. 

Литовський Вищий адміністративний суд (ЛВАС), розглянувши апеляційну скаргу 

про законність рішення Вільнюської міської ради самоврядування заборонити особам до  

18 років палити в громадських місцях, виявив, що, ухвалюючи рішення, яке оскаржується, 

Вільнюська міська рада самоврядування перевищила компетенцію, надану їй законом. 

Заявник, представник Уряду у Вільнюському окрузі, звернувся із заявою у 

Вільнюський окружний адміністративний суд із проханням вивчити питання про те, чи не 

суперечить рішення Вільнюської міської ради самоврядування від 13 липня 2011 року 

заборонити особам, молодшим 18 років, палити в громадських місцях, закону Литовської 

Республіки «Про публічне адміністрування»  і закону Литовської Республіки  «Про  

контроль над тютюном». Суд першої інстанції, визнавши рішення Вільнюської міської 

ради самоврядування таким, що суперечить Закону «Про контроль над тютюном», 

скасував його. 

Після розгляду адміністративної суперечки, ЛВAC встановив, що по 

встановленому в пункті 3 статті 19 Закону «Про контроль над тютюном»  правовому 

регулюванню,   законодавець дав радам самоврядування повноваження по забороні 

паління (застосування тютюнових виробів) в «тих місцях, де цю заборону не встановив 

сам законодавець  у пункті 1 обговорюваної статті, тобто надав повноваження  додатково 

встановити місця, де паління заборонене, беручи до уваги інтереси кожної ради 

самоврядування, але не надав компетенцію для визначення осіб, на  яких поширюються 

такі заборони». 

Суддівська колегія ЛВAC  відзначила, що «по встановленому в  суспільному 

праві принципу суб'єктам публічного адміністрування все, що безпосередньо не дозволене 

законом, забороняється». Самостійність самоврядувань  і принцип діяльності не є 

абсолютними, і, отже, на думку суду, «суб'єкти публічного адміністрування   повинні 

діяти  тільки в рамках повноважень, наданих їм законом». 

Оцінивши фактичні обставини справи, колегія суддів ЛВAC констатувала, що  

законодавець Законом «Про контроль над тютюном» дозволив радам самоврядування  

встановлювати тільки місця, де паління заборонене, тому відповідач, Вільнюська міська 

рада самоврядування, забороняючи паління в громадських місцях для певної  групи осіб, 

хоча  законодавець не давав таких повноважень, перевищив компетенцію, надану законом. 

Виходячи з вищевикладених обставин, ЛВAC апеляційну скаргу відповідача, Вільнюської 

міської ради самоврядування, відхилив. 

 Постанова опублікована на сайті Литовського Вищого адміністративного суду 

www.lvat.lt (Справа № А-146-1917-12). Посилаючись або іншим способом поширюючи цю 

інформацію, будь ласка, вкажіть джерело інформації. 

http://www.lvat.lt/
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ВИТЯГ З РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРОЕКТУ TWINNING 

З досвіду Швеції 

прес-релізи: Сьогодні багато із судів Швеції використовують прес-релізи у якості 

ефективного засоби забезпечення комунікації із засобами масової інформації. Найбільш 

розповсюдженим типом прес-релізів у написання короткого підсумку судового рішення 

щодо судових справ, які мають широкий суспільний резонанс, з подальшою публікацією 

даної інформації на веб-сторінці суду у момент офіційного проголошення судового 

рішення. При використання прес-релізів у даний спосіб суди зустрічаються із ситуацією, 

коли значно менша кількість журналістів звертається  до суддів з метою надання 

додаткового роз’яснення відповідного питання, а також це сприяє тому, що інформація, 

представлена у прес-релізі, у такому ж вигляді подається у засобах масової інформації.  

Роль спеціалістів судів, відповідальних за зв’язки із засобами масової інформації, 

є центральною, коли йдеться про проведення роз’яснювальної роботи щодо необхідності 

та важливості підготовки відповідних прес-релізів. Важливою відправною точкою є 

інформування судів щодо ролі, робочих умов та потреб, що постають перед журналістами 

у процесі виконання їх функціональних обов’язків, а також щодо того, наскільки активна 

комунікація із засобами масової інформації може стати ефективним інструментом у 

даному контексті. Спеціалістами судів, відповідальними за зв’язки із засобами масової 

інформації, наголошується на важливості забезпечення «перекладу» складних юридичних 

термінів на звичайну, повсякденну мову. Безперечно,  також видається  важливим 

продемонструвати, у якого характеру інформації мають потребу журналісти з метою 

виконання їх функціональних обов’язків, а  також забезпечення, аби відповідна 

інформація містилася у відповідних прес-релізах. Спеціалісти судів, відповідальні за 

забезпечення зв’язків із засобами масової інформації, мають удосконалювати, наприклад, 

процес підготовки навчальних  матеріалів,  на основі яких можна проводити навчання 

суддів на предмет підготовки прес-релізів, проводити навчальні семінари з метою 

допомоги розвитку відповідних здібностей у суддів, готувати навчальні настанови щодо 

ефективного написання прес-релізів, тощо; мати перелік відповідних контрольних питань 

для самоперевірки, тощо. Вони також мають, у випадку необхідності, надавати свою 

професійну підтримку судам. На першому місці стоять, безперечно, необхідність для 

спеціаліста суду, відповідального за зв’язки із засобами масової інформації, бути широко 

обізнаним зі сферою діяльності засобів масової інформації, розуміння особливостей 

роботи журналіста, потреб журналістів, які вони мають з метою виконання свої 

професійних обов’язків.  

Спеціалісти судів, відповідальні за питання зв’язків із засобами масової 

інформації, також працювали над відстеженням того, якого роду діяльність з формуванню 

відносин із засобами масової інформації було проведено судами. У 2012 році було 

проведено телефонне опитування за участю ста шістдесяти журналістів, які представляли 

різні засоби масової інформації із усієї Швеції. В результаті опрацювання результатів 

даного опитування було виявлено багато корисної інформації, з-поміж іншого, окрема, 

зазначено наступне: 

 Журналісти, в основному, використовують прес-релізи, які готуються судами; 

 Більшість журналістів висловили побажання з приводу того, аби судами 

відповідні публікації робилися частіше; 
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 Веб-сторінки судів використовуються як засіб для отримання журналістами 

корисної інформації, зокрема, щодо судових справ, які мають високий суспільний 

резонанс. 

З рекомендацій українським спеціалістам: 

Спеціалісти судів,  відповідальні за зв’язків із засобами масової інформації, мають 

проводити активну діяльність у судах з питань підготовки прес-релізів. Прес-релізи мають 

стати важливим інструментом для представлення важливої інформації для ЗМІ  з 

резонансних питань. Для судів це є особливо важливим у випадках, коли йдеться про 

судові справи, які мають важливий суспільний резонанс. Маються на увазі ситуації, коли 

багато журналістів цікавляться однією і тією ж інформацією, та коли тиск на суди з 

приводу отримання даний інформації є значним. На додаток, як зазначалося попередньо, 

оскільки журналіст є рідко експертом у сфері судочинства, існує ризик невірного 

трактування інформації.  

Таким чином, підготовка короткого підсумку щодо змісту судового рішення, який 

публікується одразу ж після офіційного винесення судового рішення, може стати 

ефективним методом забезпечення комунікації із засобами масової інформації у подібних 

ситуаціях. 

Безпосередній процес написання прес-релізу має бути наступним чином 

побудовано: прес-секретар проводить аналіз комунікаційних потреб ЗМІ (див. вище), які 

можуть виникати по відношенню до відповідної судової справи; може бути проведено 

відповідний діалог з даною метою. Перед публічним оголошенням судового рішення 

суддя подає необхідну інформацію щодо його змісту, найбільш важливу частину, а також 

правові обгрунтування до прес-служби. Потім прес-секретар готує прес-реліз (див. 

нижче), який базується на даній інформації, та спільно із суддею, перевіряє даний 

документ на відповідність.  

Належно підготований прес-реліз: 

 Складено з використання мовного стилю, яка є зрозумілим для сприйняття  

журналістами, - ідеальним буде підготувати прес-реліз таким чином, щоб 

журналісти могли б використати його текс при написанні відповідних статей. 

 Прес-реліз має складатися із заголовків, які привертають інтерес, має містити 

вступну частину, де представлено опис новини; має містити основний текст, де 

представлено відповідні деталі. 

 Прес-реліз має містити інформацію, у якій журналісти мають нагальну потребу.  

 Прес-реліз має подавати детальні відповіді на питання (критично важливі), які 

можуть виникати  у журналістів: 

 Визначення подібного роду питань, що можуть представляти інтерес журналістів, 

є ключовим завданням спеціаліста суду, відповідального за зв’язки із засобами 

масової інформації.  

 Прес-реліз має бути складено таким чином, що його текст може бути легко 

адаптовано,  цитати з нього може легко бути використано засобами масової 

інформації. Відповідно, перевагою для суду буде той факт, що менша кількість 

журналістів контактуватиме з ним на предмет проведення роз’яснення змісту 

судового рішення, яке було прийнято за результатами розгляду тієї чи іншої 

судової справи. 

Відповідно до вищезазначеного важливо, аби спеціалісти судів, відповідальні за 

зв’язок із засобами масової інформації, систематично працювали над відслідковуванням 

того, яким чином було використано матеріали прес-релізів засобами масової інформації. 
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Безперечно, прес-секретар має інформувати суддів та відповідний персонал, який 

залучався до певного  судового провадження, щодо того, який ефект було отримано від 

відповідного прес-релізу. Безперечно, належні приклади прес-релізів мають також бути 

використані мережею прес-секретарів адміністративних судів з метою передачі 

позитивного досвіду своїм колегам. Адже немає жодної потреби вдруге вигадувати 

колесо…  

 Спеціалісти судів, відповідальні за питання зв’язків із засобами масової 

інформації, мають навчитися на прикладі відповідних прес-релізів, а також 

розповсюдити інформацію внутрішніми мережами. 

 На  початковій стадії, можливо було б краще, якби спеціалісти судів, 

відповідальні за  зв’язки із засобами масової інформації, починали роботу із тими 

суддями, які самі по собі висловлюють інтерес до даного питання, шляхом 

спільної роботи над підготовкою відповідних прес-релізів.  

 Довготерміновою метою могло б стати, аби усі судді, коли вони працюють із 

судовими справами, що мають високий суспільний резонанс, розуміли б 

важливість контакту із відповідними прес-службами  судів з метою отримання 

підтримки шляхом підготовки відповідних прес-релізів. 

2.5.4. ЗАВДАННЯ 4.1 

Завдання приховане. 

2.5.5. ЗАВДАННЯ 4.2. 

Завдання приховане. 

2.5.6. ЗАВДАННЯ 4.3. 

Завдання приховане. 

2.5.7. ЗАВДАННЯ 4.4 

Завдання приховане. 

2.5.8. ФОРУМ 

Питання для обговорення у цьому форумі пропонують слухачі або викладачі 

відповідно до теми модуля. 

2.5.9. ДЖЕРЕЛА 

1. Зв’язки з громадськістю в судах : навч.-практ. посіб. для суддів та працівників 

апарату судів / Вон Д., Петрова Н., Філіпенко Д., Мухін Ю., Солдатенко І., Земляной В. 

; за підтримки Агентства США з міжнар. розвитку (USAID). – К., 2015. – 116 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lva.arbitr.gov.ua/userfiles/posibnylUSAID.pdf 

2.  Стратегічні комунікації, або як досягти поставлених цілей. – К., 2015 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nsj.gov.ua/files/1354487696UROL_Strategic_Court_Communications_Manual_

2011_UKR.pdf 

3.  Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nsj.gov.ua/files/1354488709UROL_Courts_and_Media_Manual_for_Judges.pdf 

4.  Рекомендації судам щодо взаємодії зі ЗМІ і підготовки прес-релізів  / Проект ЄС-

Твіннінг «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в 

http://www.nsj.gov.ua/files/1354487696UROL_Strategic_Court_Communications_Manual_2011_UKR.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/1354487696UROL_Strategic_Court_Communications_Manual_2011_UKR.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/1354488709UROL_Courts_and_Media_Manual_for_Judges.pdf
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Україні : Витяги зі Звіту місії експертів В. Валанчус, суддя Верхвного суду Литви; 

Й. Ніцше, спеціаліст зі зв’язків з громадськістю Нац. суд. Адміністрації Швеції в 

рамках круглого столу за участю прес-секретарів адмінсудів 4–7.03.2013 р.  

5.  Рене Каппон: Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://chtyvo.org.ua/authors/Cappon_Rene/Nastanovy_zhurnalistam_Assoshieited_Press/ 

6.  Складнощі комунікації. У ЛААС уважають, що ненадання ЗМІ всієї інформації було 
б помилкою для законників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zib.com.ua/ua/print/16151-nenadannya_zmi_vsiei_informacii_-_ce_pomilka_suddiv_-

_dumka.html 

7.  Приклади прес-релізів, прес-анонсів, заяв.  

 

2.6. МОДУЛЬ 5. МЕДІА-СУПРОВІД СПРАВ, ЯКІ ВИКЛИКАЮТЬ  

СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС. РЕЗОНАНСНІ СПРАВИ. ДІЇ ПІД ЧАС КРИЗИ 

2.6.1. ЛЕКЦІЯ 5. МЕДІА-СУПРОВІД СПРАВ, ЯКІ ВИКЛИКАЮТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС.  

РЕЗОНАНСНІ СПРАВИ. ДІЇ ПІД ЧАС КРИЗИ  

 

Лекція 5.  Медіа-супровід справ, які викликають суспільний інтерес.  

Резонансні справи. Дії під час кризи  

5.1. Вступ. Визначення поняття «суспільний інтерес» 

Зміст понять «суспільний інтерес», «інформація, що становить суспільний 

інтерес» дає ключ прес-секретареві до розуміння кола питань, які цікаві для журналістів 

чи можуть їх зацікавити, щоб відповідати на запити територіальної громади, 

суспільства про важливі справи і процеси життєдіяльності, а відтак цілеспрямовано 

вибудувати медіа-супровід починаючи від надходження справи, «розпізнавання» справ, які 

можуть викликати суспільний інтерес, резонанс у суспільстві, а то й збурення, й під час 

розгляду справ та правильного роз’яснення результатів розгляду судової справи для 

створення позитивного іміджу суду. 

Стаття 29. Поширення суспільно необхідної інформації  

1. Інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона є суспільно 

необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати цю 

інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.  

2. Предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про 

загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує 

реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість 

порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші 

негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.  

Стаття 30. Звільнення від відповідальності 

1. Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних 

суджень. 

3. Суб'єкти інформаційних відносин звільняються від відповідальності за 

розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо суд встановить, що ця 

інформація  

http://chtyvo.org.ua/authors/Cappon_Rene/
http://chtyvo.org.ua/authors/Cappon_Rene/Nastanovy_zhurnalistam_Assoshieited_Press/
http://zib.com.ua/ua/print/16151-nenadannya_zmi_vsiei_informacii_-_ce_pomilka_suddiv_-_dumka.html
http://zib.com.ua/ua/print/16151-nenadannya_zmi_vsiei_informacii_-_ce_pomilka_suddiv_-_dumka.html
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/page/view.php?id=499
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/page/view.php?id=499
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«Зазначена норма закону, – як вказує у своєму рішенні від 2006 року Апеляційний 

суд, відмовляючи у позові до газети «Здесь живем» з міста Енергодара Запорізької 

області, – не містить переліку критеріїв, які б вказували на те, за яких умов право 

громадськості знати цю інформацію переважає право її власника на її захист. Відсутні в 

цій нормі також посилання на критерії, які вироблені прецедентною практикою 

Європейського  

Суду. Водночас Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував, що преса має 

право і повинна поширювати інформацію, яка становить суспільний інтерес, а 

висловлювання окремих осіб, навіть чутки, можуть використовуватись як належне 

джерело інформації». 

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях, які відповідно до Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» є джерелом права, виробив такі фундаментальні принципи: 

 пресі належить повідомляти інформацію та ідеї стосовно питань, які становлять 

громадський інтерес, інакше преса не могла б відігравати таку необхідну роль 

«сторожового пса демократії», ці принципи стосуються і аудіовізуальних засобів; 

 суди не можуть функціонувати у вакуумі: хоча вони є форумом для вирішення 

спорів, це, не означає, що не може бути ніякого попереднього обговорення таких 

спорів, чи то у спеціалізованому журналі, чи в широкій пресі, чи серед 

громадськості взагалі; 

 ведення політичної дискусії: в цій боротьбі кожен використовує ту зброю, яка є в 

його розпорядженні, і в цьому не має нічого незвичайного для запеклої політичної 

дискусії; 

 твердження про брутальність поліції, з метою спонукати до створення 

незалежного і безстороннього органу: питання, яке становить загальний інтерес, 

оскільки багато людей розповідають подібні історії, і ці історії настільки численні 

й схожі між собою, що їх не можна вважати простою вигадкою; 

 представлення в репортажі соціальної проблеми: надання слова групі 

екстремістськи налаштованих юнаків, які поширюють расистські висловлювання; 

 питання, яке збурило громадськість: про захист та компенсацію за шкоду, завдану 

в результаті наукових розробок, а також сім’ї численних жертв трагедії, які були 

життєво заінтересовані в тому, щоб бути обізнаними з усіма фактами; 

 інформація у передвиборчий період повинна циркулювати вільно: для 

забезпечення вільного вираження поглядів народу при обранні законодавчої 

влади; 

 проблеми зайнятості й оплати праці завжди привертають загальну увагу: 

публікація під час соціального конфлікту – страйку проти головних фірм; 

 надання інформації про поточні події, погляди та ідеї є роллю преси; 

 дії або бездіяльність уряду так само, як і його помилки, перебувають під пильним 

контролем не тільки законодавчої та судової влади, а й преси та громадськості; 

є суспільно необхідною. 

Закон України «Про інформацію» 
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 цей перелік не є вичерпним, оскільки практика Європейського суду постійно його 

розширює. 

У рішенні у справі «Українська прес-група проти України» Європейський суд з 

прав людини, встановивши порушення Україною її зобов’язань за статтею 10 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод, зазначив, що «відповідно до параграфа 

2 статті 10 Конвенції сфера для обмеження політичних висловлювань чи дебатів щодо 

питань, які становлять громадський інтерес, є дуже малою» (пункт 39 рішення).  

Так само, у рішенні у класичній справі «Лінгенс проти Австрії» Європейський 

суд зазначив, що «безсумнівно, пункт 2 статті 10 Конвенції дає можливість захищати 

репутацію інших осіб, тобто всіх людей, і цей захист поширюється і на політиків також, 

навіть якщо вони не виступають як приватні особи; але в цьому разі вимоги такого 

захисту мають розглядатись у зв’язку з інтересами відкритого обговорення політичних 

питань». 

Так, медіа-юристи Т. Котюжинська і Л. Опришко щодо поширення 

журналістами інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної) без згоди її 

власника наводять такий приклад застосування українськими судами практики 

Європейського суду з прав людини. У 2001 році Шевченківський районний суд м. Києва 

розглянув позов Миколи Княжицького і Володимира Сівковича до газети «Киевские 

ведомости» щодо опублікування листів загиблої журналістки телеканалу СТБ Мар’яни 

Чорної. Позивачі посилалися на те, що інформація, яка була викладена, має особистий, 

конфіденційний характер,  

і її поширення є порушенням Конституції України, яка гарантує таємницю листування, 

телефонних розмов, іншої кореспонденції. Суд зробив висновок, що необхідно 

встановити баланс між правом на приватне життя та правом на вільне вираження 

поглядів у разі, коли інформація становить значний суспільний інтерес, або коли мова 

йде про публічну особу. Суд дійшов висновку, що люди, які дивилися канал СТБ, мали 

право і мусили знати, хто формує його інформаційну політику – у цьому, на думку 

суду,  

і полягав суспільний інтерес поширеної інформації.  

Інформація, що становить суспільний інтерес – це інформація, від 

оприлюднення якої суспільство матиме вигоду. 

Так, Комітет з етики Британського національного союзу журналістів пропонує 

такі дефініції: 

a)  виявлення чи викриття злочину чи серйозного проступку;  

b)  захист суспільного здоров’я чи безпеки;  

c)  запобігання введенню в оману громадськості певними твердженнями чи діями  
з боку особи чи організації;  

d)  викриття неналежного використання державних коштів чи інших форм корупції  

в державних органах;  

e) розкриття потенційних конфліктів інтересів у тих, хто посідає владні і впливові 
місця;  

f) викриття жадібності корпорацій;  

g) викриття лицемірної поведінки тих, хто займає високі посади. 

 

Попри такі дефініції, «суспільний інтерес» – це зазвичай оціночна категорія.  

В ідеалі суспільно важлива інформація має бути однаково актуальною для усіх громадян, 

представників різних соціальних прошарків суспільства. Проте цей принцип дедалі 
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частіше нівелюється. Віднесення певної інформації до такої, що становить суспільний 

інтерес, пов’язане із певними труднощами та має вирішуватися в кожному окремому 

випадку з урахуванням положень чинного законодавства, практики Європейського суду 

прав людини та враховуючи норми моралі й усталені звичаї у суспільстві. 

Отже, суспільно важливою може вважатися інформація, що стосується питань 

функціонування суспільства, які викликають громадський інтерес. Інтерес в отриманні 

певної інформації, який не пов’язаний із участю громадськості у прийнятті рішень і у 

формуванні та реалізації державної політики, громадським контролем і наглядом, та, який 

пов’язаний лише із задоволенням цікавості, вказує на суспільну неважливість того чи 

іншого питання. Індикатором суспільної важливості питання є необхідність 

суспільства реагувати на ту чи іншу ситуацію та впливати на неї, застосовуючи 

правові, моральні та інші важелі. 

