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1. ВСТУП 
 
Метою вивчення дисципліни є засвоєння основних тео-

ретичних положень, які стосуються питань організації роботи в 
судах, багатосторонньому забезпеченню діяльності судів; 
з’ясування нормативного матеріалу, який регулює цю діяль-
ність; вивчення культури судового процесу, а також певних 
практичних навичок в організації роботи суду, суддів і співро-
бітників апарату суду.  

В процесі викладання і самостійного вивчення дисцип-
ліни на основі комплексного підходу до учбового процесу ви-
рішуються такі завдання:  

(1)  практичні – уміння планувати і організовувати ро-
боту судді, помічника голови суду, помічника судді, консульта-
нта, секретаря суду по підготовці і розгляду судових справ, по 
організації прийому громадян в судах та іншим напрямкам дія-
льності у відповідності з рекомендаціями наукової організації 
роботи суду;  

(2) освітні – засвоєння мети і змісту організації роботи 
в судах різних інстанцій, організаційного забезпечення діяльно-
сті судів і органів суддівського співтовариства, розуміння зна-
чущості цих видів діяльності для ефективного виконання про-
фесійних обов’язків суддями, помічниками голів, помічниками 
суддів, секретарями судових засідань;  

(3) виховні – формування наукового світогляду, напра-
цювання переконання в необхідності чіткої організації функці-
онування судової влади, діяльності судів загальної юрисдикції.  
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2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,  
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ  

ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

У тому числі  
 
№ 
п/п 

 

 
 
 

Тема 
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а 
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1 Предмет, система, джерела та ос-
новні поняття навчальної дисцип-
ліни «організація роботи суду» 

4 -- -- 4 

2 Правовий статус суду 6 -- -- 6 

3 Апарат суду: структура та номен-
клатура посад 

12 1 1 10 

4 Діловодство в суді 12 1 1 10 

5 Організаційні засади забезпечення 
судового провадження  

12 1 1 10 

6 Організація роботи суду по опра-
цюванню судових рішень  

12 1 1 10 

7 Статистична звітність в суді  12 1 1 10 

8 облік законодавства та судової 
практики 

10 1 1 8 

9 впровадження новітніх технологій 
в роботі суду 

10 -- -- 10 

10 етичні засади функціонування  
суду 

10 -- -- 10 

разом 100 6 6 88 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СУДУ» 

 
Т е м  а 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА ТА ОСНОВНІ 

ПОНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СУДУ»  

 
Предмет та система навчальної дисципліни «Організація 

роботи суду». Джерела навчальної дисципліни «Організація 
роботи суду». Поняття і загальні засади організації роботи суду. 
Органи, які забезпечують діяльність судів загальної юрисдикції. 
Порядок фінансування судів.  

 
Т е м а  2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДУ 

 
Суд як державна установа з надання судових послуг. 

Компетенція суду. Внутрішня організація суду. Основні струк-
турні підрозділи: зміст їх повноважень. Кадрова політика суду. 
Взаємозв’язок суду з територіальною громадою, державними 
органами та громадськими організаціями. Види та система пра-
вовідносин, учасником яких є суд. Практика зовнішньої оцінки 
діяльності судів за допомогою карток громадського звітування 
(кгз). Внітрішньосистемні механізми оцінки якості роботи суду. 

 
Т е  м а  3. АПАРАТ СУДУ: СТРУКТУРА  

ТА НОМЕНКЛАТУРА ПОСАД 
 

Структура та функції апарату суду. Правовий статус керів-
ника апарату суду. Порядок добору та призначення на посади 
працівників апарату суду. Види посад в апараті суду: вимоги та 
функціональні обов’язки. Статус працівників апарату суду. Ор-
ганізація кадрової роботи в суді. Взаємодія керівника апарату 
суду та голови суду, їх функціональні обов’язки 
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Т е м а  4. ДІЛОВОДСТВО В СУДІ 
 

Планування роботи та контроль за належною організацією 
роботи судів. Організація роботи суду по виконанню Закону 
України «Про доступ до публічної інформації». Автоматизова-
на система документообігу суду. Порядок розподілу справ між 
суддями. Оформлення, облік та зберігання судових справ, осо-
бистих документів та речових доказів. Порядок видачі судових 
справ і документів. 

 
Т е м а  5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 

Організація роботи суду з підготовки і розгляду по суті 
цивільних справ. Організація роботи суду з підготовки і розгля-
ду по суті кримінального провадження. Організаційні засади 
складання процесуальних документів. Протокол судового засі-
дання: порядок ведення, оформлення та ознайомлення  

  
Т е м а  6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СУДУ  

ПО ОПРАЦЮВАННЮ СУДОВИХ РІШЕНЬ 
 

Організація роботи апарату суду по забезпеченню дос-
тупу до судових рішень. Організація та ведення Єдиного реєст-
ру судових рішень. Організація роботи апарату суду по контро-
лю за зверненням до виконання вироків, ухвал, рішень і поста-
нов із кримінальних, цивільних, господарських та адміністрати-
вних справ 

 
Т е м а  7. СТАТИСТИЧНА ЗВІТІНСТЬ В СУДІ 

 
Поняття та організація статистичної звітності в судах. Види 

документів статистичної звітності в судах. Порядок організації 
та контроль за статистичної звітності в судах. Основні статис-
тичні показники роботи суду. Аналітична робота в суді. Мето-
дична допомога вищих судових органів судам нижчого рівня. 
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Т е м а  8. ОБЛІК ЗАКОНОДАВСТВА ТА СУДОВОЇ  
ПРАКТИКИ 

 
Облік законодавства і судової практики у суді. Практика 

вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України. Ме-
ханізми забезпечення єдності судової практики. Органи та по-
садові особи, які здійснюють систематизацію, зберігання та 
узагальнення судової практики. 

 
Т е м а  9. ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В РОБОТІ СУДУ 
 

Комп’ютеризація роботи суду. Впровадження нових тех-
нологій в організації роботи суду. Проблема впровадження но-
вітніх технологій в організації роботи суду (відеоконфе-
ренцзв’язок між судами і СІЗО, електронна приймальня Вищого 
спеціалізованого суду із розгляду цивільних і кримінальних 
справ, проект «Електронний суд», Прес-центр судової влади). 
Автоматизована система документообігу суду: завдання і поря-
док функціонування. Порядок автоматичного поділу справ у 
судах як напрям підвищення ефективності роботи судової сис-
теми. Перспективи впровадження електронного документообігу 
в суді як напрям підвищення ефективності роботи судової сис-
теми.  

 
Т е м а  10. ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДУ 

 
Етика судової діяльності. Кодекс професійної етики суд-

ді: основні засади та їх значення. Етика працівника апарату су-
ду. Відповідальність за порушення етичних засад. Моральні 
засади судової діяльності. Культура поведінки громадян у суді. 
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4. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Заняття № 1. АПАРАТ СУДУ: СТРУКТУРА ТА НОМЕН-
КЛАТУРА ПОСАД. ДІЛОВОДСТВО В СУДІ. 

 
1. Структура та функції апарату суду.  
2. Правовий статус керівника апарату суду.  
3. Порядок добору та призначення на посади працівників 

апарату суду. 
4.  Види посад в апараті суду: вимоги та функціональні 

обов’язки.  
5. Статус працівників апарату суду.  
6. Організація кадрової роботи в суді.  
7. Взаємодія керівника апарату суду та голови суду, їх фу-

нкціональні обов’язки 
8. Планування роботи та контроль за належною організа-

цією роботи судів.  
9. Автоматизована система документообігу суду.  
10. Порядок розподілу справ між суддями.  
11. Оформлення, облік та зберігання судових справ, особис-

тих документів та речових доказів.  
12. Порядок видачі судових справ і документів. 

 
Рекомендована література 

 
Бринцев В.Д. Стандарти правової держави: втілення у 

національну модель організаційного забезпечення судової вла-
ди: моногр. [Текст] / В.Д. Бринцев. – Х.: Право, 2010. – 464 с. 

Научная организация труда в аппарате судов и учреж-
дений юстиции: учебник [Текст] / авт. кол. В.Б. Алексеев, В.П. 
Кашепов и др. – М.: Юрид. лит., 1984. – 160с. 

Організація роботи суду в Україні: навч. посіб. [Текст] / 
за заг. ред. І.Є. Марочкіна. – Х.: Право, 2012.  

Інструкція з діловодства в апеляційному загальному су-
ді: затв. наказом голови ДСА України від 06.01.2006 р., № 
1[Текст] // Офіц. вісн. України. – 2006 р. – № 5. – Ст. 266. 

Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді: 
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затв. наказом ДСА України від 27.06.2006, № 68 [Електрон. ре-
сурс]. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0860-06.– Заголовок 
з екрана. 

Лист Державної судової адміністрації України щодо 
правового статусу та основних повноважень керівників апаратів 
судів від 26.08.2010 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://uaca.org.ua/articles/12/16.html. – Заголовок з екрана.  