 

Три найважливіші критерії суспільно важливої інформації: 

1)  вона впливає на інтереси або права необмеженого кола осіб. До такої інформації, 

наприклад, можна віднести:  

 інформацію, яка дає змогу здійснити обґрунтований політичний вибір, бути 

обізнаним з подіями і явищами, що відбуваються в державі, впливає на стан та 

якість життя (інформація з приводу екологічного стану);  

 інформацію, що викриває порушення закону чи введення громадськості в 

оману представниками держави (посадовці органів державної влади, 

керівників комунальних і державних підприємств та ін.). 

2)  тест публічності особи, про яку йдеться. Перебування особи на посаді, 

пов’язаній зі здійсненням функцій держави або органів місцевого 

самоврядування, передбачає не тільки гарантії захисту прав цієї особи, а й 

додаткові правові обтяження. Публічний характер як самих органів – суб’єктів 

владних повноважень, так і їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної 

інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку 

її авторитету в суспільстві (Рішення Конституційного Суду України від 

20.01.2012, № 2-рп/2012 у справі за конституційним поданням Жашківської 

районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин 

першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України). 

Найвищий ступінь суспільного інтересу, звичайн, має інформація про життя та 

діяльність публічних осіб вищого рівня: Президент держави, депутати 

парламенту, міністри, Прем’єр-міністр, керівники державних служб та відомств, 

членів конституційних колегіальних органів, судді, посадовці органів місцевого 

самоврядування тощо. Публічною особою може бути будь-яка відома особа 

(адвокат, політичний аналітик, експерт), яка здійснює публічну діяльність, 

публічно коментує певні явища та події, має авторитет  

у суспільстві, формує певне ставлення суспільства щодо подій та процесів  
у державі. 

Публічні особи мають менші межі приватності порівняно з пересічними 

громадянами. Ступінь суспільного інтересу до стилю, подій приватного життя 

виправдано зростає, коли йдеться про публічних осіб. 

3) статус запитувача: журналіст або громадська організація мають високий ступінь 

суспільної необхідності запитуваної інформації. Це зумовлено тим, що 

журналісти та громадські організації запитують інформацію, як правило, для 
створення суспільної дискусії з приводу тих чи інших подій, явищ. 
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І врахування контексту, на фоні якого запитується чи оприлюднюється 

інформація. Якщо запитувана інформація стосується певних фактів, про які в суспільстві 

виникла дискусія, наприклад, якщо обговорюється невідповідність стилю життя 

керівників державного підприємства їхнім статкам, інформація, викладена в декларації 

таких керівників, хоча вони не є державними службовцями, вважається суспільно 

необхідною. 

Отже, 1) суспільний інтерес до інформації визначає той, хто її поширює, а у разі 

спору – суд; 2) критерії інформації, що становить суспільний інтерес, законодавство не 

визначає, українська судова практика спирається на практику Європейського суду;  

3) право громадськості знати переважає, якщо інформація є суспільно значущою. 

Важливо! Справи, які можуть викликати суспільний інтерес, не обов’язково 

стосуються інформації, що становить суспільний інтерес (у тому розумінні, як її 

визначає закон). Непоодинокими є випадки штучного створення суспільного інтересу 

задля особистої вигоди конкретної особи або групи осіб (матеріали в ЗМІ, публічні заяви 

політиків тощо).  

Однак є певні алгоритми передбачення ймовірного виникнення суспільного 

інтересу до окремої судової справи: 

1) справи щодо злочинів, які викликали суспільний резонанс; 

2) справи, розгляд яких уже анонсується поліцією, СБУ, прокуратурою, чи 
громадськістю; 

3) справи, які в першій інстанції вже викликали суспільний інтерес (для апеляційної 

та касаційної інстанції); 

4) справи щодо публічних осіб; 

5) справи про зловживання владою; 

6) справи, інформація щодо яких уже з’явилася у ЗМІ; 

7) справи, що стосуються суспільно пекучих тем (АТО, тероризм, корупція тощо); 

8) справи з великою кількістю потерпілих; 

9) справи, що зачіпають інтереси багатьох людей; 

10) справи, що стосуються екологічних проблем (чим більші масштаби, тим більший 
інтерес); 

11) справа має політичну складову тощо. 

 

 5.2. Доступ ЗМІ: законодавчі вимоги 

Щоб фахово працювати зі ЗМІ, прес-секретареві необхідно досконало знати 

українське законодавство щодо прав ЗМІ – знаючи права журналістів, ми актуалізуємо їх 

перед суддями та працівниками апарату, що дасть змогу запобігти порушенню цих прав 

(убезпечивши суд від непорозумінь і тертя зі ЗМІ). Окрім того, прес-секретар знатиме 

межі цих прав і унеможливить зловживання журналістами своїм статусом. 

 

Конституція України 

Ч. 2 ст. 34: Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. 

Закон України 

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» 
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П. 3, ч. 2, ст. 26: Журналіст має право: відкрито здійснювати записи, в тому числі 

із застосуванням будь-яких технічних засобів, за винятком випадків, передбачених 

законом. 

Закон України «Про інформацію» 

П. 4, ч 1. Ст. 3: Основними напрямами державної інформаційної політики є: 

забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень. 

П. 3, ч.1, ст. 6: Право на інформацію забезпечується: обов’язком суб’єктів 

владних повноважень інформувати громадськість та засоби масової інформації про свою 

діяльність і прийняті рішення. 

Ч. 2, ст.7: Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел 

одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.  

Ч. 2, ст. 21: Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також 

інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів 

владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням 

(згодою)  

відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов,  

а також в інших випадках, визначених законом. 

Ч. 1, ст. 25: Журналіст має право безперешкодно відвідувати приміщення 

суб’єктів владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться, та бути особисто 

прийнятим у розумні строки їх посадовими і службовими особами, крім випадків, 

визначених законодавством.  

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 

П. 3, ст. 11: 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 з використанням портативних відеозасобів та стенограму 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. 

Цивільний кодекс України 

Ст. 296. Право на використання імені. 

4. Iм'я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у 

вчиненні злочину, 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. 

5. Iм'я потерпілого від правопорушення може бути обнародуване лише за його 

згодою. 
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6. Iм'я учасника цивільного спору, який стосується особистого життя сторін, 

може бути використане іншими особами лише за його згодою. 

7. Використання початкової літери прізвища фізичної особи у засобах масової 

інформації, літературних творах не є порушенням її права. 

Ст. 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та 

відеозйомок.  

1. 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. 

2. 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. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, 

відшкодовуються цією фізичною особою. 

3. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі 

таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом. 

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. 

Кодекс адміністративного судочинства 

Ч. 15, п. 1, ст. 3: публічна служба – діяльність на державних політичних посадах, 

професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна 

(невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах 

влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування. 

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. 

Ч.6 ст. 27 КПК України передбачає, що кожен, хто присутній у 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. 

Кримінальний кодекс України 

Стаття 163. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи 

іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер 

1. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 

кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, – 



      

551 

караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі до трьох 

років. 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або щодо державних чи громадських діячів, 

журналіста, або вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних засобів, 

призначених для негласного зняття інформації, – 

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 

{Стаття 163 із змінами, внесеними згідно із Законом № 993–VIII від 04.02.2016} 

Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів 

1. Незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом 

матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною 

діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона 

висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а 

так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної 

професійної діяльності – 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 

2. Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання 

виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його 

законною професійною діяльністю – 

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років. 

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони були вчинені 

службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою 

змовою групою осіб, – 

караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без  

такого. 

{Стаття 171 в редакції Закону № 993–VIII від 04.02.2016} 

Важливо! 

Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, 

вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку ( ч. 

2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод); 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). 

Використання початкової літери прізвища фізичної особи у засобах масової 

інформації, літературних творах не є порушенням її права (ч. 7 ст. 296 ЦК України). 
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Пам’ятка для ЗМІ та правила фото- та відеозйомки 

Законодавством України врегульовано правила співпраці ЗМІ та судів. Варто 

зазначити, що, окрім професійних прав та обов’язків, на журналістів також поширюються  

і права та обов’язки відвідувачів суду чи сторін у справі (залежно від ситуації).  

Що ж стосується фото-, відеозйомки та трансляції, то в Україні немає чітких 

правил для здійснення журналістами цього виду своєї професійної діяльності. Тож у 

такому випадку варто послуговуватись досвідом судів інших країн. 

Для полегшення співпраці ЗМІ та суду варто оприлюднити (розмістити на стенді 

у приміщенні, а також на сайті суду, підготувати роздатковий матеріал тощо) пам’ятку 

для представників ЗМІ, яка б містила вимоги законодавства, що регулює роботу ЗМІ  

у суді, правила фото- та відеозйомки, етичні норми поведінки та попередження про 

відповідальність. Зазвичай чітко встановлений регламент співпраці, поданий у 

доброзичливій формі, сприймається журналістами позитивно, і переважна більшість 

медійників його дотримується. Головне пояснити, що ці правила створено не для 

обмеження прав чи перешкоджання журналістській діяльності, а для оптимізації 

взаємодії. 

Ознайомтеся з прикладами пам’ятки для ЗМІ у джерелах: 

 Пам’ятка для представників ЗМІ щодо особливостей висвітлення судового 

розгляду справ у залі судового засідання / Апеляційний суд Черкаської області. 

 Пам’ятка для журналістів у суді / Вінницький апеляційний адміністративний суд. 

У разі ж затягування журналістом вас у конфлікт через його неетичну поведінку 

можна нагадати йому про необхідність дотримання ним Кодексу етики українського 

журналіста. Зокрема, згідно з цим Кодексом висвітлення судових процесів має бути 

неупередженим, а також:  

 Служіння інтересам суспільства. 

 З повагою ставитися до приватного життя людини. При цьому не виключається 

право на журналістське розслідування, пов'язане з тими або іншими подіями і 

фактами, що мають громадське звучання і покликані захищати інтереси 

суспільства та особи. 

 Повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про факти 

та події. Журналісти та редактори повинні здійснювати кроки для перевірки 

автентичності усіх повідомлень, відео- та аудіо матеріалів, отриманих від 

представників загалу, фрілансерів, прес-служб та інших джерел. 

 Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, 

відповідність відеоряду та текстового супроводу тощо не повинні 

фальсифікувати зміст. 

 Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від 

одного. Неприпустимим є розповсюдження інформації, що містить упередженість 

чи необґрунтовані звинувачення. 

 Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської 

критики, мають бути представлені збалансовано. 

 Журналіст зобов’язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої 

поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності. 

 Журналіст не повинен використовувати незаконні методи отримання інформації. 

Журналіст при зборі інформації діє в правовому полі України. 
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 Журналіста не можна зобов’язати писати чи виконувати будь-що, якщо це 

суперечить його власним переконанням чи принципам. Необхідно протистояти 

проявам зовнішнього втручання в контент – як безпосередньому тиску, так і діям, 

що мають непрямі ознаки такого втручання. 

 Свідоме порушення норм журналістської етики є абсолютно несумісним з 

професійною журналістикою, піддається громадському осуду, може бути 

підставою для позбавлення прес-карти чи членства в професійних спілках та 

НСЖУ.  

За порушення на журналіста можна поскаржитись до Комісії з 

журналістської етики, яка розглядає конфліктні ситуації етичного та професійного 

характеру, які виникають у зв’язку з виконанням журналістами свого професійного 

обов’язку.   

 

5.3. Роз’яснення результатів розгляду судової справи  

суддя Людмила Волкова  

Саме через засоби масової інформації судова система має можливість донести до 

суспільства простою та зрозумілою кожному мовою результати щоденної праці судді. 

Саме від того, як буде надано глядачам, читачам, слухачам інформацію про результати 

розгляду судових справ, залежатиме розуміння суспільством дійсних обставин та, що 

найважливіше, формування ставлення, довіри громадян до суду.  

Для забезпечення своєчасного та належного формування прес- та пост-релізів,  

з метою роз’яснення судових рішень необхідним є здійснення систематичного 

моніторингу судових справ, які перебувають у провадженні суду. Метою такого 

моніторингу є виявлення справ, які можуть мати суспільне значення, а також справ, 

рішення в яких може бути цікавим для пересічних громадян.  

Списки виявлених справ, які можуть становити суспільний інтерес, необхідно 

узгоджувати з головою відповідного суду та постійно тримати на контролі стан їх 

розгляду.  

Під час винесення у вказаних справах остаточного судового рішення, а також 

проміжних судових рішень (які можуть становити суспільний інтерес) необхідно в 

найкоротший термін скласти інформаційну довідку про результати розгляду справи у 

вигляді пост-релізу.  

До проміжних  судових рішень, які можуть становити суспільний інтерес, слід 

віднести: ухвали про забезпечення/відмову в забезпеченні позову; ухвала про тимчасове 

обмеження у праві виїзду громадянину за межі України; ухвала про розкриття банківської 

таємниці (цивільний/адміністративний процес); ухвали про вжиття запобіжних заходів 

(господарський процес); ухвала про арешт майна; ухвала про затримання з метою 

приводу; ухвала про обрання/відмову в обранні запобіжного заходу; ухвала про зміну 

запобіжного заходу; ухвала про розшук підозрюваного; ухвала про відсторонення від 

посади; ухвала про обшук;  ухвала про повернення обвинувального акта прокурору; 

ухвала про застосування примусових  заходів медичного характеру (кримінальний процес)   

Інформація про результати розгляду судової справи (винесення проміжного 

судового рішення) повинна містити викладення результату розгляду судової справи,  

коротко основні мотиви прийняття такого рішення, а також коротке викладення фабули 

судової справи. Мотиви прийняття судового рішення повинні в повному обсязі  

відповідати мотивувальній частині судового рішення.  
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Якщо це можливо, уникайте складних  юридичних термінів, висвітлюючи питання. 

Зміст вказаної інформаційної довідки повинен бути узгоджений з суддею-

доповідачем у справі, а за його відсутності – з головою суду.  

Після узгодження зазначена вище інформаційна довідка у вигляді пост-релізу 

передається журналістам, присутнім у судовому засіданн, або направляється на  

електронні адреси журналістів, видань, які працюють з такою інформацією,  в найкоротші 

терміни після завершення розгляду судової справи.  

Також необхідно зазначити, що, надаючи інформацію про результати розгляду 

судової справи,  слід мати на увазі визначені законом обмеження та умови оприлюднення 

інформації про осіб, які були учасниками судового розгляду, та інформації з обмеженим 

доступом, обмеження поширення конфіденційної інформації про фізичну особу чи 

комерційну таємницю бізнес-структури, поваги до права фізичних осіб на захист 

персональних даних.  

Крім того, складаючи пост-реліз за результатами розгляду судової справи, 

необхідно мати на увазі таке: ім’я фізичної особи, яку затримали, підозрюють чи 

обвинувачують у злочині, або особи, що вчинила адміністративне правопорушення, 

можна використати (оприлюднити) лише тоді, коли: 1) набув законної сили 

обвинувальний вирок суду щодо неї; 2) якщо винесено постанову у справі про 

адміністративне правопорушення;  

3) якщо виникли інші обставини, передбачені в законі; ім’я потерпілого від 

правопорушення, а також ім’я учасника цивільного спору можна оприлюднювати лише за 

їх згоди; використання початкової літери прізвища фізичної особи в засобах масової 

інформації не є порушенням її права.  

Водночас доцільно звернути увагу на частину 3 статті 296 Цивільного кодексу 

України: «Використання імені фізичної особи з метою висвітлення її діяльності або 

діяльності організації, в якій вона працює чи навчається, що ґрунтується на відповідних 

документах, допускається без її згоди».  

 

Приклади роз'яснення результатів розгляду судових справ 

*** 

Ухвалою окружного адміністративного суду від 12.12.2015 року було відмовлено 

в забезпеченні адміністративного позову, поданого  Спілкою пасажирів до Н-ської міської 

ради про скасування рішення щодо встановлення тарифів на перевезення пасажирів  

у  міському транспорті.  

Позивач під час розгляду зазначеної вище справи просив суд зупинити дію 

рішення міської ради про  встановлення тарифів на перевезення пасажирів у  міському 

транспорті до винесення рішення у справі. В задоволенні цього клопотання судом було 

відмовлено.  

Суд прийняв рішення про відмову в зупиненні дії рішення міської ради про  

встановлення тарифів на перевезення пасажирів у  міському транспорті до винесення 

рішення у справі, оскільки оскаржуване рішення не містить очевидних ознак 

протиправності. Очевидність ознак протиправності рішення, що оскаржується, є 

обов’язковою умовою, необхідною для забезпечення адміністративного позову. Вказане 

безпосередньо визначено в Кодексі адміністративного судочинства України.  

Позивач не позбавлений права повторно звернутися з таким клопотанням 

протягом розгляду судової справи.  
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Ознайомлення з відповідним судовим рішенням, що внесено до Єдиного 

державного реєстру судових рішень України, здійснюється в порядку, визначеному 

чинним законодавством (якщо наявне гіперпосилання, зазначте його). 

Розгляд справи за позовом Спілки пасажирів до Н-ської міської ради про 

скасування рішення щодо встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському 

транспорті триває. Судове засідання призначене на 16.12.2015 року.  

*** 

Ухвалою Д-о районного суду м. Києва від 10 грудня 2015 року щодо 

підозрюваного К. (або ПІП, якщо така інформація була раніше оприлюднена в ЗМІ) за ч. 3 

ст. 185 КК України було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 

строком на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 20 мінімальних заробітних 

плат.  

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відповідно до вимог 

закону слідчий суддя враховував наявність ризиків, ту обставину, що підозрюваний ніде 

не працює, раніше був неодноразово судимий за скоєння умисних корисливих злочинів, 

має не зняту та не погашену у встановленому порядку судимість, підозрюється у скоєнні 

кримінального правопорушення, яке належить до категорії тяжких злочинів, що дає 

підстави вважати про те, що вказана особа виявляє підвищену соціальну небезпеку, 

перебуваючи на волі, може незаконно впливати на потерпілого та може вчинити нове 

кримінальне правопорушення, у зв’язку з чим застосування іншого запобіжного заходу 

полягає в необхідності запобігання його спробам переховуватися від органів досудового 

розслідування та суду та вчиняти інші правопорушення. 

 При цьому слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, визначив розмір застави, достатньої 

для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим 

Кодексом, оскільки злочин, у якому підозрюється особа, був вчинений без застосування 

насильства або погрози його застосування; не спричинив загибель людини; у цьому 

провадженні запобіжний захід у вигляді застави підозрюваному не обирався. 

15.12.2015 року заставодавцем внесено заставу у розмірі, визначеному в ухвалі 

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у зв’язку з чим 

16.12.2015 року підозрюваного К. було звільнено з-під варти.  

У даному випадку на К. покладені такі обов’язки: 1) прибувати до слідчого, 

прокурора чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому 

він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця 

роботи.  

На даний час у суду відомості щодо порушення підозрюваним К обов’язків, 

визначених ухвалою Д-о районного суду м. Києва від 10 грудня 2015 року, відсутні. 

Ознайомлення з відповідним судовим рішенням, що внесено до Єдиного 

державного реєстру судових рішень України, здійснюється в порядку, визначеному 

чинним законодавством (якщо наявне гіперпосилання, зазначте його) 

Додатково: К підозрюється у вчиненні крадіжки майна на загальну суму 10 тис. 

грн.  шляхом проникнення в приватний житловий будинок. 

 

*** 

У провадженні Х-о районного суду м. Черкаси  перебували матеріали 

кримінального провадження № 42013110000000529 від 03.06.2013 року по обвинуваченню 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1349/ed_2015_12_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#1349
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1357/ed_2015_12_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#1357
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1392/ed_2015_12_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#1392
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1505/ed_2015_12_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#1505
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1534/ed_2015_12_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#1534
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1545/ed_2015_12_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#1545
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1597/ed_2015_12_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#1597
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1637/ed_2015_12_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#1637
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2705/ed_2015_12_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#2705
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2904/ed_2015_12_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#2904
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П. (або ПІП, якщо така інформація була раніше оприлюднена в ЗМІ), 1971 року 

народження,  

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. 

Вироком Х-о районного суду м. Черкаси  від 10 грудня 2015 року, П. визнано 

невинуватим у пред’явленому обвинуваченні за ч. 4 ст. 368 КК України та виправдано за 

недоведеністю винуватості у вчиненні цього злочину; при ухваленні вироку судом було 

вирішено питання про речові докази та заходи забезпечення кримінального провадження. 

Судовий розгляд проводився в межах висунутого обвинувачення відповідно до 

обвинувального акта, дотримуючись принципів змагальності сторін та свободи в поданні 

ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, дотримуючись 

принципу диспозитивності, а саме, суд, діючи в межах своїх повноважень та компетенції, 

вирішуючи лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до їх 

повноважень, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для 

реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків. 

При розгляді даної справи суд керувався Конституцією та законами України, 

враховуючи при цьому практику Європейського суду з прав людини та дійшов  висновку, 

що надані та досліджені в судовому засіданні докази сторони обвинувачення, крім 

встановленої їх невідповідності вимогам національного кримінального процесуального 

законодавства у кримінальному провадженні за обвинуваченням П., не відповідають 

вимогам Конвенції та практиці Європейського суду з прав людини, а відтак є 

недопустимими. Суд, безпосередньо, всебічно дослідивши всі обставини кримінального 

провадження та оцінивши кожний наданий доказ з точки зору належності, допустимості 

та достовірності, а сукупність наданих стороною обвинувачення доказів з точки зору 

достатності та взаємозв'язку, дійшов висновку про те, що досліджені докази не доводять 

вчинення обвинуваченим П. злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, у зв’язку з 

чим дійшов  вищенаведеного висновку. 