Положення про автоматизовану систему документообі-
гу суду: затв. рішенням Ради суддів України № 30 і наказом 
ДСА України № 188 від 26.11.2010 р. [Електрон. ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://court.gov.ua/organy_samovrjaduvannja/  
2313133ds564/ – Заголовок з екрана.  

Положення про забезпечення доступу до публічної ін-
формації у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ: затв. наказом керівника апара-
ту ВССУ від 16.05. 2011 р., № 15/0/14-11[Електрон. ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0015740-11 
– Заголовок з екрана. 

Положення про помічника судді суду загальної юрисди-
кції: затв. рішенням Ради суддів України № 14 25.03.2010 р. 
[Електрон. ресурс]. – http://www.court.gov.ua/organy_ 
samovrjaduvannja/pppszu/ – Заголовок з екрана. 

Про віднесення посад працівників апарату судів 
загальної юрисдикції до відповідних категорій посад державних 
службовців: розпор. КМУ від 24.02.2003 р., № 88-р [Текст] // 
Офіц. вісн. України. – 2003. – № 9. – Ст. 404.  

Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 р., 
№ 4050-VI [Текст] // Офіц. вісн. України. – 2012 р. – № 4. – Ст. 
115.  

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 
07.07.2010 р.,№ 2453–VІ [Текст] // Офіц .вісн. України. – 2010 
р.–№ 55/1/. – Ст. 1900. 

Самсін І.Л. Судова реформа: актуалізація проблем ста-
тусу суддів та судоустрою України: історико-правовий нарис: 
моногр. [Текст] /І.Л. Самсін. – Х.: ФІНН, – 2012. – 224 с. 

Типові посадові інструкції працівників апарату загаль-
ного апеляційного суду: затв. наказом ДСА України від 
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01.03.2007 р., № 21 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/54C675B0E56F0D614325
72840024F50D.– Заголовок з екрану. 

 
Заняття № 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

СУДУ ПО ОПРАЦЮВАННЮ СУДОВИХ РІШЕНЬ 
 

1. Організація роботи суду з підготовки і розгляду по 
суті цивільних справ.  

2. Організація роботи суду з підготовки і розгляду по 
суті кримінального провадження.  

3. Організаційні засади складання процесуальних доку-
ментів.  

4. Протокол судового засідання: порядок ведення, офо-
рмлення та ознайомлення  

5.Організація роботи апарату суду по забезпеченню дос-
тупу до судових рішень.  

6. Організація та ведення Єдиного реєстру судових рі-
шень.  

7. Організація роботи апарату суду по контролю за зве-
рненням до виконання вироків, ухвал, рішень і постанов із кри-
мінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ 

 
Рекомендована література 

 
Організація роботи суду в Україні: навч. посіб. [Текст] / 

за заг. ред. І.Є. Марочкіна. – Х.: Право, 2012 
Місцевий суд: нормативна база, коментарі, методичні 

рекомендації: навч. посіб. [Текст] / за заг. ред. В.Д. Бринцева. – 
К.: Пульсари, 2005. – 432 с.  

Інструкція з діловодства в апеляційному загальному су-
ді: затв. наказом голови ДСА України від 06.01.2006 р., № 
1[Текст] // Офіц. вісн. України. – 2006 р. – № 5. – Ст. 266. 

Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді: 
затв. наказом ДСА України від 27.06.2006, № 68 [Електрон. ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 
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z0860-06.– Заголовок з екрана. 
Кримінальний процесуальний кодекс України від 

13.04.2012 р. [Текст] // Голос України. – 2012. – № 90. – від 
19.05.2012 р.  

Курс цивільного процесу: підруч. [Текст] / за ред. В.В. 
Комарова. – Х.: Право, 2011. – 1352 с. 

Перелік судових рішень судів загальної юрисдикції, що 
підлягають включенню до Єдиного державного реєстру судо-
вих рішень: затв. рішенням Ради суддів України № 4 17.02.2012 
р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/ 
sud5010/34/.– Заголовок з екрана. 

Положення про автоматизовану систему документообі-
гу суду: затв. рішенням Ради суддів України № 30 і наказом 
ДСА України № 188 від 26.11.2010 р. [Електрон. ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://court.gov.ua/organy_samovrjaduvannja/ 
2313133ds564/. – Заголовок з екрана.  

Положення про забезпечення доступу до публічної ін-
формації у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ: затв. наказом керівника апара-
ту ВССУ від 16.05. 2011 р., № 15/0/14-11[Електрон. ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0015740-11 
– Заголовок з екрана. 

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 
13.01.2011 р., № 2939-VI [Текст] // Офіц. вісн. України. – 2011 
р.– № 10. – Ст. 446. 