Сторони кримінального провадження негайно після оголошення вироку судом, 

отримали його копію; дане судове рішення не набрало законної сили, а вказаним особам 

судом було роз’яснення право та порядок його оскарження. 

Особи, що не були сторонами кримінального провадження, мають право 

ознайомитись з відповідним судовим рішенням у Єдиному державному реєстрі судових 

рішень України в порядку, визначеному чинним законодавством. 

Додатково: П., голова обласної державної адміністрації, підозрюється в 

отриманні від приватного підприємця Н. неправомірної вигоди в розмірі 5 тис. грн за 

надання сприяння в укладенні договору оренди земельної ділянки. 

5.4. Комунікаційна тактика суду у зв’язку із розглядом резонансних справ 

 Для ЗМІ висвітлення резонансної справи – збільшення аудиторії глядачів, 

слухачів, читачів. 

 Суспільний резонанс може бути викликаний і штучно. Застосовується як 

інструмент для ефективної маніпуляції громадською думкою. 

 Деякі групи можуть використовувати суспільний резонанс для формування 

«потрібної» громадської думки, а також для тиску на суд, органи влади, силові 

органи, політичні партії та громадські організації. 

 А тому від виваженості, послідовності та планування процесу розгляду справи, 

яка становить суспільний інтерес, залежить не тільки імідж окремого суду, а й 

довіра між судом та громадськістю. 
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Ознайомтеся з презентацією про дії прес-секретаря щодо забезпечення належних 

умов участі ЗМІ під час розгляду резонансної справи: 

Комунікації суду під час розгляду резонансної справи. PowerРoint  presentation 

Результати моніторингу відносин судів та ЗМІ впродовж останнього десятиріччя 

засвідчують, що суди практично не беруть до уваги можливий суспільний резонанс 

справи, яка перебуває у їхньому провадженні. Ідеться про те, що, навпаки, в таких 

категоріях справ воліють обмежити присутність представників медіа, виділяючи 

найменший зал судових засідань, впроваджуючи вимоги просити заздалегідь дозволу на 

присутність телевізійних камер тощо. Траплялися випадки, коли під приводом турботи 

про безпеку учасників процесу тощо на вході до суду охорона вилучала фотоапарати, 

камери, телефони. 

Такі підходи неприйнятні з огляду на низку причин. 

Інтерес медіа до гучних справ або тих, до яких залучені відомі особи, викликаний 

правом їх аудиторії отримати інформацію з перших рук про такі справи, і журналісти 

мусять це забезпечити. 

Судова адміністрація зобов’язана вжити заходів безпекового характеру, не 

допускаючи в приміщення суду холодну та вогнепальну зброю, отруйні предмети тощо. 

Однак вилучення майна журналістів чи звичайних відвідувачів, яке не стосується цієї 

групи,  

є протиправним, оскільки таким чином не тільки демонструється неповага до права 

власності, а й у заборонений законом спосіб порушується право власності на ці предмети 

через їх нехай навіть тимчасове вилучення із користування власника. Більше того, для 

оператора телеканалу камера – його професійний інструмент, як і фотоапарат для фотокора 

газети. 

Тож при свавільному і безпідставному їх вилученні ігнорується важливість  

і практично унеможливлюється робота працівників медіа.   

Таке траплялося внаслідок того, що судова система через своїх лідерів лише 

недавно усвідомила важливість співпраці з пресою, а до цього не вбачала особливої 

потреби докладати зусиль для інформування громадськості та мас-медіа. 

Наведемо фрагмент інтерв’ю. Журналіст Т.: «Складається враження, що для 

адміністрації судів і самих суддів інтерес громадськості до судового процесу є чимось 

схожим на природне стихійне лихо, не передбачене ніяким прогнозом».РОЗДІЛ 6 

Тож важливо окремо розкрити питання про тактику суду під час розгляду 

резонансних справ. 

Важливість підготовки судів до висвітлення резонансних судових справ 

Аналіз практики та далеких від дружніх стосунків судів і мас-медіа підтверджує, 

що судді більше схильні до того, щоб подбати про впровадження спеціальних заходів для 

доступу ЗМІ під час розгляду резонансних справ, ніж визнати суспільну важливість їх 

праці і спростити умови. Судді називають досить серйозні, на їхню думку, обставини  

і виправдовуються тим, що мають на меті таке: 

 забезпечити об’єктивність судового процесу, звести нанівець або зменшити ризик 

впливу на суддю, учасників процесу, присяжних, а також ризик того, що вони 

самі будуть у сюжетах при висвітленні справи; 

 не допустити порушення строків розгляду інших справ у цьому суді; 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
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 забезпечити звичайним громадянам, свідкам, присяжним, адвокатам та іншим 

учасникам процесу доступ до приміщень суду; 

 гарантувати громадську безпеку й запобігти можливим негативним наслідкам від 

скупчення людей, транспортних засобів, спеціальної техніки ЗМІ (обладнання для 

прямої трансляції, освітлення тощо), а особливо з огляду на брак місць для 

паркування, малу місткість зали судових засідань, вузькі коридори та ін. 

З попередніх лекцій ми вже знаємо, що кожен із наведених аргументів при їх 

об’єктивному аналізі легко спростувати, варто лише надати ваги ролі преси у 

демократичному суспільстві, визнати право співгромадян отримати інформацію про 

справу із зали суду і подбати завчасно про організацію роботи в самому суді, щоб не 

допустити потенційних ризиків скупчення людей і перешкод нормальному перебігу 

судового процесу.  

Втім, слід визнати, що за відсутності попередньо проведеної підготовки до роботи 

в умовах підвищеної уваги медіа до окремих справ такі ризики постають з особливою 

гостротою, якщо судовий розгляд оголошують закритим або ухвалюють рішення про 

обмеження фото- чи відеозйомки.  

Такі обмеження найчастіше не зупиняють журналістів, які намагаються роздобути 

потрібну інформацію, формально не порушуючи встановлених обмежень, але фактично 

створюючи, можливо, ще більші проблеми. Діапазон можливих порушень – від спроб 

прихованого фотографування або відеозйомки в залі судового засідання, під час якого 

заборонено користуватися камерами, до порушення правил безпеки під час розміщення 

апаратури, паркування автомобілів ЗМІ у недозволених місцях, до спроб отримати 

інформацію від учасників процесу в коридорах суду, на виході з нього тощо. 

Такі ситуації можуть стати несподіваними для осіб, відповідальних за технічний 

(організаційний) аспект стосунків зі ЗМІ під час розгляду резонансних справ, – і для 

працівників суду, і для правоохоронців. За вказаних обставин важливо адекватно 

реагувати, розуміючи й беручи до уваги потреби та права суду та ЗМІ й усвідомлюючи 

спільність їхньої кінцевої мети: діяти так, щоб це найбільшою мірою відповідало 

інтересам громадськості. 

Щоб цього уникнути, судді належить формально, під протокол, публічно 

попередити всіх присутніх у залі про можливі правові наслідки в разі прояву неповаги до 

суду,  

а представників преси – ще й на випадок поширення ними з порушенням закону про 

захист персональної інформації даних про учасників процесу або іншої захищеної законом 

інформації. 

Організація роботи суду в умовах розгляду резонансних справ 

До проблемних питань, які можуть постати у контексті розгляду резонансних 

справ, належать такі: 

 припарковані в неналежному місці автомобілі ЗМІ з трансляційною апаратурою  

і загалом проблема паркування автомобілів представників мас-медіа; 

 брак наперед визначених місць для інтерв’ю та прес-конференцій, що може 

ускладнити зручне та безпечне пересування публіки в приміщенні суду;  

 не визначення персоналу суду для оперативного залагодження конфліктів; 

 посилена увага представників ЗМІ до суддів, працівників суду, учасників процесу 

та їхньої діяльності, спроби вступити в контакт, отримати інформацію тощо; 
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 відсутність плану забезпечення контролю за поведінкою натовпу біля приміщень 

суду та регулювання доступу осіб до зали судових засідань; 

 відсутність спеціальних знаків для пересування в приміщеннях суду; 

 не забезпечення ескортів та спеціальних маршрутів для сторін, адвокатів чи інших 

учасників процесу, щодо контактів з якими представники ЗМІ виявляють (можуть 

виявити) найбільшу зацікавленість; 

 не поінформованість присутніх про можливу відповідальність за порушення 

правил поведінки у приміщеннях суду та під час судових засідань; 

 не забезпечення безперешкодного входу та гарантування безпеки представникам 

мас-медіа й публіці, що відвідує судове засідання у резонансній справі; 

 використання знімальної апаратури та пультів управління звуковою системою  

в проходах та інших місцях судових приміщень і поза ними; 

 не розміщення завчасно знімальної апаратури в залі суду, зокрема, такі варіанти її 

використання, як пряма трансляція, запис на носії інформації та їх винесення із 

зали засідань, аудіозапис, замальовки художників, касетні та цифрові 

магнітофони в залі; 

 спроби проведення інтерв’ю в коридорах та інших місцях, де можуть з’являтися 

учасники процесу; 

 не виставлення знаків обмеження доступу ЗМІ до таких приміщень суду, як 

канцелярія, нарадча кімната, кабінети суддів та працівників суду; 

 брак інформації про порядок доступу до судових документів, їх демонстрація та 

копіювання; 

 відсутність буклетів про обов’язки щодо прибирання, ремонту й відновлення 

судових приміщень і предметів, що їх пошкодили, розбили або замінили 

представники мас-медіа, і контроль за повним дотриманням таких обов’язків. 

Отже, такий перелік проблем можна передбачити. Відтак далі треба подбати про 

кожну із них відповідно. 

Визначення кола осіб, які контролюватимуть ситуацію 

Одним із перших кроків у плануванні заходів, пов’язаних з розглядом резонансної 

справи, має стати визначення кола осіб, на яких впливатиме присутність представників 

ЗМІ в залі, а також тих, які будуть уповноважені здійснювати відповідний контроль. 

До таких осіб можуть належати внутрішні й зовнішні відповідальні особи. 

Внутрішні відповідальні особи: 
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 адміністрація суду, яка несе загальну відповідальність за вирішення питань 

діяльності суду та його матеріально-технічне забезпечення; 

 представники Державної судової адміністрації, наділені відповідними 

повноваженнями і відповідальні за виконання спеціальних завдань, таких як 

пристосування приміщень та задоволення потреб суду; 

 головуючий на процесі суддя, суддя-доповідач в апеляції, а також члени 

суддівської колегії. Завдяки їх участі можна виробити загальну стратегію й задати 

тон співпраці для підготовки плану дій; 

 особа, яку суд призначив відповідальною за зв’язки з мас-медіа (прес-секретар або 

інший штатний працівник чи консультант, якщо суд не має власного прес-

секретаря) і яка добре знає потреби, сподівання та проблеми мас-медіа, діятиме 

як зв’язковий між судом та ЗМІ і виступатиме як офіційний представник суду  

і джерело інформації з питань, пов’язаних з діяльністю суду та процесуальними 

нормами; 

 працівники служби судової охорони (ССО), відповідальні за гарантування 

безпеки суду і в суді. За певних обставин вони можуть координувати діяльність 

усіх служб правопорядку, пов’язаних з перебігом процесу. 

Прес-секретар: 

 Крок 1. Зустрічаємо резонансну справу «на сходах суду»: моніторинг публікацій  

у ЗМІ, на сайтах органів влади та силових відмств, соціальних мережах, 

інформаційних запитів до суду, чуток, а також моніторинг «гучних» справ в 

інших судах. 

 Крок 2. Внутрішні комунікації суду: постійний контакт з головою суду, 

заступниками, керівником апарату, інтегрована система збору інформації про 

справи з підвищеним суспільним інтересом із залученням усіх відділів.  

Приклад. В Одеському апеляційному господарському суді прес-секретар отримує 

інформацію в оперативному режимі. Відділ організаційного забезпечення та 

розгляду звернень, куди і входить посада прес-секретаря, щодня відстежує ЗМІ 

щодо справ, які розглянули суди першої інстанції та ставить їх на контроль. 
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Другий напрям – робота аналітичного і статистичного відділів, які виокремлюють 

справи за категоріями. 

Зовнішні відповідальні особи: 

 місцева пожежна частина, відповідальна за такі питання громадської безпеки, як 

вхід до приміщень (вихід з них), вільний прохід, доступ до пожежних гідрантів  

і дотримання протипожежних правил, зокрема, безпеки мешканців горішніх 

поверхів і недопущення короткого замикання; 

 місцевий відділок міліції, який може разом з іншими службами громадської 

безпеки вирішувати питання юрисдикції та охорони правопорядку, а також має 

визначити обсяг підтримки, який йому знадобиться; 

 представники служби паркування, які виділяють місця для паркування 

автомобілів ЗМІ, складають протоколи про порушення і здійснюють примусову 

евакуацію автомобілів, а також координують встановлення знаків; 

 міський голова або керівник міста, який може надати допомогу у вирішенні 

питання про паркування автомобілів представників мас-медіа та інших питань, що 

належать до компетенції міської влади; 

 прокурор, адвокати сторін, які мусять знати про місця проведення прес-

конференцій і можуть мати бажання взяти в них участь і порушувати інші питання. 

В умовах налагодженої співпраці мас-медіа зі своєї сторони можуть повідомити 

суду та іншим інституціям про рівень зацікавленості інформаційних агенцій, про 

очікувану кількість репортерів, їхні матеріально-технічні потреби та питання, які їх 

турбують. 

 

Визначення наперед місць розташування в залі репортерів, операторів, фотокорів 

тощо із знаками позначення «ПРЕСА» та проходу до них організує їх пересування й 

перебування в залі судового засідання таким чином, щоб вони не створювали перешкод 

вільному входу чи виходу учасників судового процесу. 

Складання плану 

Важливою передумовою у процесі формування всеохопного плану є співпраця 

тих суб’єктів, що беруть участь у процесі, і тих, на яких він впливає. Налагодити таку 

співпрацю можна, організувавши серію зустрічей на двох рівнях. Один рівень це зустріч із 

внутрішніми представниками, до яких належить персонал суду. Доцільно провести серію 

зустрічей на цьому рівні, перш ніж відбудуться зустрічі за участю представників 

зовнішніх суб’єктів. На таких зустрічах можна обговорити проблеми, що виникали раніше 

під час розгляду інших резонансних справ, і очікувані нині проблеми. 

Ефективність дискусій і дій учасників цих зустрічей забезпечать зафіксовані на 

папері мета й порядок денний. Формулюючи мету, потрібно коротко зазначити завдання 

суду щодо матеріально-технічного забезпечення та розв’язання проблем ЗМІ, а також 

контролю за поведінкою представників мас-медіа та громадськості під час майбутнього 

судового процесу. 

Порядок денний може містити такі пункти, як знайомство учасників, заповнення 

бланку заявки на участь, питання юрисдикції та безпеки, раніше виявлені або очікувані 

проблеми. Акцент належить робити на тому, щоб сприяти порозумінню між усіма 

учасниками і домогтися від них зобов’язання робити все можливе для досягнення 

сформульованої мети. 
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Після визначення повноважень кожного суб’єкта учасники зустрічі мають 

підготувати список контактних телефонів для дзвінків у разі виникнення тієї чи іншої 

потреби. 

Після того як на зустрічах групи представників судового відомства з усіх питань 

досягнуто порозуміння, що задовольняє учасників, можна призначити зустріч із ширшим 

представництвом. 

До складу такої групи колективного планування заходів, пов’язаних з 

резонансною справою, можуть увійти представники вже вказаних зацікавлених суб’єктів.  

Зустріч розпочинається коротким вступом судового посадовця та знайомством 

присутніх. Потім кожен учасник може розповісти про обов’язки та інтереси своєї 

установи, які мають стосунок до дискусії і які потрібно врахувати в загальному плані. 

План мусить бути досить гнучким і передбачати ситуації, які викликають підвищену 

цікавість порівняно з іншими стадіями процесу, скажімо, присутність важливого свідка, 

читання рішення присяжних та проголошення вироку. 

На цій зустрічі можна розглянути такі теми, як паркування автомобілів, місця для 

інтерв’ю та зони встановлення трансляційної апаратури за межами будинку суду, доступ 

до будівлі суду, прибирання й відновлення приміщень, контроль за юрбою та доступ 

публіки, встановлення знаків, меморандуми порозуміння та договори про відшкодування,  

у яких йдеться про відповідальність та фінансові зобов’язання, межі юрисдикції 

уповноважених представників різних суб’єктів та поширення судових документів, їх показ 

і копіювання. Питання доступу до зали суду зазвичай належать до компетенції судді, що 

веде процес, але группу можна про них поінформувати. 

Особа, яку суд призначив відповідальною за зв’язки із засобами масової 

інформації – прес-секретар, повинна заздалегідь з ними контактувати з приводу будь-якої 

справи, яка заслуговує на те, щоб для неї був складений спеціальний медіа-план. Прес-

секретар може визначити відповідні категорії представників мас-медіа та громадськості, 

яким варто відвідати зустрічі, що на них запрошують пресу. ЗМІ зазвичай допомагають 

зорієнтуватися в таких питаннях, як прогнозована кількість одиниць апаратури, 

автомобілів з апаратурою та приватних авто; команди операторів та інший персонал; 

потреба в прес-центрі. Завдяки такій інформації легше більш-менш точно визначити 

присутність представників мас- медіа в судовому приміщенні, на території суду, їх вплив 

на безпеку суду та його функціонування. 

Зустрічі дають можливість державним інституціям і представникам ЗМІ 

налагодити діалог, у результаті якого кожна зі сторін порушить питання, що її непокоять. 

Наприклад, місце для інтерв’ю та прес-конференцій, які визначив суд, може бути 

невдалим для передавання радіо- або телесигналу. 

Підготовка інформаційних матеріалів для преси 

Суд може також підготувати «інформаційний пакет» для представників преси, що 

заявили про свою присутність під час слухання резонансної справи. Пакети можуть 

містити різного роду інформацію щодо справи або події. У такому разі відчутно 

зменшиться кількість запитань, що їх зазвичай ставлять представники 6мас-медіа 

судовому персоналу. Крім того, самі ЗМІ працюватимуть ефективніше і викладатимуть 

інформацію точніше. Що краще продуманим є зміст «інформаційного пакета», то 

меншою буде ймовірність того, що журналісти подадуть обставини справи у 

викривленому світлі. 

«Інформаційний пакет» для преси, що висвітлюватиме резонансну справу, 

може містити такі документи: 
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 інформація щодо суті (фабули) справи; 

 інформація про перебіг провадження із зазначенням дати, коли оприлюднено 

інформацію або подано позов, а також дати досудового розгляду справи; 

 довідковий листок, на якому вказано імена судді, персоналу суду (наприклад, 

секретар, доповідач), адвокатів усіх сторін і вміщено номери контактних 

телефонів для питань щодо суддів та адвокатів; 

 контактні телефони інформаційної служби суду або прес-секретаря; 

 правила (накази, рішення, рекомендації), пов’язані з питаннями доступу до 

будинку й зали суду; 

 інформація про приміщення для прес-конференцій, інтерв’ю та прямих 

репортажів ЗМІ; 

 документи суду, пов’язані з висвітленням у ЗМІ та (або) поширенням інформації;  

 домовленість про розподіл місць у залі суду; 

 інформація щодо прес-центру або робочого приміщення, наданого представникам 

мас-медіа; 

 інформація про можливості та межі поширення даних, які містяться в матеріалах 

справи; інформація про правила роботи в залі суду журналістів, фотографів, 

операторів; 

 інша корисна інформація, наприклад, глосарій юридичних термінів, копії статей 

Кримінального кодексу, на підставі яких розглядається справа; 

 інформація про паркування автомобілів з журналістською та трансляційною 

апаратурою, а також персональних автомобілів представників ЗМІ; 

 список їдалень, кафе та ресторанів у прилеглому районі, якщо передбачено, що на 

розгляд справи приїдуть представники мас-медіа з інших міст. 

Зміст пакета для преси зазвичай обговорюють суддя, що вестиме процес, його 

помічник і прес-секретар. А остаточне рішення ухвалює суддя. Поширити пакети для 

преси можна у формі поштових та електронних відправлень, їх також можна роздати на 

спеціальному брифінгу для ЗМІ, розмістити на веб-сайті суду. 

Спеціальний брифінг для ЗМІ 

Спеціальний брифінг для мас-медіа можна провести ближче до початку судового 

розгляду. Бажано, щоб його відвідали менеджери ЗМІ, а також особи, які 

висвітлюватимуть перебіг судового процесу. Прес-секретар суду зазвичай дбає про те, 

щоб представники мас-медіа були поінформовані про брифінг, і вирішує пов’язані з цим 

питання. Брифінг може відбутися в одній із залів суду, хоч і не обов’язково в тій, де 

розглядатимуть справу. 

Провести таку зустріч має прес-секретар. Якщо він не має юридичної освіти, 

головуючий у справі суддя може відрядити для участі у ній свого помічника. 

За жодних обставин головуючий у справі суддя не повинен проводити 

позапроцесуальні зустрічі з будь-ким. 

Членам групи колективного планування також варто прийти на брифінг. Під час 

такої зустрічі слід роздати пакети для преси. Тоді ж таки присутні можуть ставити 

питання щодо обставин справи та процедур. За певних обставин варто організовувати й 

завершальний брифінг наприкінці судового провадження (після проголошення судового 

рішення). На підсумковому брифінгу можна оцінити ефективність різних аспектів плану  
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і з’ясувати, які складові роботи потребують поліпшення під час майбутніх аналогічних 

процесів. 

Заява для ЗМІ 

Заява призначена для випадків, коли голова суду або колектив суду має бажання 

публічно висловити свою позицію щодо тієї чи іншої гострої теми. Прийняття рішення 

про офіційну заяву для ЗМІ пов’язано зазвичай із ситуаціями, коли висвітлена у ЗМІ 

інформація про перебіг чи результат розгляду справи є перекрученою або вводить в оману 

громадськість. Заява насамперед має за мету виправити поширену інформацію і пояснити 

ухвалене рішення. Якщо розгляд кримінальної справи завершено виправдувальним 

вироком і журналісти збурюють суспільну думку про корумпованість судді, дуже важливо 

пояснити, що суддя ухвалив рішення на підставі поданих стороною обвинувачення 

доказів  

і такий результат ґрунтується на їх допустимості чи недопустимості. 

 

5.5. Комунікації під час кризи 

Ознайомтеся з презентацією: 

Кризовий менеджмент. PowerРoint presentation 

Криза – це надзвичайна ситуація, яка ставить під загрозу стабільність роботи 

суду. 

Кризові ситуації можуть бути різного характеру – наприклад, внесені зміни до 

закону викликали не передбачуване заздалегідь зростання навантаження на суди і 

відповідно наплив відвідувачів, пожежа в суді, затоплення приміщень суду, бойкот суду 

громадськими активістами чи проведення гамірних мітингів під вікнами суду, трагедія, 

коли на порозі суду вбито підсудного або коли зловмисник проніс до приміщень суду 

зброю та погрожує всім, хто там перебуває, тощо. 

Наведений перелік свідчить про зовнішній фактор (люди) або вплив обставин 

переборної сили (стихія). 

Головне правило поведінки під час таких ситуацій – бути до них готовими і 

вміти ними управляти. 

Готовими до них може бути той, хто передбачає чи враховує різні можливі крайні 

випадки і має попередньо сформований план налагодженої взаємодії членів свого 

колективу, коли щось із описаного відбувається. 

Підготовлені до кризи інституції екстремальну ситуацію переносять 

набагато краще, ніж ті, хто наївно вважає, що криза ніколи не настане, а статистика 

свідчить, що передбачити кризу можна до 90% випадків. 

При настанні кризової ситуації спостерігається підвищена увага як до неї, так і до 

установи з боку громадськості та ЗМІ. Слід виробити і мати під рукою відповідно плани 

внутрішньої та зовнішньої комунікації для того, щоб, з одного боку, впоратися з кризовою 

ситуацією чи обійтися мінімальними її наслідками в самій установі, й з другого – 

уникнути репутаційних втрат. 

Доречно розпочати із внутрішнього плану комунікації. 

Керівник апарату суду має розробити проект і погодити з головою суду основний 

(план А) і запасний (план Б) план взаємодії на випадок кризових ситуацій, який має бути 

затверджений зборами суддів і доведений до відома всіх працівників суду. РОЗДІЛ 55 

http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/resource/view.php?id=503
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Крім того, має бути наказ по установі з викладом ланцюга взаємодії: 

1) хто дає знати всім про настання кризової ситуації; 

2)  хто має зателефонувати у служби порятунку, поліції, швидкої допомоги тощо; 

3)  хто вступає в контакт і робить відповідне оголошення для всіх, хто перебуває  
в приміщенні суду; 

4)  хто вступає в контакт і робить відповідне оголошення для тих, хто мав намір 

зайти у приміщення, але не встиг це зробити; 

5)  хто виходить до преси чи зв’язується по телефону з журналістами тощо. 

Паралельно мають існувати плани евакуації людей та документів із приміщення. 

Запасний план (план Б) існує на випадок, якщо не спрацює схема взаємодії, 

передбачена основним планом. Тому він має не повторювати план А, а бути йому 

альтернативою. 

У контексті комунікації із зовнішніми аудиторіями до початку кризи слід 

підготувати: 

1)  друковані матеріали, які можна роздати журналістам у випадку кризи, принаймні 

частково задовольнивши тим самим їх інтерес. Зміст матеріалів до настання самої 

кризи підготувати неможливо, але їх види і структуру – цілком реально; 

2)  спікерів суду – тих, хто зможе першим прокоментувати кризову ситуацію від імені 
установи; 

3)  шаблони повідомлень – конструкції, які можна буде використовувати під час 

кризи для різних аудиторій – громадян, керівництва, журналістів, співробітників 
тощо (тоді, коли на креатив немає часу); 

4)  пріоритетні канали комунікацій, які суд використовуватиме під час кризи; 

5)  команду, яка працюватиме над вирішенням кризової ситуації і комунікаціями 

суду під час кризи. 

В ідеалі – варто розробити ці модулі щодо кожного з можливих типів криз. 

Окрім цих надзвичайно важливих модулів, під час кризової ситуації слід 

пам’ятати такі правила: 

 забезпечте постійний (цілодобовий) контакт із відповідальною особою 

принаймні двома каналами зв’язку (наприклад, мобільний та робочий телефон і e-

mail). Журналісти не чекатимуть ваших коментарів, якщо контактна особа 

виявиться «поза зоною досяжності», й опублікують матеріал без вашої позиції;  

 проведіть оперативну нараду, на якій проаналізуйте дійсні причини настання 

кризи і загрози, які вона може нести для суспільства; 

 підготуйте короткі, точні відповіді на основні запитання. Використовуйте 

прості та зрозумілі слова. Короткі відповіді допомагають зменшити нервозність; 

 визначте спікера(ів) саме під час цієї конкретної кризи. Існує думка, що іноді 

найвищим керівникам не варто одразу коментувати те, що відбувається, оскільки 

сама його присутність підкреслює небезпечність ситуації; 

 здійснюйте моніторинг повідомлень у медіа щодо кризи, швидко виправляйте 

помилки через контакти із журналістами; 

 запам’ятайте, що компанія, яка перебуває у кризовому стані, оцінюється 

громадськістю за чотирма факторами, що забезпечують довіру та надійність: 

 співчуття та/або захист (як правило, протягом перших 30 секунд); 
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 компетенція, експертиза та готовність діяти; 

 чесність і відкритість; 

 відданість; 

 не робіть пояснень, доки ви не почуєте аудиторію. Послухайте свою аудиторію – 

які ризики непокоять її. Один зі способів оцінки потенційної реакції людей на 

ваше повідомлення полягає в тому, щоб зателефонувати декільком друзям та 

поцікавитися їхньою думкою; 

 будьте відвертими, відкрито визнайте допущені помилки. Часто чиновники не 

визнають своїх помилок, доки журналісти не наведуть докази, які вочевидь 

підтверджують промахи. Врешті-решт, така поведінка може зробити зі спікера 

посміховисько в очах цільової аудиторії. Одного разу втрачену довіру 

надзвичайно важко відновити; 

 працюйте у режимі нон-стоп протягом усієї кризи до самого її завершення; 

 зробіть організаційні та комунікаційні висновки із кризи. 

Прес-центр судової влади: 

Одинадцять правил антикризового менеджменту 

Ольга Какауліна 

Якщо існує підвищена увага з боку громадськості або ЗМІ, кожен суд повинен 

мати відповіді на запитання «Що ми будемо робити, якщо станеться кризова ситуація?».  

Спочатку важливо визначитись, з чим саме ви маєте справу. Не панікувати та 

реагувати швидко з метою вирішення ситуації. 

Криза – це надзвичайна ситуація, яка може негативно вплинути на: 

 стан здоров’я або безпеки учасників процесу або громадян, суспільства. 

 репутацію установи або цілої гілки влади. 

 репутацію представників суду.  

Найпопулярніші кризи сьогодення, «завдяки» соціальним мережа, це 

інформаційні кризи: інтернет та медіа.  

Головне правило – до кризових ситуацій необхідно готуватися. 

Найперше почніть моніторити медіа-простір: які ресурси написали про вашу 

ситуацію, як широко розійшлася інформація про вашу ситуацію. Особливу увагу 

приділить питанню, які саме інформаційні агенції або джерела написали про це. Постійно 

відстежуйте ситуацію та зберігайте спокій. 

Ваша мета – забезпечити ефективне вирішення кризової ситуації та мінімізувати 

негативні наслідки. Для того, щоб це забезпечити, необхідно:  

 нейтралізувати критику, забезпечивши термінову та точну відповідь на всі запити,  

 оперативно контролювати події, постійно бути на крок попереду, 

 зображувати суд в позитивному світлі. Для цього знадобляться додаткові зусилля. 

У теорії все виглядає не так вже і важко, проте слід пам’ятати, що завжди існує 

людський чинник. 

На будь-яку кризову ситуацію ми реагуємо однаково в кілька етапів: шок – 

заперечення –відсторонення – прийняття – зміни. Найбільша проблема під час кризової 

ситуації – це те, що вам необхідно реагувати дуже швидко і ви не маєте часу на 

проходження всіх зазначених стадій. Важливо зосередитися на ситуації та відкласти 

емоційну реакцію на потім. Вихід з кризи – це завжди зміна поведінки. 
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Одинадцять правил безболісного виходу з кризи: 

1. Будьте проактивними. Найбільша помилка: само якось затихне. Такий підхід 

може спрацювати, проте якщо ситуація дійсно кризова, то це навряд чи станеться. Це 

нормальна реакція будь-якої людини, бажати заховатися від вирішення ситуації, «якось 

цього разу обійдеться». Зрозумійте, що відбувається та дуже чітко та зрозуміло донесіть 

свою позицію до широкого загалу. При цьому налагоджувати комунікації необхідно 

заздалегідь, адже тоді є вірогідність, що за роз’ясненнями вони звернуться саме до вас. 

Комунікувати краще, ніж відмовчуватись! Так, якщо ви опинились у епіцентрі медіа-

скандалу ваше вибачення може побачити менша кількість людей, ніж інформація про 

подію. Проте замовчування зашкодить вашій репутації більше. 

2. Комунікація – дорога з двостороннім рухом. Суди найчастіше відмовчуються 

або в найкращому випадку пишуть прес-релізи, роблять розсилку та більше нічого. 

3. Оперативність. Ваша аудиторія очікує роз’яснень ситуації. Якщо ви не 

надасте пояснення, за вас це зробить хтось інший. Найбільш критичними є перші чотири 

години після того як сталася подія. Найкращий тайм-лайн ваших дій має ось такий вигляд: 

Кризова ситуація: перші чотири години 

Перша година: 

 Збір інформації 

 Визначення спікерів 

 Підготовка та публікація оперативної заяви 

 Моніторинг ЗМІ 

 Врахування запитів від ЗМІ 

Друга година: 

 Оновлення заяви (у разі необхідності) 

 Розсилка прес-релізу 

 Активація «гарячої лінії» для відповідей на запити ЗМІ 

Третя година: 

 Оцінка охоплення аудиторії (місцеві, регіональні, національні ЗМІ) 

 Оновлення прес-релізу (у разі необхідності, за наявності уточненої інформації) 

 Підготовка прес-брифінгу 

 Визначення спікерів  

Четверта година: 

 Проведення прес-брифінгу 

 Оновлення прес-релізу  

 Підготовка матеріалів для представників ЗМІ 

 Підтримка постійного зворотного зв’язку з представниками ЗМІ. 

Визначення спікерів: Коли ви визначаєте спікерів, використовуйте тих, хто добре 

знає питання і вміє правильно доносити інформацію.  

Підготовка та публікація оперативного повідомлення: Напишіть повідомлення 

максимально швидко та простою мовою. Пересвідчіться, що цією інформацією володіють 

усі представники суду. Навіть якщо ви оперативно відреагували, а журналісти звернуться 

за коментарями до когось іншого у вашому суді, від цього не буде користі. 

Якщо, наприклад сталась пожежа, то представники ЗМІ не будуть телефонувати 

прес-секретарю, а прийдуть на місце події та ставитимуть запитання охороні або 
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працівникам суду. Ви маєте бути впевнені, що всі працівники суду знають, що робити в 

такому випадку. 

4. Постійно збирайте інформацію. Здійснюйте моніторинг ЗМІ. За можливості 

дізнавайтесь неофіційну інформацію, яка стосується події. Дуже важливо не піддаватися 

паніці, не ховатися від представників ЗМІ. Соціальні мережі в цьому випадку дуже 

корисний та оперативний інструмент для моніторингу публікацій, коментарів тощо.  

5. Контролюйте діалог. Пам'ятайте: тільки ви можете донести свою позицію 

конструктивно. Максимально обмежте простір для виникнення домислів та пліток. 

6. При підготовці повідомлення висловіть стурбованість та розповідайте і про 

перспективу (контекст події – що ви робили до того – що ви плануєте робити надалі), це 

додає масштабу та не дає можливості аудиторії зосередитися тільки на проблемному 

питанні.  

Вашу антикризову комунікацію слід будувати за принципом САР: 

 Concern (стурбованість) – 1%; 

 Action (дія) – 5%; 

 Perspective (перспектива) – 94%. 

7. Ваші дії голосніші слів. Висловлюйтесь чітко, щиро та правду, тільки те, що ви 

робите або збираєтесь робити. Найважливішу інформацію озвучуйте на початку, 

намагайтесь говорити чітко і лаконічно, будьте доброзичливими до мас-медіа, обережно 

добирайте висловлювання, озбройтесь гумором, завжди стежте за своїми словами, 

поведінкою та зовнішнім виглядом. 

8. З людьми мають спілкуватись люди, а не повідомлення на сайті. З людьми 

повинні спілкуватись люди, а не чути інформацію та бачити очі спікера. Доносити 

інформацію під час брифінгу має відкрита, щира людина. Дуже важливо визначити місце 

для проведення брифінгу. Це не має бути (за можливості зала судового засідання. 

Пам'ятайте: суддя-спікер під час брифінгу має бути в цивільному костюмі. В жодному разі 

не в мантії.  

9. Гнучкість та вміння адаптуватися. Це хороші принципи для поведінки не 

тільки під час кризи. Неспроможність відповідати викликам сьогодення призводить до 

негативного сприйняття. За будь-яких умов дуже важливо переконувати людей, а не 

вступати в конфлікт. 

10. Роль соціальних медіа. Цей фактор вже не можна ігнорувати. Роль соціальних 

мереж у розповсюдженні інформації весь час зростає. Це треба використовувати і 

представникам судової влади. 

11. Завжди пам'ятайте про працівників суду. Внутрішні комунікації – це 

запорука вдалого антикризового менеджменту.  

Всі працівники суду мають знати, що під час спілкування із журналістами в 

жодному разі не можна: надавати будь-яку інформацію щодо подробиць справи та 

відомостей про сторони; висловлювати оціночні судження з приводу цієї або будь-яких 

інших справ, демонструвати своє ставлення до сторін процесу, перебігу розгляду справи; 

обговорювати будь-які справи, що перебувають на розгляді цього суду або інших судів. 

Працівник суду має надати контакти прес-секретаря суду та порекомендувати звернутись 

до нього. 

Чого не можна робити під час кризової комунікації: 

 Не сперечайтесь про проблему 
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 Не звинувачуйте інших 

 Не поводьтесь агресивно або нетерпляче 

 Не кажіть того, чого не хочете почути потім у ЗМІ 

 Не використовуйте негативно забарвлених слів, наприклад «криза», «жахливий» 

тощо 

 Намагайтесь уникати фрази «без коментарів». 

Типові проблеми, що можуть виникати в процесі розгляду справ, які 

становлять суспільний інтерес: 

 У суді має бути визначено місце для проведення інтерв’ю та прес-брифінгів. 

Важливо створити належні умови для зручного та безпечного руху представників 

ЗМІ та працівників апарату суду, учасників судових засідань. Завчасне 

повідомлення, акредитація представників ЗМІ, зустріч та супроводження їх до 

місця проведення брифінгу є дуже важливим елементом. Також всі працівники 

апарату суду мають знати про те, що відбувається, та до кого можна звернутись 

для отримання коментарів. 

 Контроль за поведінкою громадськості біля приміщень суду та регулювання 

доступу осіб до зали судових засідань. Встановлення спеціальних знаків 

(дороговказів) для пересування в приміщеннях суду. 

 Інформування присутніх про можливу відповідальність за порушення правил 

поведінки в приміщенні суду та під час судових засідань. Розміщення пам’яток, 

інформаційних стендів, інформування перед початком судового засідання. 

 Організація он-лайн трансляції судового засідання на сайті суду та завчасне 

повідомлення на сайті суду. 

 Слід пам’ятати: 

 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. 

 Лише у разі розгляду справи в закритому судовому засіданні (про що суд 

повинен винести ухвалу) на слуханні справи не можуть бути присутні сторонні 

особи, а тільки учасники засідання (сторони у справі) 
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2.6.2. СТЕНД ЗМI 

 
 

2.6.3. ПАМЯТКА ДЛЯ ЖУРНАЛIСТIВ У СУДІ 

Шановні колеги – представники засобів масової інформації! 

Цю пам’ятку розроблено для зручності та ефективності вашої роботи в 

Вінницькому апеляційному адміністративному суді. 

Вінницький апеляційний адміністративний суд всіляко сприяв і надалі сприятиме 

журналістам у виконанні ними професійних обов’язків. У відповідь ми просимо 

представників ЗМІ, які відвідують приміщення суду, дотримуватися певних правил 

поведінки  

в суді, процесуальних вимог, передбачених законодавством та загальноприйнятих 

морально-етичних норм. 

Упевнені, що разом ми зможемо достойно виконувати важливу суспільну 

функцію – повно та оперативно інформувати громадськість про хід розгляду соціально 

значущих справ у судовому порядку. 

Як відомо, стаття 129 (ч. 7) Конституції України, стаття 11 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» передбачають, що судовий розгляд та вирішення справ мають 

здійснюватись гласно й відкрито, крім випадків, установлених процесуальним законом. 

Нагадаємо, що дату, час і місце проведення судових засідань в ВААС можна 

дізнатися на сторінці суду на порталі «Судова влада» 

(http://apladm.dp.court.gov.ua/sud9108/ vaas/) у рубриці «Перелік справ, призначених до 

розгляду» або  на офіційному веб-сайті суду у рубриці «Графік розгляду справ». 

Розгляд справ у суді проводиться відкрито. 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 

http://apladm.dp.court.gov.ua/sud9108/
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інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених 

законом. 

Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні 

ЛИШЕ особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, 

перекладачі та свідки. 

Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація  

з обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з 

порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому 

засіданні. 

Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується 

прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно 

проголошується лише резолютивна частина рішення. 

Кожен має право ознайомитися в установленому законодавством порядку із 

судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому засіданні справі, які 

набрали законної сили. Це право може бути обмежено відповідно до закону в інтересах 

нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що 

охороняється законом. 

Усі рішення ВААС розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні 

аудіотехнічні засоби (наприклад, здійснювати звуко-відео запис на мобільний телефон). 

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 здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням 

стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і 

телебаченню представникам ЗМІ потрібно звернутися із КЛОПОТАННЯМ до судді-

доповідача у справі (зразок клопотання розміщено на офіційному веб-сайті судуі). 

При цьому знімати в залі судового засідання ДО надання судом відповідного 

дозволу НЕ МОЖНА. Ввімкнути апаратуру дозволяється після оголошення судом ухвали 

про дозвіл фото- та відео зйомки. Клопотання про фото- та відео зйомку розглядається на 

початку судового засідання. 

Для здійснення прямої радіо- чи телетрансляції судового засідання представникам 

ЗМІ потрібно звернутися до суду з клопотанням надати дозвіл на встановлення 

спеціального обладнання у приміщенні суду до початку розгляду справи. 

Зазначені клопотання варто подавати заздалегідь. Це дасть змогу створити більш 

зручні умови для виконання журналістами їх професійних обов’язків, зокрема, вирішити 

питання про слухання справи у більшому приміщенні, облаштувати місця для 

журналістів, операторів та фотокореспондентів, подбати про технічну допомогу 

представникам ЗМІ тощо. 

 

Особливості фото- і відеозйомки у приміщенні суду, де перебувають 

відвідувачі в очікуванні інших судових засідань: 

Варто зауважити, що 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 
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наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами 

владних повноважень. 

Журналісти, присутні у залі судового засідання, мають дотримуватися 

визначених законодавством загальних правил поведінки в залі судового засідання: 

 вставати при вході до зали судового засідання суддів та при їх виході; 

 заслуховувати стоячи рішення суду; 

 дотримуватися тиші; 

 виконувати розпорядження головуючого судді у справі; 

 додержуватися в судовому засіданні встановлено го порядку; 

 утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або 

встановлених в суді правил; 

Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в судовому засіданні.  

Нагадаємо, що учасники судового процесу звертаються до судді «Ваша честь». 

Документи, клопотання та інші матеріали передаються головуючому в 

судовому засіданні через судового розпорядника. 

 

Шановні колеги! Пам’ятайте, що присутні у залі судового засідання журналісти  

не є учасниками апеляційного процесу. 

Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні (якщо вони не є стороною  

у справі) – просто спостерігачі, яким законодавство не надає права ставити питання 

суддям або сторонам у справі в ході судового засідання. 

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до відповідальності (ст. 129 

Конституції України). 

Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду 

вирішується судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому засіданні із 

розгляду апеляційної справи оголошується перерва. 

2.6.4. ПРАВИЛЬНІ ВИСЛОВИ ТА ТЕХНІКИ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

(ДИВІТЬСЯ МАТЕРІАЛИ МОДУЛЯ 2 (2.2.7.)) 

2.6.5. НАДАННЯ ІНТЕРВ'Ю. ДЕСЯТЬ ПОРАД ПРО ТЕ, ЯК ПОВОДИТИСЯ ЗІ ЗМІ  

(ДИВІТЬСЯ МАТЕРІАЛИ МОДУЛЯ 2 (2.3.4.)). 
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2.6.6. ПРЕЗЕНТАЦІЯ. КРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

СЛАЙД 1 

1

Реагування на негативні 
кампанії

Be 
prepar
ed, be  
resilie
nt

Кризовий
менеджмент

Будьте готовими, будьте гнучкими

 

 

 

СЛАЙД 2 

Як комунікувати під тиском

2

Криза (?!) Комунікація / Загострення (!?)

„криза“ (грец.) – розрив/руйнування звичної діяльності

Традиційна драма: Криза як кульмінаційна точка

Кризі, як правило, передує конфлікт

 Принаймні діалектично криза між двома людьми/інституціями

 Одна сторона має вимоги, які ігноруються або відкинуті іншою

„Криза є процесом трансформації, за якого стара 

система вже не може бути збережена”
Стівен Джеймс Венетт

• Елементи кризи:

 Втрата контролю

 Сюрприз

 Втручання ЗМІ

 Непередбачувані події
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СЛАЙД 3 

Як комунікувати під тиском

3

ОДНАК…

… не все,що сприймається як криза, є кризою за

• якістю

• інтенсивністю

• часовим виміром

…щодо небезпеки можливої загрози!

Необхідна реальна оцінка ситуації!

 

 

 

СЛАЙД 4 

Кризова комунікація

4

Фаза 4

Фаза 3

Фаза 2

Фаза 1

Фаза 5

Запобігання кризі

Поява кризи 

Ідентифікація кризи

Кризовий менеджмент    
(зниження потенційної шкоди)

Вирішення кризи– отримані уроки?
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СЛАЙД 5 

Профілактика

5

“Керувати кризою легше, 

якщо ви готові до неї“

Стівен Джеймс Ванетт

Професійна кризова комунікація як гарна страховка, яка гарантує потрібні кошти

тоді, коли це необхідно.

Підготовка

Контроль

Налаштована структура

Проактивність!

Стала комунікація

Це не про перемогу у битві, а про перемогу у війні!

Хто ваша аудиторія

Будьте готовими, будьте стійкими!

 

 

 

СЛАЙД 6 

Що таке кризова комунікація?

6

Типові помилки

• Загроза виникає через проблеми, які створюють 

кризу. Вирішення проблем – вирішення кризи!

• Ми повинні дати ясно зрозуміти, хто правий та 

переконати наших “ворогів”!

• Ми знаємо, що відбувається і ми знаємо 

ставлення, думки, реакції!

Все неправильно!
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СЛАЙД 7 

Що таке кризова комунікація?

7

Два основні аспекти, щоб управляти кризою:

Утримання 
влади

Кімната 
для 

маневрів

Успішна
Кризова

комунікація

 

 

 

СЛАЙД 8 

Що таке кризова комунікація?

Утримання влади
 Візьміть до уваги не тільки сам предмет кризи, а й…

 Особисті наслідки для особи/установи, де ви працюєте

 Короткострокові зрушення у балансі сил

 Довгострокові зрушення у балансі сил

8  
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СЛАЙД 9 

Case Studies

9

Приклад: Дезінформація і соціальні медіа

 

 

 

СЛАЙД 10 

Практична вправа
Для самоконтролю

10

Який Ваш 

месидж?

Яка його 

структура?

Які Ваші 

інструменти?

Як імплементувати

Вашу 

стратегію?

Чого ви хочете 

досягти?
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СЛАЙД 11 

Практична вправа
Для самоконтролю

11

Виміри кризи

Р
е

п
у
та

ц
ій

н
ік

р
и

зи

• Негативні 
кампанії

• Чутки

• Наклепи

П
о
л

іт
и

ч
н

і • Групи тиску

• Лобіювання

К
р

и
зи

 п
е

р
с
о

н
а

л
у • Корупція

• Вандалізм

• Сексуальне 
насильство

• Мобінг

• Страйки

 

 

 

СЛАЙД 12 

Практична вправа
Для самоконтролю

12

Виміри кризи

С
ти

хі
й

н
і 

л
и

ха
 т

а
 н

е
щ

а
с
н

і в
и

п
а

д
ки • Землетруси

• Вибухи

• Пожежі

• Урагани

• Повені

• Нещасні 
випадки, які 
руйнують 
інфраструктуру

Е
ко

н
о
м

іч
н

і к
р
и

зи

• Девальвація

• Інфляція

• Дефіцит 
бюджету

Ін
ф

о
р

м
а

ц
ій

н
і к

р
и

зи
 і
 к

р
и

м
ін

а
л • Крадіжка 

даних

• Крадіжка 
інформації

• Кібератаки

• Боти

• Терористині
атаки
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СЛАЙД 13 

Практична вправа
Для самоконтролю

13

Інструменти кризових комунікацій

1. Вимоги до персоналу

• Хто і за що відповідальний?

• Кризова команда

• Група взаємодії із пресою

• Засоби: транспорт, IT, логістика, корпоративна безпека тощо.

2. Ситуаційна кімната

• Легко дістатись, короткі відстані

• Без вікон

• Захищений доступ

• Доступ до Інтернету та телекомунікацій

• Дошки, фліпчарти

• Їжа, напої

 

 

 

СЛАЙД 14 

Практична вправа
Для самоконтролю

14

Інструменти для кризових комунікацій

3. Tелекомунікації

• Телефон з прихованим номером

• Не покладайтесь тільки на мобільний телефон

4. Будьте мобільними

• Спікери повинні бути на місці події

• Підготувати ноутбуки, телефони, папір тощо

5. Кол-центр

• Будьте готові до великої кількості дзвінків

• Спеціальний кол-центр

• Фільтр важливих дзвінків

 

  



      

580 

СЛАЙД 15 

Практична вправа
Для самоконтролю

15

Інструменти кризової комунікації

6. Спеціальна служба новин

• Дешево і швидко

• Використовуйте ті ж канали, що й ІА

• Мати підготовані фото- та відео-матеріали

• Прес-реліз

• Знайте своїх ЗМІ!

7. Моніторинг ЗМІ

• В реальному часі

• Спеціальний і власний

8. Інтернет

• Ваш сайт

• Ваші соціальні медіа, блоги тощо.

 

 

 

СЛАЙД 16 

Практична вправа
Для самоконтролю

16

Інструменти кризової комунікації

9. Присутність!

10.Підготовка інформації

• Бути поінформованим!

11.Практика, практика, практика!

• TV і медіа навчання (навчання інтерв’ю.)

• Навчання телефонній комунікації

• Навчання поведінці (вимова, міміка, жести)
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СЛАЙД 17 

Практична вправа – Як реагувати на 
негативні кампанії?
Для самоконтролю

17

Не існує універсального плану реагування на негативні 

кампанії…

… Ви повинні зважити всі шанси і ризики.

Ризиковано і 

рідко успішно

Ви повинні 

переконатись, що вас 

сприймають як жертв, 

а іншу сторону - як 

злочинців

Спростування/  

заперечення
Два процеси, які 

працюють проти 

вас. Інформація 

продовжує 

поширюватися і 

впливати на Вас

Додати інформації 

для дискусії для 

збільшення 

плутанини і 

“відведення погляду”. 

Додана інформація 

має бути частково 

правильною і 

неправильною

Не 

реагувати
Тільки якщо існує 

високий шанс, що 

криза буде 

більшою, в разі 

реакції

Ви гудите негативну 

кампанію, 

звинувачуєте у 

нечесних мотивах 

тощо

Варіанти

1 2

Створити 

прецедент

3 4

PR

5

Стигматизація

 

 

 

СЛАЙД 18 

Практична вправа
Для самоконтролю

18

Основні помилки:

• Непідготовані й перезавантажені спікери, які поспіхом 

надають інтерв’ю

• Представники суду діють активно щодо ЗМІ

• Відсутні чіткі й прямі повідомлення

• Прес-релізи є надто довгими і незрозумілими
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СЛАЙД 19 

Практична вправа
Для самоконтролю

19

Social Media

 

 

 

СЛАЙД 20 

Практична вправа – як реагувати на 
негативні кампанії?
Для самоконтролю

20

Лист опублікований "Известия" 11 листопада 2015

US Twitter…

Реакція на Twitter:
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СЛАЙД 21 

Практична вправа
Для самоконтролю

21

5 головних помилок і як їх уникнути

Помилка #1: Спекуляції на тему, хто несе 

відповідальність

Розслідувати – це роль ЗМІ! Але…

… не дискутуйте про відповідальність!

Натомість

Ми не спекулюємо.

Ми підтримуємо врегулювання

Ми кваліфіковані і здатні впоратися з кризою.

Ми співпрацюємо з усіма учасниками. Проте ми зосередилися на 

підтримці людей, які постраждали.

На цей час більше немає інформації

 

 

 

СЛАЙД 22 

Практична вправа
Для самоконтролю

22

5 головних помилок і як їх уникнути

Помилка #2: Не брати на себе відповідальність

Не говоріть:

„Ми не несемо відповідальності“ або „ми не винні“.

Не важливо хто несе відповідальність, а важливо хто 

сприймається як такий. 
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СЛАЙД 23 

Практична вправа
Для самоконтролю

23

5 головних помилок і як їх уникнути

Помилка #3: відсутність співпереживання і 

підтримки

Співчуття і підтримка людей, які постраждали є 

життєво важливими. Повідомлення повинно бути:

Ми дбаємо!

 

 

 

СЛАЙД 24 

Практична вправа

24

5 головних помилок і як їх уникнути

Помилка #4: юридичний конфлікт

Постраждалі люди, як правило, мають обмежені права для юридичних

претензій. Юристи, як правило, підтримують цю точку зору.

Однак, добра комунікація на початку кризи може не тільки зберегти

репутацію, а й запобігти юридичним конфліктам у майбутньому.

Наприклад: Багато випадків просто існують, тому що ніхто не

хотів спілкуватись з жертвами.
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СЛАЙД 25 

Практична вправа
Для самоконтролю

25

5 головних помилок і як їх уникнути

Помилка #5: Бути занадто безособовим

Що ви можете зробити…

Не брехати, не коментувати спекуляції тощо.

Але переконайтесь, що …

…ви розумієте, що ви в курсі емоційного контексту кризи і 

відобразили це у вашій комунікаційній стратегії.

У презентації використано матеріали Markus Weidling

Надія Бойко, прес-секретар 
Івано-Франківського окружного адміністративного суду

 

 

2.6.7. ПРЕЗЕНТАЦІЯ. КОМУНІКАЦІЇ СУДУ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ РЕЗОНАНСНОЇ СПРАВИ  

СЛАЙД 1 

Комунікації суду під час розгляду 

резонансної справи
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СЛАЙД 2 

Схема комунікації

Джерело повідомлення(відправник)

Інформаційний шум

Канал передавання повідомлення

Інформаційний шум

Реципієнт (отримувач)

Е
ф

е
к
т

в
з
а

є
м

о
р

о
з
у
м

ін
н

я

 

 

СЛАЙД 3 

Довіра до передавача

Професійність - необхідний рівень
компетентності передавача у тій сфері,
щодо якої він передає повідомлення.

Добросовісність - це сприйняття
об’єктивності і чесності передавача
аудиторією. Знайомим, наприклад,
довіряють більше, ніж незнайомим.

Привабливість - загальне враження, яке
передавач справляє на аудиторію. Це не
обов’язково має бути фізіологічна
привабливість, а й відвертість, почуття
гумору, вміння створити комфортну
атмосферу для аудиторії.
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СЛАЙД 4 

Суди і журналісти

 

 

 

СЛАЙД 5 

Які справи можуть бути 

резонансними?

Справи, які стосуються прав/інтересів багатьох

осіб (обдурені інвестори, багато потерпілих,

зловживання владою, виборчий процес тощо)

Справи, які відображають суспільні процеси і

проблеми (підвищення комунальних тарифів,

заборона мітингів, заборона партії, домашнє
насильство, торгівля людьми тощо)

Справи, що стосуються відомих осіб
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СЛАЙД 6 

Публічність судового розгляду

 Публічний процес є невід’ємною гарантією 
дотримання прав людини при здійсненні 
судочинства.

 Як наголошує у своїй практиці Європейський 
суд, публічний характер судового розгляду 
захищає заявників від таємного, 
непідконтрольного суспільству правосуддя.

 Це один зі способів покращення довіри до 
діяльності судових органів.

 Це також один із способів для суддів вберегтися 
від тиску на суд.

 

 

 

СЛАЙД 7 

Обмеження відкритості  судового 

засідання має бути обґрунтованим!

 Обмеження слід відрізняти від його порушення.

 Як зазначається ЄСПЛ, публічний розгляд може 
обмежуватися 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 суворо необхідною, – коли за 
особливих обставин публічність розгляду може 
зашкодити інтересам правосуддя
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СЛАЙД 8 

Що таке інтереси правосуддя?

 Неупередженість судді

 Авторитет суду

 Презумпція невинуватості 
підсудного

 Захист свідків

 Захист потерпілих

 

 

 

СЛАЙД 9 

Організація висвітлення 

резонансних справ

 Прогнозувати, передбачати резонансність справ
 Завчасно повідомляти про час і місце розгляду 

таких справ
 Виділити для розгляду такої справи один з 

найбільших залів
 Повідомити про визначену кількість місць для 

преси
 Попередити журналістів про бажану попередню 

реєстрацію для присутності у залі суду
 Пояснити міліції, охороні та ін., що лише суддя 

вирішує питання про режим слухання справи.
 За можливості підготувати “папку для ЗМІ”, що 

братимуть участь у висвітленні процесу
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СЛАЙД 10 

Наповнення “папки для ЗМІ”

 інформація про суть справи, тексти рішень першої
інстанції, історія розгляду справи тощо

 інформація про хід провадження із зазначенням дат
подачі позову, дати досудового розгляду

 довідковий листок з іменами судді, персоналу, адвокатів
усіх сторін з контактними номерами телефонів

 основна інформація про суддів чи головуючого суддю
(стаж роботи, наукове звання, відзнаки тощо)

 контактні телефони інформаційної служби
 правила співпраці зі ЗМІ
 інша корисна інформація, наприклад довідник

юридичних термінів, роз’яснення процесуальних
особливостей, витяги з законів, ксерокопії публікацій,
що прямо чи опосередковано стосуються справи з
вказанням на неточності, якщо вони є, тощо

 фотографії

 

 

 

СЛАЙД 11 

Обмеження права на отримання

інформації

 Ненадання інформації, яка є у вільному обігу
 Вчинення перешкод в отриманні інформації
 Приховування інформації
 Віднесення відкритої інформації до категорії з
обмеженим доступом
 Відмова в наданні інформації про час і місце 

слухання справи
 Видалення журналіста із зали суду
 Заборона робити нотатки
 Заборона користуватися диктофоном
 Вимoга акредитації
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СЛАЙД 12 

ФОРМАТ ВЗАЄМОДІЇ З ЖУРНАЛІСТАМИ

 Прес-анонс, прес-реліз

 Прес-конференція

 Брифінг

 Прес-тур

 Відповіді на запити ЗМІ

 Неформальне спілкування

 

 

 

СЛАЙД 13 

Сім заповідей співпраці з 

журналістами

 Прагнути поліпшення взаємовідносин. Знати журналістів і 
редакторів особисто та підтримувати з ними дружні 
стосунки

 Ставитися до всіх журналістів однаково, без упереджень

 Надаючи інформацію журналістам, навчіться це робити 
краще за них.

 Ніколи не “ховатися” від преси.

 Надавати журналістові якомога більше інформації про 
подію і говорити тільки правду. Хто збреше хоч раз –
втратить довіру назавжди

 У стосунках з журналістом, навіть дружніх, не може бути 
інформації ”для друку” і “не для друку”. Слово, сказане на 
вухо журналістові, завтра може стати заголовком у газеті.

 Ніколи не воювати зі ЗМІ. “Не воюй з тими, хто закуповує 
папір тоннами, а фарбу - цистернами!”.
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СЛАЙД 14 

Пам’ятка ефективного прес-

секретаря

Поради на щодень:

 Поважайте інтереси журналістів, ставтесь уважно і 
лояльно до їхніх потреб. Будьте чесними з ними.

 Будьте доступними, але не кажіть зайвого. Кожне 
сказане вами слово може бути використане проти вас. 

 Переконливо пояснюйте, чому та чи інша інформація 
не може бути надана. Вагомі аргументи 
сприймаються з повагою.

 Поважайте час журналістів та їхні технологічні 
процеси – якщо ви дотримуєтесь встановлених ними 
термінів, ваш коментар у 99% випадків буде 
опублікований.

 Не панікуйте. Майте чіткий план дій на випадок 
кризових ситуацій, погоджений з топ-керівником.

 

 

 

СЛАЙД 15 

Пам’ятка ефективного прес-

секретаря

 Реагуйте на негатив одразу. Створіть умови для того, щоб 
будь-який негатив негайно ставав відомим вам та вашому 
керівництву. Замовчування проблем – неприпустиме.

 Не мовчіть. Мовчання або спроби заблокувати інформацію 
сприймаються як безлад і поразка (із відповідними 
наслідками).

 Дійте швидко у кризових ситуаціях. Кожна хвилина 
мовчання працює проти вас та вашої організації.

 Впровадьте принцип «одного голосу» в своїй організації –
спілкуватися з пресою можуть тільки уповноважені та 
«спеціально навчені» люди.

 Формуйте, вчіть та заохочуйте свій «експертний пул» –
групу посадових осіб, що можуть коментувати ЗМІ у межах 
їхніх напрямів.
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СЛАЙД 16 

Пам’ятка якісного прес-секретаря – у 

разі коли щось «трапилося»:

Дійте швидко. Кожна хвилина мовчання працює проти 
вас.

Зробіть жорсткішим правило «одного голосу»: від 
імені організації може говорити виключно одна (максимум –
2) особа з узгодженою позицією 

Не мовчіть. Мовчання або спроби заблокувати інформацію 
сприймаються як безлад і поразка (з відповідними 
наслідками).

Не говоріть неправду. В ХХІ столітті неправда 
викривається блискавично.

Будьте обережні з обіцянками. Якщо озвучуєте план дій 
з виходу – тримайте слово і контролюйте ситуацію. 

Регулярно інформуйте  суспільство про перебіг ситуації.

 

 

 

СЛАЙД 17 

Коли спілкуєтеся з журналістами

 Будьте впевненими в собі. 

 Не панікуйте.

 Демонструйте увагу та лояльність до 
співрозмовника.

 Будьте відкритими, але не кажіть зайвого. 

 Переконливо пояснюйте, чому та чи інша інформація 
не може бути надана – вагомі аргументи 
сприймаються з повагою.

 При найменшому шансі відкладайте розмову з 
журналістом на годину-другу – матимете час на 
підготовку.

 Пам’ятайте, що ніхто не може зобов’язати вас 
відповідати на запитання. 

 Не погрожуйте та не кричіть.
 Ольга Давид, прес-секретар

 Львівського апеляційного адміністративного суду
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2.6.8. ФОРУМ 

Що означають поняття «суспільний інтерес», «інформація, що становить 

суспільний інтерес», як розпізнати «справи, які викликають суспільний інтерес»? 

Спілкування з викладачем. 

2.6.9. ЗАВДАННЯ 5.1 

Завдання приховане. 

2.6.10. ЗАВДАННЯ 5.2 
Завдання приховане. 

2.6.11. ЗАВДАННЯ 5.3 

Завдання приховане. 

2.6.12. ДЖЕРЕЛА 

1. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р., у ред. від 21.05.2015 

[Електронний ресурс]/сайт Верховної Ради України – Режим доступу: 

 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2.  Положення про взаємодію судів із засобами масової інформації та журналістами. 
Проект (з додатками: Форма письмового інформаційного запиту,  

Форма Форма письмового інформаційного запиту щодо надання доступу до 

матеріалів закінчених судових справ,  

Форма запиту про проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із 

застосуванням відео- звукозаписуючої апаратури, трансляції судового засідання по 

радіо/телебаченню) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://lva.arbitr.gov.ua/userfiles/posibnylUSAID.pdf 

3.  Правила пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, 

затверджені наказом Державної судової адміністрації України і Міністерства 

внутрішніх справ України від 12.09.2005 р. № 102/765 (зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 2 листопада 2005 р. № 1322/11602). 

 1. Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України 

від 6 лютого 2009. року № 33. 

 2. Рекомендації щодо комунікаційної діяльності адміністративних судів (з 
додатками:  

Пам’ятка щодо написання прес-релізу; 

Рекомендації щодо спілкування з журналістами;  

Пам’ятка щодо взаємодії суду з неповносправними групами населення;  

Пам’ятка для представників ЗМІ;  

Зразок клопотання (на дозвіл фотозйомки, відео- та аудіо запису у відкритому 

судовому засіданні) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.vasu.gov.ua/samovr/rada/rekomendacii_komunikacii/ 

 3.  Декларація принципів поведінки журналістів, прийнята на II всесвітньому конгресі 

Міжнародної федерації журналістів (Бордо, 25–28 квітня 1954 р.) із змінами, 

внесеними XVIII всесвітнім конгресом МФЖ (Хельсингьор, 2–6 червня 1986 р.) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nsju.org/page/204 

http://lva.arbitr.gov.ua/userfiles/posibnylUSAID.pdf
http://www.vasu.gov.ua/samovr/rada/rekomendacii_komunikacii/
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4.  Кодекс етики українського журналіста, ухвалений 2002 року на З’їзді журналістів-

підписантів Кодексу, останні зміни внесено 2013 року. Кодекс затверджено 12 грудня 

2013 року на пленумі Національної спілки журналістів України (НСЖУ) та місяцем 

раніше – рішенням Комітету Незалежної медіа-профспілки України  [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://nsju.org/page/196 

5.  Положення про Комісію з журналістської етики, ухвалене на зборах журналістів 

14.04.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nsju.org/page/205 

6.  Зв’язки з громадськістю в судах: навч.-практ. посіб. для суддів і працівників апаратів 

судів / Вон Д., Петрова Н., Філіпенко Д., Мухін Ю., Солдатенко І., Земляной В.; 

Проект «Справедливе правосуддя». – К., 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://lva.arbitr.gov.ua/userfiles/posibnylUSAID.pdf 

7.  Комунікації судової влади: навч.-практ. посіб. / Логунова М. М., Лашкіна М. Г., 

Гвоздик П.О., Алєксєєв А. Г. – К.: Адеф, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://www.judges.org.ua/article/communications.pdf. 

8. Додаткові інформаційні ресурси. 

9.  Правильні вислови та техніки для ефективної комунікації. 

10. Надання інтерв’ю. Десять порад про те,  як поводитися зі ЗМІ.  

11. Пам’ятка для представників ЗМІ щодо особливостей висвітлення судового розгляду 

справ у залі судового засідання / Апеляційний суд Черкаської області. 

 12.  Пам’ятка для журналістів у суді / Вінницький апеляційний адміністративний суд.  

13.  Свобода інформації: теорія і практика: навчальний посібник для державних 

службовців/Харківська правозахисна група. –  Харків, 2005 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.khpg.org/index.php?id=1128746915 

14.  Нестеренко О. Інформація, що становить суспільний інтерес (Що це означає  

в контексті практики застосування?)/ Харківська правозахисна група [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://stop-x-files-ua.org/informatsiya-scho-stanovyt-suspilnyj-
interes-scho-tse-oznachaje-v-konteksti-praktyky-zastosuvannya/ 

15. Опришко Л. Значення суспільного інтересу при реалізації права на свободу слова 

// Юридичний журнал. –  2008.  –  №1 [Електронний ресурс] . – Режим доступу: 

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2860 

16. Як визначити суспільний інтерес? // Знати, щоб діяти. Все  про доступ до публічної 

інформації / Інформаційний портал. Проект «Центру Політичних Студій та Аналітики» 

[Електронний ресурс] . – Режим доступу:  

http://access-info.org.ua/material/yak-vyznachajetsya-suspilnyj-interes/ 

 

2.7. МОДУЛЬ 6. КОМУНІКАЦІЯ СУДУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА.  

 ВЕДЕННЯ СТОРІНКИ СУДУ НА ПОРТАЛІ СУДОВОЇ ВЛАДИ. ФОРУМ.  

 СТОРІНКА У FACEBOOK 

2.7.1. ЛЕКЦІЯ 6. КОМУНІКАЦІЯ СУДУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА  

Лекція 6. Комунікація суду в соціальних медіа  

6.1. Комунікація суду в соціальних медіа. Інтеграція веб-сторінки суду 

http://www.khpg.org/index.php?id=1128746915
http://stop-x-files-ua.org/informatsiya-scho-stanovyt-suspilnyj-interes-scho-tse-oznachaje-v-konteksti-praktyky-zastosuvannya/
http://stop-x-files-ua.org/informatsiya-scho-stanovyt-suspilnyj-interes-scho-tse-oznachaje-v-konteksti-praktyky-zastosuvannya/
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2860
http://access-info.org.ua/material/yak-vyznachajetsya-suspilnyj-interes/
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/page/view.php?id=499
http://sdo1.nsj.gov.ua/mod/page/view.php?id=499
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Використання прес-секретарем соціальних медіа дає змогу поширити достовірну 

судову інформацію та зменшити залежність судів від ЗМІ. Крім того, це можливість 

реагувати на виклики оперативніше та зручніше. 

Щоб ефективно використовувати ці можливості, ознайомтесь зі змістом лекції та 

презентації. Опанувати специфічну термінологію допоможе професійний словник. Цього 

достатньо, щоб отримати базові навички та успішно виконати практичне завдання. 

Щоб знати більше, ознайомтесь з джерелами курсу, додатково можна замовити 

безкоштовно електронний примірник навчального посібника «Інтернет-медіа» 

А. Захарченка та пройти курс Інтернет-медіа на prometheus  

http://courses.prometheus.org.ua/courses/KNU/103/2015_T2/about. 

А найважливіше – практикуйте ці навички у щоденній роботі. 

Нині в топ-10 відвідуваних українцями сайтів (і в цьому ми не унікальні) немає 

жодного ЗМІ. 

Існують різні способи класифікації соціальних медіа: 

 спільні проекти, 

 блоги і мікроблоги, 

 контент-спільноти, 

 соціальні мережі, 

 віртуальні ігрові світи, 

 віртуальні соціальні світи. 

Для прикладу, суд округу Колумбія, США використовує такі ресурси: 

 веб-сайт http://www.dccourts.gov 

 новинний ресурс http://dccourtsnews.drupalgardens.com 

 Twitter  https://twitter.com/DCCourtsInfo 

 Facebook https://www.facebook.com/DCCts/ 

 Rss-стрічка http://www.dccourts.gov/internet/rss/dccourts.rss 

 YouTube  https://www.youtube.com/channel/UC8T2CIV5UkqgYbzJaxUYMRA 

Властивості нових медіа: 

 можливість зворотного зв’язку 

 прозорість 

 користувацький контент  

 дискусії в коментарях до повідомлень 

 відсутність цензури 

 зменшення ролі гейткіперів – людей, що встановлюють обмеження на зміст та 

формат публікацій. 

Навіщо судам нові медіа 

 інформування про діяльність суду 

 забезпечення прозорості суду 

 підвищення авторитету правосуддя 

 збільшення аудиторії 

 підвищення рівня обізнаності населення щодо особливостей роботи суду 

http://courses.prometheus.org.ua/courses/KNU/103/2015_T2/about
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96
http://www.dccourts.gov/
http://dccourtsnews.drupalgardens.com/
https://twitter.com/DCCourtsInfo
https://www.facebook.com/DCCts/
http://www.dccourts.gov/internet/rss/dccourts.rss
https://www.youtube.com/channel/UC8T2CIV5UkqgYbzJaxUYMRA
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 сприяння відносинам зі ЗМІ 

 швидка та ефективна комунікація 

 просвіта населення 

 формування позитивного іміджу суду. 

Аудиторія: 

 учасники процесів 

 журналісти 

 представники органів влади 

 правозахисники 

 аналітика 

 молодь 

 населення регіону. 

Соціальна мережа – це структура, що базується на людських зв’язках або ж 

взаємних інтересах. У якості інтернет-сервісу соцмережа може розглядатися як 

платформа, за допомогою якої можна підтримувати зв’язок та об’єднуватися за 

специфічними інтересами. Завдання такого сайту полягає у тому, щоб забезпечити 

користувачів усіма можливим шляхами для взаємодії один з одним – відео, чати, 

зображення, музика, блоги та інше. 

ІI щорічна Європейська конференція з питань зв’язків з громадськістю в судах 

«Образ правосуддя» (Будапешт, 2014) щодо використання соціальних мереж судами 

дійшла таких висновків: 

 впровадження соціальних мереж – Facebook, YouTube та інших для висвітлення 

діяльності суду є зручним та ефективним інструментом; 

 сторінка суду у Facebook повинна відрізнятися за наповненням та методом 

подачі інформації від офіційної веб-сторінки суду – вона має бути цікавою, менш 

формальною, з використанням фотографій, інфографіки та інших засобів 

візуалізації, а також властивих для інтерфейсу Facebook засобів («події» тощо); 

 з метою забезпечення двобічної комунікації необхідним є надання можливості 

користувачам сторінок суду у соціальних мережах коментувати новини та 

дописи, але так само необхідною є модерація коментарів (від образливих та 

непристойних коментарів). 

Одна з рекомендацій міжнародної конференції «Зміцнення довіри до судової 

влади через покращення взаємної комунікації» (м. Київ, 24–25 лютого 2015 р.) 

українським судам – використовувати нові форми комунікації з громадськістю (у т. ч. 

ведення сторінок судів у соціальних мережах тощо). 

У 2013 році прогресивна норма з’явилась і в українському Кодексі суддівської 

етики. ХІ з’їзд суддів переглянув правила поведінки суддів, затверджені ще у 2002-му. 

«Участь судді у соціальних мережах, інтернет-форумах та застосування ним інших форм 

спілкування в мережі Інтернет є допустимими, проте суддя може розміщувати, 

коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету судді та 

судової влади», – йдеться в ст. 20 оновленого кодексу. 

У свою чергу ХІІ з’їзд суддів доручив Раді суддів України визначити правила 

висвітлення в соціальних мережах роботи суддів, а також стандарти інформаційної 

діяльності в мережі Інтернет.  
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Соцмережі є різновидом нових медіа, які сьогодні є надзвичайно популярними, 

дієвими, ефективними каналами передачі інформації, бо є оперативними, всеохопними та 

інтерактивними 

Соціальних мереж та подібних до них ресурсів дуже багато. 

Facebook – найпопулярніша соціальна мережа у світі (тому матеріал про неї 

викладений в окремому підрозділі цієї лекції). Ця мережа найпопулярніша серед 

соціально активних груп населення. Чимале значення має той факт, що 

аудиторію Facebook становлять переважно люди з категорії «ранніх прихильників» 

(early adopters) – тобто тих, які першими пробують все нове та незвичне. Крім того, 

аудиторія Facebook за віком, освітнім, професійним статусом відповідає 

комунікаційним потребам судів. А це, у свою чергу, забезпечує набагато вищу 

активність користувачів Facebook порівняно з тими ж користувачами російського аналога 

ВКонтакті. Крім того, попри чималий сегмент користувачів, не можна рекомендувати 

судам використання російських мереж ВКонтакті, Однокласники з огляду на постійне їх 

використання як інструментів інформаційної війни. 

Сприяти вирішенню професійних завдань комунікації судів з громадськістю  

в регіонах можуть такі сервіси. 

YouTube – популярний відеохостинг, що надає послуги розміщення 

відеоматеріалів. Роликів про недоліки роботи судів у мережі стає дедалі більше. 

Судам необхідно створювати відеоматеріали про свою роботу. 

Мережа Google+ поки що недостатньо поширена в Україні, щоб рекомендувати її 

як основний робочий інструмент судів. Але вона має безліч зручних можливостей 

як для поширення інформації, так і для організації внутрішніх комунікацій: 

розподіл контактів за «колами», відеоконференції з декількома учасниками (Hangouts), 

інтеграція з іншими сервісами від Google (YouTube, карти, picasa, календар, Blogger, 

контакти тощо). 

Тwitter – соціальна мережа, яка є мережею мікроблогів, що дає змогу користувачам 

надсилати короткі текстові повідомлення, використовуючи SMS, служби миттєвих 

повідомлень і сторонні програми-клієнти.  

 Instagram – безкоштовний додаток обміну фотографіями, що дає змогу 

користувачам робити фотографії, застосовувати до них фільтри, а також поширювати їх 

через свій сервіс і низку інших соціальних мереж. Є одним із найпопулярніших сервісів у 

мистецтві айфонографії. Instagram робить фотографії в квадратній формі – як камери 

Kodak Instamatic і Polaroid. Більшість же мобільних фоторедакторів використовує 

співвідношення сторін 3:2. 

Оригінальним досвідом було створення професійної соціальної мережі 

«Феміда». Її мета – обговорення працівниками судів питань функціонування судової 

влади. Професійна мережа для працівників судів «запущена» на офіційному веб-порталі 

судової влади України. На сьогодні інтерес може становити форум цієї мережі, який 

містить чимало актуальної, насамперед технічної, інформації для працівників судів  

 http://femida.court.gov.ua/forums. 

Візуалізація даних є сьогодні найперспективнішим напрямом.  

Сервіс для створення презентацій prezi.com.   

https://uk.wikipedia.org/wiki/Google%2B_Hangouts
http://femida.court.gov.ua/forums
https://prezi.com/
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Можна використовувати й інші сервіси. Зокрема, зручними є презентації в google-

документах. 

Зручними ресурсами для створення інфографіки є piktochart.com та infogr.am. 

Обсягу можливостей, які надаються цими ресурсами безоплатно, достатньо для створення 

зручних та доступних матеріалів, а дружній інтерфейс дає змогу розібратись зі 

специфікою роботи без спеціальної підготовки. 

Інфографіка (англ. Information graphics; infographics) – це графічне візуальне 

подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення 

комплексної інформації. Може бути інтерактивною (клікабельною) чи ні. 

Приклади інфографіки: 

http://su.arbitr.gov.ua/sud5021/233574/ 

http://faircourt.in.ua/news/031220152117.html 

Для скорочення довжини посилання можна використовувати спеціальні сервіси, 

наприклад g.ua. 

Якщо вам набридло бігати між роботою і домом з флешкою, носити постійно 

ноутбук з потрібними файлами, і ви хочете, щоб ваші важливі файли були доступні вам 

або вашим колегам на будь-якому комп'ютері або мобільному пристрої, то вам на 

допомогу прийдуть хмарні сховища даних. Більше про хмарні середовища  

http://oksim.com.ua/index.php/167-khmarni-skhovishcha-danikh. 

Широкі можливості для оптимізації веб-інструментів надає ресурс 

https://ifttt.com/. 

Blogger – сервіс для ведення блогів, за допомогою якого будь-який користувач може 

завести свій блог, не вдаючись до програмування і не турбуючись про встановлення 

та налаштування програмного забезпечення. 

Судам доцільно передусім користуватись офіційною веб-сторінкою, але коли 

матеріали виходять за межі офіційних повідомлень, Blogger – простий ресурс без 

додаткових витрат. 

Прес-секретарю суду будуть корисні також інші інструменти від google. Провести 

опитування (он-лайн або через електронну пошту) та автоматично занести в таблицю  

і підрахувати результати допоможуть Форми в google-документах. А сповіщення дають 

змогу, наприклад, налаштувати повідомлення про згадування суду у ЗМІ. 

Офіційний веб-портал «Судова влада України» – http://court.gov.ua/ – являє 

собою програмну розробку – ресурс у мережі Інтернет, за допомогою якого будь-який 

громадянин України може отримати інформацію про кожен суд України: його 

місцезнаходження, контакти, суддівський склад та багато іншого.  

file:///D:/Стеценко/Программы/После%20заказчика/Downloads/piktochart.com
https://infogr.am/
http://su.arbitr.gov.ua/sud5021/233574/
http://faircourt.in.ua/news/031220152117.html
file:///D:/Стеценко/Программы/После%20заказчика/Downloads/g.ua
http://oksim.com.ua/index.php/167-khmarni-skhovishcha-danikh
https://ifttt.com/
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Ресурс інформує про найбільш масштабні події, законопроекти, що стосуються 

судової системи. На веб-порталі представлені посилання на інші офіційні інтернет-

ресурси, зразки типових позовних заяв та інші документи, інформація про судовий збір. 

Оприлюднення частини інформації передбачено законодавчо окремо: це публічна 

інформація, інформація про проведення державних закупівель, про наявні вакансії, 

інформація, передбачена Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (про хід 

справи – ч. 2 ст. 11, про наявність вакантних посад суддів – ст. 24).  

Єдине бачення структури та контенту веб-сторінок судів наразі на стадії 

вироблення. Проте є загальні рекомендації, що ґрунтуються на кращій практиці.  

Делегати II щорічної Європейської конференції з питань зв’язків із 

громадськістю в судах «Образ правосуддя», яка відбулася 16–17 жовтня 2014 року в 

Будапешті (Угорщина), щодо цього зробили такі висновки: 

«- наявність офіційної веб-сторінки суду є на сьогодні нормою в розвинених 

країнах. Сторінка суду в Інтернет повинна містити такі елементи: список суддів (без 

фотографій); інформацію про апарат суду; інформацію про прийняті судові рішення та 

їх зміст (з вилученням особистих даних); розклад судових засідань; анонси подій у суді 

(лекції, дні відкритих дверей тощо); новини законодавства; правила комунікації суду та  

роботи з медіа; правила поведінки в судовому засіданні; часті запитання й відповіді на 

них); контакти, години роботи, іншу важливу інформацію; 

- суди в цілому повинні надавати цікаву широкому загалу інформацію, але таким 

чином, щоб її висвітлення не ставало загрозою незалежності суду, а також не 

порушувало прав інших осіб (зокрема, недоречно надто докладно розкривати інформацію, 

що стосується справ у провадженні; також недоречним є розкриття персональних 

даних учасників процесу)». 

Веб-сайти судів мають бути інтегровані у портал «Судова влада України».  
З точки зору судової влади, а не окремого суду неінтегрованість лише обмежує 

можливості доступу до судової інформації. Сторінки судів мають бути ефективними та 

універсальними інструментами. Важливим є розвиток та популяризація єдиного веб-

порталу судової влади. Відсутні на court.gov.ua функції можна компенсувати за рахунок 

додаткових ресурсів: каналу YouTube, акаунту в Facebook, інструментів Google тощо. 
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Неінтегрованість, якої дотримуються окремі суди, порушує концепцію 

інформаційного забезпечення судів та стоїть на заваді впровадженню інтегрованих 

інструментів електронного суду.  

 Серйозною перешкодою оперативній роботі прес-секретарів судів є незнання 

можливостей веб-сторінки суду. 

Для переважної більшості районних фахівців по роботі зі ЗМІ оформити 

інформаційне повідомлення у відповідному розділі веб-сторінки є проблемою (зазвичай ці 

обов'язки покладені на технічних працівників).  

Загалом, веб-сторінки є потужним інструментом судів. Інформація на них добре 

індексується пошуковими системами. 

Використання порталу court.gov.ua як інструменту впровадження додаткових 

можливостей для користувачів збільшує відвідуваність сторінок, що робить їх сильним 

інформаційним ресурсом.  

Серед таких можливостей найбільший запит мають: калькулятор судового збору 

та можливість сплатити його online, єдиний державний реєстр судових рішень, список 

справ призначених до розгляду. 

Отже: 

 сторінки судів мають багато корисних функцій, перелік яких розширюється;  

 вести веб-сторінку суду легко навчитись. 

 

6.2. Практичні поради прес-секретарю 

Рекомендації 

щодо наповнення сторінки суду на порталі Судова влада України 

Загальні правила і поради щодо якості контенту  

1. У тексті не повинно бути орфографічних, друкарських помилок, використання 

різних елементів у межах одного тексту (наприклад, різних термінів для одного  
і того ж поняття) – усе це може заплутати читача  

2. Оперативність! Нікому не потрібні новини позавчорашнього дня. Намагайтесь 

оприлюднювати прес-релізи (особливо що стосується резонансних справ) з 

сьогодні на сьогодні.  

3. Текст повинен бути унікальним. Брати чужий текст і ставити на свій сайт, 

змінивши лише назву організації, неправильно (цим часто грішать веб-сторінки 

судів). Тим більше недоречним є розміщення інформації, яка жодним чином не 
пов’язана з роботою суду. 

4. Текст повинен бути «читабельним» для відвідувачів сайту. Не захоплюйтесь 

форматуванням (перед додаванням тексту бажано скопіювати його до стандартної 
програми Блокнот для повного очищення формату) 

5. Текст повинен виконувати задану для нього мету: інформувати, коли потрібно 

інформувати, переконувати, коли потрібно переконувати, пояснювати, коли 
потрібно пояснювати. 

6. Текст необхідно зручно розміщувати на сторінці, щоб відвідувач не плутався  

у великому масиві тексту без єдиного виділеного рядка і не шукав довго те 
зображення, яке описується в тексті. 

Поради щодо структури 
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Назви розділів сайту є одночасно навігаційними кнопками на веб-сторінці. Тому 

вони повинні бути максимально лаконічними (не більше двох-трьох слів). Інакше ліва 

бічна навігаційна панель стає надто довгою, що значно ускладнює пошук інформації на 

сторінці (навігаційна панель повинна бути не довшою, ніж та частина сторінки, яка одразу 

відображається на моніторі користувача).  

Цього легко досягти, скоротивши назви підрозділів. 

1. Наприклад: Замість «Зразки заяв про видачу копій судових рішень, про надання 

дозволів на побачення з особами, які тримаються під вартою під юрисдикцією 

суду» – «Зразки документів». Замість «Інформація про місцезнаходження суду» – 
«Місцезнаходження» або «Розташування»  

2. Недоцільно використовувати слово СУД в назві кожного розділу та підрозділу, 

оскільки веб-сторінка використовується лише конкретним судом і, отже, там не 
може бути інформації про іншу організацію. 

Наприклад: Замість «Судді суду» – «Судді» або «Склад суддів» (оскільки на 

сторінці не може міститись інформація про інших суддів). Замість «Організація 
роботи суду» – «Організація роботи». 

3. Обирайте мапи, які б максимально зрозуміло пояснювали, де саме розташований 

ваш суд. У сервісі Google maps існує можливість скопіювати код потрібної 

частини мапи і вставити його на свою сторінку (коліщатко «Налаштування в 

правому нижньому куті»). 

4. Уникайте повторів.  

У наведеному зображенні праве бічне меню та інформація головної сторінки  

абсолютно однакові. Цю площу можна використати значно раціональніше.  
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5.  Не створюйте розділи-близнюки.  

Наприклад: «Суддівський корпус » і «Списки суддів». 

6.  Розділ «Корисні посилання» на веб-сторінках судів часто переповнений адресами 

міністерств та відомств (деякі з яких вже давно ліквідовані). Слід залишити лише 
ті, які мають хоча б опосередковане відношення до судочинства.  

7.  Майже всі сайти судів нашої області містять розділ «Нова еліта нації 2012». 

(Розуміємо, що був певний розпорядчий документ, який зобов’язував суди 

розмістити цю інформацію. Але зараз вона не актуальна!). Це ж саме стосується 

розділу «Вибори 2014». Розуміємо значущість цієї події, але є сенс «заховати» цю 

інформацію у відповідний розділ, наприклад «Архів». 

8.  Типова помилка – розміщення інформації на нижніх рівнях структури. Відтак 
пошук потрібних даних нагадує квест. 

Доступ до потрібної інформації повинен бути забезпечений максимум у 2 кліки! 

9.  БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНА ГРАМОТНІСТЬ! 

Веб-сторінка – це обличчя вашої установи. Перевіряйте написання з допомогою 

словників. 

Пам’ятайте: ви – взірець юридичної лексики і стилістики для інших, тому мовна 
грамотність так само важлива, як і юридична.  

10. Потрібно забезпечити якнайшвидший доступ відвідувачів до розділу «Новини», 

адже саме за новинами – результатами розгляду справ у вашому суді – на веб-

сторінку у більшості випадків заходять громадяни. Відтак новини суду повинні 

розміщуватися на СТАРТОВІЙ сторінці. Фотографію ж будівлі суду краще 

використати в розділі «Місцезнаходження», щоб допомогти відвідувачу 

зорієнтуватись на місцевості. 

 

Поради до розділу «Новини» 

1. Кожна новина повинна мати заголовок. Підходьте творчо до їх складання. В кінці 
заголовка крапка не ставиться!  

2. Користуйтесь полем короткого змісту, яке відображатиметься під заголовком. 

Журналісти називають цю частину тексту лід. Це має бути найбільш 
інформативне речення для захоплення аудиторії.  

3. Якщо ви оприлюднюєте прес-реліз, публікуйте тільки текст (прес-реліз – це 

документ для преси, тому має вигляд документа, де вказано контактну особу, її 

телефони і т.п). Отож повідомлення на сайті НЕ МОЖЕ мати заголовок «Прес-

реліз». 

4. Новини повинні стосуватися тільки вашого суду (не варто зловживати перепостом 

повідомлень прес-центру судової влади, сайтів вищих судів і т.п.). Ваша веб-

сторінка призначена для інформування про діяльність ВАШОГО суду! Інші про 
себе подбають самі! 

5. Якщо ви згадуєте публікацію у ЗМІ, де йдеться про ваш суд, обов’язково дайте 

посилання на цей матеріал (більшість друкованих видань мають власний 
електронний ресурс); 

6. Працюйте з документами, але не переписуйте їх! Завдання прес-секретаря: 

розтлумачити людині суть  того чи іншого рішення, тому нагромадження 

термінів, властивих офіційно-діловому стилю, треба трансформувати у 

публіцистичний. Це нелегко, але досвід – ваш надійний друг! 
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7.  Якщо у публікації згадується особа: замініть її ініціали на ім’я та прізвище.  

Замість Павленко В. Ю. – Валентина Павленко. 

8. Усі публікації, які розміщуються в розділі «Новини», повинні супроводжуватись 

фото або картинкою. 

  Зображення повинне мати ширину не більшу за 400 пікселів і висоту не більшу 
за 300 пікселів  

Фото бажано брати тільки ті, які не захищені авторським правом, мають 

ліцензію CreativeCommons. Їх можна знайти у спеціальних базах чи ресурсах. 
Наприклад, search.creativecommons.org або pixabay.com. 

Якщо матеріал стосується події, публікація повинна містити  фото з цієї події. 

Якщо ви розповідаєте про особу, має бути фото цієї людини. Знаходити потрібні 
зображення – ваша робота! 

9.  Некрологи доречно розміщувати на веб-сторінці, тільки якщо смерть судді чи 

працівника суду може бути пов’язана з професійною діяльністю. Висловити ж 
співчуття працівнику з приводу смерті близької людини доречніше особисто. 

Те саме стосується і днів народжень, іменин, ювілеїв і т.п. Привітайте колег 

особисто. Пишні фото букетів на ОФІЦІЙНІЙ сторінці суду зайві.  

 

Про що писати у розділі «Новини» 

Готуючи новину, ставте себе на місце читача. Чи зацікавила б вона вас? 

Новини на зразок «Суддя йде у відпустку» або «Суддя перебуває у відрядженні», 

«Спеціаліст відділу пройшов навчання», «У суді проведено інвентаризацію» НЕ 

ІНФОРМАТИВНІ І НІКОМУ НЕ ПОТРІБНІ. 

Натомість, коли пишете про участь судді або працівника вашого суду в 

конференції, круглому столі, засіданні і т.д., – напишіть про досвід, який ваш колега 

презентував на тому чи іншому заході. Не є подією участь у заході, новина – те, про що 

учасник там сказав або який досвід здобув. 

Є запит на результати розгляду справ: резонансних, а також цікавих з точки зору 

юридичної практики. 

Обирайте для своїх публікацій справи, які РЕАЛЬНО відновлюють права людей.  

Це не стосується резонансних справ. Справи, які можуть становити суспільний 

інтерес, потрібно висвітлювати усі. 

Важливо оприлюднювати анонси справ, які слухаються у вашому суді. 

Обов’язково напишіть про: 

 Будь-які зміни, нововведення у суді, які сприяють зручності відвідувачів, 

оперативності та підвищенні якості доступу громадян до судових послуг. 

 Участь керівництва суду, суддів у суспільно-політичних, професійних, освітніх 

заходах. 

 Просвітницькі кампанії вашого суду: робота з учнями та студентами 

(наголошуйте на винятковості досвіду вашого  суду). 

 Опитування, анкетування, візити громадських спостерігачів та будь-які інші 

заходи, які відбуваються у суді. Однак ці повідомлення мають бути 

розгорненими. Обов’язково вказуйте, яка користь від тих чи інших заходів 

отримає власне суд, його працівники, відвідувачі.  

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsearch.creativecommons.org%2F&ei=lJ1KVb_hLYzXUfHkgcAN&usg=AFQjCNGcBcVQEulYqr56zVBJWMAAf0esaQ&sig2=YkBZUNEFrj0TgxTCGr6GMQ&bvm=bv.92765956,d.d24
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НАША ПОРАДА! 

Навчіться самостійно керувати веб-сторінкою вашого суду (це не набагато 

важче, ніж вести сторінку у соцмережах, але значно підвищує якість роботи та авторитет 

прес-секретаря суду). 

Найпростіше завдання – викласти новинне повідомлення на веб-сторінку суду, 

проілюстроване у нашій інструкції (нижче). 

На будь-які запитання, пов’язані з користування веб-порталом «Судова влада 

України»,  вам з радістю) нададуть відповідь спеціалісти технічної підтримки ДП «ІСС». 

Письмові запити можна направити на адресу веб-майстра webmaster@court.gov.ua  

Також існує розділ «Портал «Судова влада України» на форумі професійної 

мережі «Феміда» http://femida.court.gov.ua/forums/70/quot 

Покрокова інструкція з розміщення інформації 

на веб-порталі Судова влада України 

Вчимося самостійно керувати веб-сторінкою свого суду. 

Входимо до адмінки веб-сторінки суду за посиланням admin.court.gov.ua/admin. 

Попередньо треба дізнатись логін і пароль. 

Працює адмін-панель лише через проксі-сервер суду, тому взяти цю роботу 

додому не вдасться. 

Викладаємо новинне повідомлення на веб-сторінку суду, проілюстроване такими 

малюнками. 

Такий вигляд має адмінка веб-сторінки суду: 

 

 У лівому бічному меню натискаємо кнопку «Новини»  

 

http://femida.court.gov.ua/forums/70/quot
http://prosudsumy.blogspot.com/2015/10/blog-post_4.html
http://prosudsumy.blogspot.com/2015/10/blog-post_4.html
http://4.bp.blogspot.com/-8ZE_2VP9xFo/VhBWL_IaB4I/AAAAAAAAAas/9fQdykpfybI/s1600/slide0024_image026.png
http://3.bp.blogspot.com/-13V7wuAUdso/VhBWg8lk9rI/AAAAAAAAAbE/daBJ7aeqFi8/s1600/slide0021_image028.png
http://4.bp.blogspot.com/-8ZE_2VP9xFo/VhBWL_IaB4I/AAAAAAAAAas/9fQdykpfybI/s1600/slide0024_image026.png
http://3.bp.blogspot.com/-13V7wuAUdso/VhBWg8lk9rI/AAAAAAAAAbE/daBJ7aeqFi8/s1600/slide0021_image028.png
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Додати 

 

 
 

Перед тим як поставити новину на веб-сторінку, очистіть її формат у блокноті 

 

  

 

Заповнюємо рядки таблиці: дата, заголовок, зображення, короткий зміст (його 

буде видно на першій сторінці) і, власне, основний текст. Зберегти. 

     
Перевіряємо вигляд повідомлення на сторінці новин, за потреби вносимо правки. 

Все, з завданням упорались. 

  

http://4.bp.blogspot.com/-4t8L41cdMb4/VhBXf-4Fw1I/AAAAAAAAAbY/7MD_ugzrK-A/s1600/slide0022_image034.png
http://1.bp.blogspot.com/-VDjKE6VeBFo/VhBWg1ozk7I/AAAAAAAAAbI/tsyUvFLzZos/s1600/slide0030_image031.png
http://3.bp.blogspot.com/-Pv5HXxiHBfY/VhBWg1X2EjI/AAAAAAAAAbA/ar9pnwX9rnA/s1600/slide0023_image037.gif
http://1.bp.blogspot.com/-VDjKE6VeBFo/VhBWg1ozk7I/AAAAAAAAAbI/tsyUvFLzZos/s1600/slide0030_image031.png
http://3.bp.blogspot.com/-Pv5HXxiHBfY/VhBWg1X2EjI/AAAAAAAAAbA/ar9pnwX9rnA/s1600/slide0023_image037.gif
http://1.bp.blogspot.com/-VDjKE6VeBFo/VhBWg1ozk7I/AAAAAAAAAbI/tsyUvFLzZos/s1600/slide0030_image031.png
http://3.bp.blogspot.com/-Pv5HXxiHBfY/VhBWg1X2EjI/AAAAAAAAAbA/ar9pnwX9rnA/s1600/slide0023_image037.gif
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На веб-сторінці суду повинні бути: 

(відповідно до рішення Ради суддів загальних судів від 28.02.2013 року  № 12):  

 Назва суду. 

 Компетенція та нормативно-правові засади діяльності. 

 Інформація про місцезнаходження суду (якщо суд розташований у кількох 

приміщеннях – адреси всіх приміщень). 

 Інформація про керівництво суду із зазначенням телефонних номерів та 

електронних адрес. 

 Списки суддів. 

 Структура суду. 

 Розклад роботи суду, графіки прийому громадян. 

 Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

 Інформація про вакансії в апараті суду, порядок проведення іспиту кандидатів на 

заміщення вакантних посад державних службовців у суді та порядок проведення 

іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у суді. 

 Зразки заяв про видачу копій судових рішень, про надання дозволів на побачення 

з особами, які тримаються під вартою під юрисдикцією суду. 

 Витяги із Закону України «Про судовий збір» в частині встановлення суми сплати 

судового збору, випадків та підстав звільнення від сплати судового збору 

(створюються автоматично). 

 Реквізити для оплати судового збору при зверненні до суду, у тому числі при  

подачі апеляційної та касаційної скарги, реквізити для оплати штрафів, внесення 

на депозитний рахунок суду коштів при обранні судом міри запобіжного заходу у 

вигляді застави. Реквізити для оплати запитувачами інформації рахунків на 

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк  документів. 

 Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, 

які надаються запитувачам інформації в суді. 

 Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять службову 

інформацію. 

 Список осіб, відповідальних за забезпечення доступу до інформації, із 

зазначенням контактних телефонів. 

 Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що 

знаходиться у володінні суду. 

Зазначений перелік не означає, що під кожен пункт має створюватись 

відповідний розділ веб-сторінки в меню першого рівня. 

Підставами для створення офіційного веб-порталу «Судова влада України» є: 

 Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової 

глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до 

цієї мережі в Україні» від 31 липня 2000 року № 928/2000; 

 постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3 «Про Порядок 

оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої 

влади»; 
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 наказ ДСА України від 15 серпня 2007 року № 81 «Про забезпечення розміщення  

і постійне оновлення інформації на веб-порталі «Судова влада України». 

Розміщувати та оновлювати інформацію на веб-сторінці суду зобов’язують 

також: 

 Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та 

інших установ судової системи; 

 відповідні рішення органів суддівського самоврядування (наприклад, Ради суддів 

загальних судів від 28.02.2013 року № 12 – затверджено зміст інформації, яка 

підлягає оприлюдненню на веб-сторінці загальних судів веб-порталу судової 

влади України); 

 рішення Ради суддів України №14 від 12.03.2015 року зобов’язує повідомляти 

завчасно громадськість та представників ЗМІ через веб-сайти судів про 

призначення до розгляду судом справ, які викликають підвищений інтерес у 

громадсь-кості. 

Наповнення веб-порталу судової влади регулюється Регламентом 

інформаційного наповнення офіційного веб-порталу «Судова влада України», 

затвердженим наказом ДСА України від 17.02.2014 року № 30. 

Приклади веб-сторінок зарубіжних судів: 

 http://nvcourts.gov/NevadaCourtofAppeals 

 http://www.dccourts.gov/internet/DistrictofColumbiacourts 

 http://www.gdansk.sa.gov.pl/ Апеляційний суд м. Гданськ (Польща) 

 http://www.lublin.sa.gov.pl/ Апеляційний суд м. Люблін (Польща) 

 http://www.corteappellocatania.it/Corte di Apello di Catania 

 

6.3. Сторінка у Facebook 

Facebook – почала працювати 4 лютого 2004 року як мережа для студентів деяких 

американських університетів, швидко ставши найпопулярнішою соціальною мережею  

у світі. Станом на липень 2015 року кількість користувачів становила 1,5 млрд, з яких  

968 млн відвідує свої акаунти щодня. Facebook є другим за відвідуваністю сайтом у світі 

та шостим в Україні. Кількість його українських активних користувачів у 2015 році 

становила близько 4 млн та має тенденцію до зростання на 700–800 тис. на рік.  

Facebook більш відкритий решті Інтернету і надає можливість пошуку інформації 

по контенту мережі, який уже починає конкурувати з пошуком Google. Звісно, в 

англомовному сегменті. Соціальна мережа Facebook дає змогу тісно інтегруватися з 

іншими сервісами, такими як: YouTube, Twitter та ін. 

Доступ до веб-сайту безкоштовний. Користувачі Facebook мають можливість 

створювати профілі з фотографіями, списками інтересів, контактними даними та іншою 

особистою інформацією. Вони можуть спілкуватися із друзями та іншими користувачами 

за допомогою приватних або загальнодоступних повідомлень і чату. Також користувачі 

можуть створювати і приєднуватися до груп за інтересами та «сторінок уподобань». 

Окремі суди, судді, судові адміністратори мають у Facebook акаунти та сторінки, 

об’єднуються у спільноти для оперативного обговорення «гарячих» тем. 

  

http://nvcourts.gov/
http://www.dccourts.gov/internet/
http://www.gdansk.sa.gov.pl/
http://www.lublin.sa.gov.pl/
http://www.corteappellocatania.it/
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Тільки у Facebook є професійні групи працівників судів з усієї країни: «Прес-

секретарі судів України», «Керівники та заступники керівників апаратів судів 

України», «Суди і ЗМІ: діалог можливий», «Суддівська сотня». Обмін досвідом, 

вирішення спірних питань, взаємодопомога у професійній діяльності, спільні заходи та 

ініціативи – ось неповний список можливостей таких спільнот. Долучайтесь! 

 Зверніть увагу! 

1.  Facebook – дійсно зручний спосіб поширення, але не зберігання інформації. 

Алгоритми ресурсу видаляють дописи до архіву на власний розсуд. Особливо 

швидко це спрацьовує у дописах, де використовуються сторонні ресурси. 
Наприклад, поширення відео з YouTube. 

Інформація не видаляється остаточно, але зникає зі стрічки новин. Всю 

інформацію можна знайти та відновити у вкладці «Статистика», розділ «Дописи». 

2. Для кожної статті чи великого повідомлення спочатку створіть новину на веб-

сторінці суду, потім поширте її у Facebook,  використавши підходящу світлину, 

посилання та лід (коротку найбільш інформативну частину матеріалу для 

захоплення уваги аудиторії). При поширенні посилань з сайту http://court.gov.ua 

Facebook може пропонувати некоректні ілюстрації (з меню сайту, а не потрібної 
статті). У такому разі краще поширити інформацію як світлину, а не як статус. 

3.  Доволі типовою в судах помилкою є створення сторінки суду під категорією 

«Люди». Така сторінка може бути заблокована адміністрацією, оскільки вводить  
в оману щодо реального статусу користувача. 

Вважаємо, що сторінки судів мають створюватись у категорії «Компанії та 

організації» / «Урядова організація» (може знадобитись зробити відповідне 
підтвердження). 

4.  Заповнюйте профіль повністю: там багато корисної інформації, яку не зайве 

продублювати з офіційного сайту (контакти, години роботи, місце на мапі тощо). 

5.  Facebook – це не лише повідомлення. Намагайтесь повноцінно використовувати 

надані можливості комунікації з аудиторією: створюйте події, формуйте альбоми 

фото. 

6.  Вивчайте особливості поширення інформації. Які повідомлення є найбільш 

популярними, коли їх найкраще розмістити для найбільшого охоплення тощо. 

Стежте за статистикою. 

7.  Публікацію можна запланувати, завчасно вказавши потрібний час її розміщення. 
Хоча цей інструмент дещо обмежує важливість і обсяг поширення посту.   

8.  Будьте активними (але не нав’язливими). 

9.  Відповідайте на запитання користувачів, консультуйте, поширюйте актуальну 

інформацію.  

10.  Facebook пропонує використовувати кнопку Заклик до дії (Call-To-Action). Її 

можна налаштувати відповідно до потреб. Наприклад, поставити перехід на веб-

сторінку суду. 

11.  Поширення важливіші за лайки, оскільки саме поширення розширюють 
охоплення аудиторії. 

  

http://court.gov.ua/
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12.  Люди поширюють три види дописів: коли дізнались щось нове, коли дізнались 

щось страшне і  коли інформація змінює їх звичні уявлення та знання. 

13.  Публікувати дописи потрібно не багато, але регулярно. Краще мати заготовки 
контенту та поширювати їх за розкладом 

14.  У офіційної сторінки має бути «живий» представник – профіль прес-секретаря 

суду. Згадуйте його у дописах та включіть в опис сторінки. 

15.  Не нехтуйте комент-серфінгом: беріть участь у релевантних обговореннях. 
Хороший коментар може додати більше підписників, ніж багато дописів. 

16.  Завжди додавайте світлину до посту, а по можливості хештег. Дописи зі 

світлинами частіше лайкають, а дописи з хештегами краще поширюються. 

17.  Facebook показує допис не всім підписникам.  

18. Facebook надає можливість додати емоцію та географічне розташування до допису.  

19.  До допису чи коментаря можна додати активне посилання на користувача, а 

також сторінку подію тощо. Для додавання користувача треба поставити равлик – 

@, почати набирати його ім’я та обрати потрібне зі спадаючого списку. 

Можливість додати користувача може бути обмежена ним на власній сторінці. 

Про те, що його згадано у дописі, користувач отримає відповідне повідомлення. 
Не додавайте користувачів, яких насправді немає на фото.  

20.  Розміри графічних елементів сторінки Facebook  

https://prezi.com/2tyazfx96dsp/presentation/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

21. Ідеальна довжина допису у Facebook – 80 символів. 

22.  Не використовуйте CAPSLOCK. 

23.  При додаванні посилання до запису можна замінити картинку (стрілками) на 

більш привабливу, релевантну або таку, що приверне увагу і стимулюватиме 
перехід за посиланням. 

І насамкінець, чого не варто робити: 

 Постити «котиків» 

 Брати участь у конкурсах (репост) 

 Захаращувати сторінку мотлохом  

 Баянити 

 Перетворювати Фейсбук на Твітер 

 Світ обійдеться без цитат великих людей. 

 

Сторінки VS Групи у Facebook. Що обрати? 

Основна дилема, яка постає перед людьми, котрі потрапили до Facebook вперше, –  

що обрати для просування свого проекту – сторінку чи групу? 

З групами у соціальних мережах знайомі всі, хто зареєстрований хоча б у одній  

з них. Групи у Facebook – це спільнота, в якій люди можуть спілкуватися одне з одним, 

обмінюватися інформацією та взаємодіяти (але тільки в рамках визначеної теми чи ідеї,  

в нашому випадку це може бути група вашого суду). 

  

https://prezi.com/2tyazfx96dsp/presentation/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Сторінки – поняття переважно нове для української аудиторії. Використовуються 

сторінки переважно організаціями чи окремими особами як відкриті джерела для всіх, 

кого так чи інакше цікавить тема сторінки. Простіше кажучи, сторінка – це блог 

усередині Facebook. 

Саме сторінка підходить у даному випадку нам, для належного її ведення, 

інформування тематичних новин та безпосередньо новин суду чи судового органу, де ви 

працюєте. 

ІНДЕКСАЦІЯ 

Основною перевагою Facebook-сторінки над Групою є те, що сторінки не тільки 

повністю відкриті для незареєстрованих у Фейсбуці відвідувачів, а й повністю 

індексуються основними пошуковиками (а отже, їх можна відшукати у Google чи інших 

пошукових системах). Більше того, розробники Facebook навіть заклали функціонал 

пошукової оптимізації у сторінки Facebook, що дає змогу ефективно працювати над їх 

просуванням. 

Для порівняння, повний доступ до групи отримують лише зареєстровані 

користувачі, які прийняли запрошення приєднатися. При цьому групи не індексуються 

(можлива лише індексація незначної кількості відкритої інформації), і не мають 

інструментів для пошукової оптимізації. 

ДОДАТКИ 

Ще одна дуже суттєва відмінність сторінок від груп – це можливість 

використовувати додатки на сторінках. Програмні додатки доступні тим, хто адмініструє 

сторінку. У Facebook існує безліч таких додатків, які здатні до невпізнаванності змінити 

сторінку, суттєво розширити її функціонал чи зробити більш зручною для відвідувачів. 

СТАТИСТИКА 

Статистика – це ще одна причина, чому для просування своїх проектів у Facebook 

краще користуватися саме сторінками, а не Групами. У групах немає можливості 

відстежувати статистику відвідування, переходів, підписників тощо, тоді як 

адміністратори сторінок можуть аналізувати такі дані. 

МОЖЛИВІСТЬ ЗМІНИ URL 

Власники сторінок можуть змінити веб-адресу свого ресурсу, щоб зробити її 

привабливішою для користувачів та пошуковиків. Після зміни сторінка матиме 

вигляд: facebook.com/назва_сторінки. При цьому назву сторінки ви обираєте самостійно. 

Змінити URL можна за посиланням http://www.facebook.com/username/ . Для груп ця 

функція недоступна. 

Facebook-сторінки ідеально підійдуть для довгострокового ненав’язливого 

просування компаній, брендів, продуктів, інтернет-ресурсів (блогів, як у нашому випадку)  

тощо. 

Як створити Facebook-сторінку 

Процес створення сторінки у Facebook – максимально простий. Для цього 

потрібно перейти за посиланням http://www.facebook.com/pages/create.php та заповнити 

поля у вікні «Офіційна сторінка». Зверніть увагу, що ви не зможете змінити назву 

сторінки після введення, тому заповнюйте це поле дуже уважно. Натомість URL можна 

буде змінити після того, як у вашої сторінки з’явиться 25 фанів. 

  

http://www.facebook.com/username/
http://www.facebook.com/pages/create.php
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Зверніть увагу, що всі налаштування сторінки ви робитимете вже після її 

створення. Ви зможете додати зображення офіційної сторінки (у нашому випадку це 

логотип блогу), налаштувати необхідні програми, розіслати запрошення приєднатися до 

сторінки своїм друзям (тим, хто є друзями вашого основного облікового запису у 

Facebook), а також встановити потрібні додатки, які розширять функціонал сторінки 

(наприклад, RSS graffiti, який уможливлює автоматично публікувати записи з вашого 

блогу на «стіні» сторінки). 

Вітаю! Тепер у вас також є власне представництво у Фейсбуці. І тільки від вас 

залежить, наскільки ефективним інструментом для просування воно стане. 

 
  



      

613 

2.7.2. ПРЕЗЕНТАЦІЯ. СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ: НОВІ ГОРИЗОНТИ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ  
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2.7.3. ПРОФЕСІЙНИЙ СЛОВНИК КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА 
 

Аватар, або аватарка – це зображення, так би мовити, «обличчя користувача у 

віртуальному світі». Аватар розташовують поряд з ніком. Зображення на аватар 

користувач вибирає сам. За бажанням, можна виглядати інопланетянином, квіткою, 

зеленим бегемотом, який сміється. Аватари вибираються користувачами не лише за 

принципом «подобається – не подобається». Частіше вибирають аватарки, що 

відображають характер людини, його світогляд. Аватари можна міняти залежно від 

настрою.  

 

Акаунт – обліковий запис, що містить інформацію, яку користувач повідомляє про себе 

певній комп’ютерній системі. 

 

Бан (англ. ban, bæn) – забороняти, оголошувати поза законом) – один ыз прийнятих  

в Інтернеті способів контролю за діями користувачів. Як правило, полягає у позбавленні 

або обмеженні будь-яких прав користувача (на створення/відправлення нових 

повідомлень або створення нових тем на веб-форумі, на відправлення повідомлень у чаті, 

на коментування в блогах тощо). Можливість введена з метою захистити інтернет-ресурс 

від тролів, спамерів, вандалів та інших осіб, повідомлення яких шкодять продуктивній 

роботі ресурсу. 

 

Блог – це веб-сайт, на якому регулярно з’являються нові повідомлення, що 

демонструються у зворотно-хронологічному порядку. Переважна більшість блогів (99%) – 

це веб-сайти, у яких основна значуща частина – текст. Проте блог може існувати у вигляді 

зображень, звуків або відео без жодного писаного слова. Блог може бути як приватний, 

так і відкритий для читання, крім того, читачі можуть коменсувати записи. Блогерський 
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жанр розвивається у двох напрямах: щоденники і тематичні блоги. Блог – цінний 

інструмент для розміщення новин, формування спільнот, підтримки зворотного зв’язку з 

користувачами ресурсу. 

 

Веб 2.0 – зведена назва для сукупності нових технологій, методів та підходів до побудови 

інформаційних відносин в Інтернеті. Головне правило Веб 2.0 – мережа (web) 

використовується як платформа. Приклади: Вікіпедія – Вільна багатомовна енциклопедія, 

Google Earth – Google-карти, Flickr – для зберігання цифрових фото- та відеороликів, 

Blogger – для ведення блогів, Delicious – для зберігання та публікації закладок, YouTube – 

хостинг відеоматеріалів та ін. 

 

Веб-сервіс (англ. web service) – програмна система, що ідентифікується рядком URL, 

загальнодоступні інтерфейси якого визначені на мові НТML.  

 

Веб-серфінг – «подорож» Інтернетом. 

 

Відвідуваність сайту – це число відвідувачів сайту за певний проміжок часу, зазвичай за 

добу. Це важливий показник, на який звертають увагу пошукові системи, тому його 

постійно відстежують системи статистики сайту.  

 

Ві русний маркетинг – методичні принципи, що базуються на заохоченні індивідів до 

передачі маркетингового повідомлення іншим особам, утворюючи потенціал для 

експоненційного зростання впливу даного повідомлення.  

 

Гіпертекст (англ. Hypertext) – текст для перегляду на комп’ютері, що містить зв’язки з 

іншими документами («гіперзв’язки» чи «гіперпосилання»); читач має змогу перейти до 

пов’язаних документів безпосередньо з вихідного (первинного) тексту, активізувавши 

посилання. 

 

Дзеркало (сайту) – точна копія сайту, розміщена в Інтернеті під іншим доменним ім’ям. 

Дзеркала створюють головним чином з метою зниження навантаження на головний сайт. 

 

Залайкати (воно ж – оцінити, зійде, сподобалося) – означає показати свою зацікавленість 

у матеріалі, показати цей матеріал своїм друзям. 

 

Зафрендити  – додати людину у друзі на якомусь соціальному ресурсі. 

 

Індексація сайту – це процес додавання до бази даних пошукової системи відомостей про 

сайт, що згодом використовуються для пошуку інформації на проіндексованих сайтах. До 

відомостей про сайт належать насамперед ключові слова, описані в спеціальних мета-

тегах, а також статті, посилання, іноді зображення. 

 

Інтернет-мем (англ. Internet meme) – назва явища спонтанного поширення якоїсь 

інформації чи фрази, часто безглуздої, що випадково набула популярності в інтернет-

середовищі завдяки поширенню усіма можливими способами (електронною поштою, на 

форумах, у блогах тощо). 

 

Інформаційна графіка, або інфографіка (англ. Information graphics; infographics) – 

графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та 

чіткого відображення комплексної інформації. Вона може поліпшити сприйняття 

інформації, використовуючи графічні матеріали для того, щоб підвищити можливості 

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%94%D0%B0%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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зорової системи людини бачити моделі та тенденції. Процес створення інфографіки можна 

розглядати як візуалізацію даних, створення інформаційних схем та моделей подання 

інформації. 

 

Карта сайту (Sitemap) – інструмент навігації по сайту. Карта сайту являє собою повний 

каталог розділів ресурсу. Карта сайту розташовується, як правило, на головній сторінці 

сайту з тим, щоб користувач за короткий проміжок часу без труднощів перейшов до 

потрібного йому розділу сайту. 

 

Ключові слова (ключові запити, ключі, ключовики) – це слова і словосполучення, що 

являють собою пошукові запити, по яких просувається сайт у ТОП пошукової видачі, і 

становлять складову контентного наповнення сторінки сайту, що просувається. 

 

Контент – (англ. сontent – вміст) будь-яке інформаційно значуще наповнення 

інформаційного ресурсу (наприклад, веб-сайту) – тексти, графіка, мультимедіа; вся 

інформація, яку користувач може завантажити на диск комп’ютера з дотриманням 

відповідних норм, як правило, лише для особистого користування.  

 

Медіавірус (англ. media virus) – термін, запропонований американським фахівцем у галузі 

засобів масової інформації Дугласом Рашкофом для позначення медіаподій, що прямо чи 

опосередковано викликають зміни в житті суспільства. 

 

Нік (від англ. nick, nickname – прізвисько) – переважно вигадане ім’я, яким називає себе 

користувач Інтернету на різноманітних чатах, форумах, месенджерах тощо.  

 

НЧ (низькочастотний запит) – це запити користувачів до пошукової системи, які 

вводяться доволі рідко. Такі запити задаються людьми, які точно знають, що їм потрібно 

знайти. Наприклад, запити типу «Купити книги Т. Шевченка у Львові», «послуги з 

перевезення сипких будівельних матеріалів», «санаторій у Трускавці з бальнеологічним 

відділенням». 

 

Оптимізація сайту – це комплекс методів, який зробить сайт не тільки цікавим для 

користувача, а й зрозумілим та близьким для пошукових систем. Оптимізація сайту – це 

спосіб «примирення» пошукових систем з сайтом, який змусить пошукові системи 

«поважати сайт» і вибирати його, пропонуючи йому перші позиції у видачі, коли 

пошукова система дає відповідь на відповідний запит користувача. Коли говорять про 

оптимізацію сайту, мають на увазі саме оптимізацію текстів, розміщених на його 

сторінках. Решта складових, наприклад юзабіліті чи коректність сторінки з точки зору 

HTML-коду для пошукових систем, хоча й важливі, але є другорядними. Перше, що 

потрапляє в поле зору пошукового робота і з чим він працює, це текстовий контент.  

 

Офтопік – повідомлення, що не відповідає темі поточного обговорення чи поштової 

розсилки. 

 

«Під катом» – блог-вислів, що означає перенесення продовження публікації на другу 

сторінку. Як правило, великі публікації в блозі ділять на дві частини – анотація і повний 

текст публікації. 

 

Посилання, лінк – у пошуковій оптимізації вказівка браузеру здійснити перехід на 

головну сторінку будь-якого сайту або на одну з внутрішніх. Зазвичай посилання 

оформляються як фрагменти текстової інформації, наприклад пошукової фрази в статті 
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або  

у вигляді графічного об’єкта – банера.  

 

Провайдер  (англ. provide – надавати) – компанія, що надає послуги доступу в Інтернеті.  

 

Просування в соціальних мережах – діяльність, спрямована на ознайомлення 

максимальної кількості учасників соціальної мережі (соціальних медіа) з ресурсом, який 

просуваємо. Концептуально сайти просуваються в соціальних мережах двома способами – 

SMO (social media optimization) і SMM (social media marketing). За правильної організації 

рекламної кампанії в соціальних медіа ресурс отримує користувацький трафік 

безпосередньо. 

 

Просування сайту – комплекс заходів щодо збільшення відвідуваності веб-ресурсу 

цільовими відвідувачами. Часто під просуванням сайту розуміють пошукове просування 

(синонім SEO-оптимізації) – комплекс технологій, спеціальних заходів і дій, що 

застосовуються для покращення позицій сайту в результатах видачі пошукових систем. Це 

неправильно, тому що оптимізація сайту – лише один з інструментів (хай і основних) 

просування сайту в цілому. 

Релева нтність (англ. relevance)  – міра відповідності отримуваного результату бажаному. 

За термінами пошуку – міра відповідності результатів пошуку завданню, поставленому в 

пошуковому запиті. 

 

Смайл (від англ. smile – посмішка) – зображення, складене з розділових знаків, букв і 

цифр, що використовується для передачі емоцій користувача під час спілкування в 

Інтернеті.  

 

Соціа льні медіа (англ. Social media) – вид мас-медіа, ряд он-лайнових технологій на 

принципах Веб 2.0, завдяки яким споживачі контенту через свої дописи стають його 

співавторами і можуть взаємодіяти, співпрацювати, спілкуватися, ділитися інформацією 

або брати участь у будь-якій іншій соціальній активності з теоретично усіма іншими 

користувачами певного сервісу. 

 

Соціа льна мере жа – соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона 

відображає розмаїті зв’язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, 

починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв’язками. 

 

Софт – програмне забезпечення, яке включає комп’ютерні програми і дані, що призначені 

для вирішення певного типу завдань і зберігаються на машинних носіях.  

 

Спам – небажані поштові повідомлення, зазвичай рекламного характеру, що надходять 

електронною поштою від невідомих людей або організацій, без згоди одержувача. Така 

кореспонденція неприємна тим, що займає оплачуваний час, місце в поштовій скринці й 

увагу користувача. Через спам-листи може приходити із запізненням актуальна 

кореспонденція, унаслідок чого розсилка спаму у ряді країн світу передбачає правову 

відповідальність. Характерними ознаками спаму є: наявність у темі листа спонукальних 

пропозицій («Прочитай це обов’язково!», «Відкрий мене!» і так далі), рекламних кліше 

(«Унікальна пропозиція», «Кращий цього сезону», «Лише для Вас» і так далі), відсутність 

виразної інформації в графі «Ім’я відправника» («Я», «yjuhdfe», «менеджер» і так далі).  

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%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%9C%D0%B0%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1_2.0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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Тролінг (від англ. trolling) – розміщення в Інтернеті (на форумах, в групах новин Usenet, у 

вікі-проектах та ін.) провокаційних повідомлень з метою викликати конфлікти між 

учасниками, образи, війну правок, марнослів’я тощо. Тролінг є грубим порушенням 

мережевого етикету (нетикету). Особу, яка займається тролінгом, називають тролем. 

 

Цільова аудиторія (ЦА) – термін, що використовується в рекламній сфері або 

маркетингу при визначенні групи людей за будь-якими схожими параметрами, котрі з 

найбільшою ймовірністю скористаються послугами або придбають рекламований товар. 

Цільова аудиторія може визначатися за способом життя, віком, освітою, соціальним 

станом, звичкамо, уподобаннямо та іншими чинниками, залежно від специфіки 

пропонованого продукту.  

 

Флейм – процес, що іноді виникає в Інтернеті, своєрідна «словесна війна». 

 

Флуд – повідомлення у форумах і чатах, що займають великі об’єми і не несуть корисної 

інформації. 

 

Френд-стрічка – сторінка, на якій відображаються всі повідомлення певного користувача 

Живого Журналу. Користувач може мати кілька френд-стрічок. Аналогічні френд-стрічки 

є в більшості соціальних мереж.  

 

Хакер – особа, яка зламує інформаційну мережу чи систему організації, або використовує 

її, не маючи на це дозволу. Примітка: термін «хакер» має також інше значення – так іноді 

називають досвідчених комп’ютерних користувачів.  

 

Хмарні сховища – модель он-лайн-сховища, в якому дані зберігаються на численних, 

розподілених у мережі серверах, що надаються в користування клієнтам, в основному 

третьою стороною. Більше  http://oksim.com.ua/index.php/167-khmarni-skhovishcha-danikh. 

 

Хостинг (англ. hosting) – послуга з надання дискового простору для фізичного 

розміщення інформації на сервері, що постійно знаходиться в Інтернеті. 

 

Частота запиту – це кількість введених запитів користувачем пошукової системи щодо 

певного слова чи фрази за певний проміжок часу (зазвичай за місяць). Залежно від частоти 

використання всі запити діляться на високочастотні, середньочастотні та низькочастотні. 

 

Чат – засіб для спілкування користувачів Інтернету в режимі реального часу, в якому 

користувачі можуть писати повідомлення, що миттєво, одне за одним, відображаються на 

екрані. Нове повідомлення замінює попереднє, тобто видно лише останнє повідомлення.  

 

SMM (Social Media Marketing) – це сукупність дій безпосередньо з просування сайту в 

соціальних мережах, форумах, блогосфері. Ці дії мають на увазі аж ніяк не спам, а 

організацію безпосередньої комунікації за темою: залишати коментарі з посиланням на 

ваш сайт слід тільки тоді, коли вам є що сказати по суті. Просте рекламне повідомлення в 

обговоренні на форумі або в блозі може призвести до того, що ви потрапите до чорного 

списку як спамер. 

 

URL Уніфіко ваний лока тор ресурсів, або адре са ресу рсу (англ. Uniform Resource 

Locator  – єдиний вказівник на ресурс, URL) – стандартизована адреса певного ресурсу 

(такого як документ, чи зображення) в Інтернеті (чи деінде). 

  

http://oksim.com.ua/index.php/167-khmarni-skhovishcha-danikh
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%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%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
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Інформація за  

uk.wikipedia.org 

http://netiquette4uth.blogspot.com/p/blog-page.html 

http://igroup.com.ua/seo-articles/ 

 

2.7.4. ФОРУМ 

Питання для обговорення у цьому форумі пропонують слухачі або викладачі 

відповідно до теми модуля. 

 

2.7.5. ЗАВДАННЯ 6.1 

Завдання приховане. 

2.7.6. ДЖЕРЕЛА 

1.  Сучасне управління в суді : навч.-практ. посіб. / відп. ред. І. П. Голосніченко, Пітер Г. 

Соломон мол. (Канада). – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 528 с. 

2.  Комунікації судової влади: навч.-практ. посіб. / Логунова М. М., Лашкіна М. Г., 

Гвоздик П. О., Алєксєєв А. Г. – К. : АДЕФ-Україна, 2011. – 276 с. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://www.judges.org.ua/article/communications.pdf. 

3.  Зв’язки з громадськістю в судах : навч.-практ. посіб. для суддів та працівників 

апарату судів / Вон Д., Петрова Н., Філіпенко Д., Мухін Ю., Солдатенко І., Земляной В. 

; за підтримки Агентства США з міжнар. розвитку (USAID). – К., 2015. – 116 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lva.arbitr.gov.ua/userfiles/posibnylUSAID.pdf 

4.  Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nsj.gov.ua/files/1354488709UROL_Courts_and_Media_Manual_for_Judges.pdf 

5.  Регламент інформаційного наповнення офіційного веб-порталу  «Судова влада 

України»: затверджено наказом ДСА України від 17.02.2014 № 30[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://dsa.court.gov.ua/dsa/14/gjflvghvtrjg/  

6.  Захарченко А. П. Інтернет-медіа: інтерактивний навчальний посібник 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/17050832/Internet-media.pdf 

7.  Порівняння хмарних сховищ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

http://oksim.com.ua/index.php/167-khmarni-skhovishcha-danikh 

8.  Порівняння месенджерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

http://keddr.com/2015/01/sravnenie-samyih-populyarnyih-messendzherov/ 

9.  Феміда в один клік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://prosudsumy.blogspot.com/2015/02/android.html?view=flipcard 

10.  Безкоштовні онлайн-ресурси для створення інфографіки  

http://studway.com.ua/infogr-resursi/ 

11.  Надійна прес-служба : довідник професіонала / публікація Служби міжнародних 

інформаційних програм Державного Департаменту США [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://usinfo.state.gov 

http://netiquette4uth.blogspot.com/p/blog-page.html
http://igroup.com.ua/seo-articles/
http://lva.arbitr.gov.ua/userfiles/posibnylUSAID.pdf
http://www.nsj.gov.ua/files/1354488709UROL_Courts_and_Media_Manual_for_Judges.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17050832/Internet-media.pdf
http://oksim.com.ua/index.php/167-khmarni-skhovishcha-danikh
http://keddr.com/2015/01/sravnenie-samyih-populyarnyih-messendzherov/
http://prosudsumy.blogspot.com/2015/02/android.html
http://prosudsumy.blogspot.com/2015/02/android.html?view=flipcard
http://studway.com.ua/infogr-resursi/
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12.  Основні засади діяльності прес-служб органів державної влади та місцевого 

самоврядування: світовий та український досвід : Довідник. – Донецьк : ДонДУУ, 2011. 

– 96 с. 

13.  Професійний словник контент-менеджера.   

 

2.8. НАВЧАННЯ ЗАКІНЧИЛОСЯ, ЧАС ОЦІНИТИ 

2.8.1. ВИПУСКНА АНКЕТА 

 
Шановний слухачу! 

Національна школа суддів України пропонує Вам заповнити анкету для оцінки 

якості дистанційного навчання. Результати будуть використані для удосконалення 

навчального процесу прес-секретарів судів і відповідальних за зв’язки з засобами масової 

інформації.   

Анкета 

Запитання так 

скоріше 

так, ніж 

ні 

50/50 

скоріше 

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      

2.3. Вивчення додаткових матеріалів      

2.4. Виконання практичних завдань      

2.5. Тестування      

3.  Які із запропонованих тем модулів  

викликали інтерес (назвати) і чому?  
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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! 

 

 

2.8.2. ФОРУМ ПОБАЖАНЬ 

Шановні учасники! На цьому фінальному форумі Ви можете, додавши тему, 

висловити свої враження від навчання, роботи в команді, зробити зауваження 

організаторам, викладачу, адміністратору і нашим експертам, а також розмістити 

пропозиції щодо удосконалення курсу, як за змістом так і за організаційно-технічномим 

забезпеченням. Дякуємо за участь у навчанні! 

 

 