Про доступ до судових рішень: Закон України від 
22.12.2005 р., № 3262-ІV [Текст] // Офіц. вісн. України. – 2006. 
– № 1. – Ст. 13. 

Про затвердження Порядку ведення Єдиного Державно-
го реєстру судових рішень: пост. КМУ від 22.05.2006 р., № 740 
[Текст] // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 22. – Ст.1623.  

Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] // Ві-
дом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 40–41, 42. – Ст. 492. 
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Заняття № 3. СТАТИСТИЧНА ЗВІТІНСТЬ В СУДІ. ОБЛІК 
ЗАКОНОДАВСТВА ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 

 
1. Поняття та організація статистичної звітності в судах.  
2. Види документів статистичної звітності в судах.  
3. Порядок організації та контроль за статистичної звітно-

сті в судах.  
4. Основні статистичні показники роботи суду.  
5. Аналітична робота в суді.  
6. Методична допомога вищих судових органів судам ни-

жчого рівня.  
7. Облік законодавства і судової практики у суді.  
8. Практика вищих спеціалізованих судів та Верховного 

Суду України. 
9. Механізми забезпечення єдності судової практики.  
10. Органи та посадові особи, які здійснюють систематиза-

цію, зберігання та узагальнення судової практики. 
 

Рекомендована література 
 

Організація роботи суду в Україні: навч. посіб. [Текст] / 
за заг. ред. І.Є. Марочкіна. – Х.: Право, 2012 

Місцевий суд: нормативна база, коментарі, методичні 
рекомендації: навч. посіб. [Текст] / за заг. ред. В.Д. Бринцева. – 
К.: Пульсари, 2005. – 432 с. 

Інструкція з діловодства в апеляційному загальному су-
ді: затв. наказом голови ДСА України від 06.01.2006 р., № 
1[Текст] // Офіц. вісн. України. – 2006 р. – № 5. – Ст. 266. 

Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді: 
затв. наказом ДСА України від 27.06.2006, № 68 [Електрон. ре-
сурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 
z0860-06 – Заголовок з екрана. 

Перелік судових рішень судів загальної юрисдикції, що 
підлягають включенню до Єдиного державного реєстру судових 
рішень: затв. рішенням Ради суддів України № 4 17.02.2012 р. 
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/ 
sud5010/34/ – Заголовок з екрана. 

Положення про автоматизовану систему документообі-
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гу суду: затв. рішенням Ради суддів України № 30 і наказом 
ДСА України № 188 від 26.11.2010 р. [Електрон. ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://court.gov.ua/organy_samovrjaduvannja/ 
2313133ds564/. – Заголовок з екрана.  

Про доступ до судових рішень: Закон України від 
22.12.2005 р., № 3262-ІV [Текст] // Офіц. вісн. України. – 2006. 
– № 1. – Ст. 13. 

Про затвердження Порядку ведення Єдиного Державно-
го реєстру судових рішень: пост. КМУ від 22.05.2006 р., № 740 
[Текст] // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 22. – Ст.1623.  

Про затвердження Правил обліку нормативно-правових 
актів законодавства та матеріалів судової практики в місцевих і 
апеляційних загальних судах, органах державної судової адмі-
ністрації: наказ ДСА України від 10.02.2006 р., № 11 [Електрон. 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041. 
15346.0.– Заголовок з екрана. 

Про затвердження форм звітності про розгляд апеляцій-
ними та місцевими (крім господарських) судами судових справ 
і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання: затв. 
наказом голови ДСА України від 05.06.2006 р., № 55 [Текст] // 
Офіц. вісн. України. – 2006 р. – № 25. – Ст. 1856.  
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5. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НО-
РМАТИВНИХ ТА ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З НАВЧА-
ЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СУДУ» 

 
Бринцев В.Д. Стандарти правової держави: втілення у 

національну модель організаційного забезпечення судової вла-
ди: моногр. [Текст] / В.Д. Бринцев. – Х.: Право, 2010. – 464 с. 

 Городовенко В.В. Проблеми становлення незалежної 
судової влади в Україні: моногр. [Текст] / В.В. Городовенко. – 
К.: Фенікс, – 2007. – 224 с. 

 Інструкція з діловодства в апеляційному загальному 
суді: затв. наказом голови ДСА України від 06.01.2006 р., № 
1[Текст] // Офіц. вісн. України. – 2006 р. – № 5. – Ст. 266. 

Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді: 
затв. наказом ДСА України від 27.06.2006, № 68 [Електрон. ре-
сурс]. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0860-06.– Заголовок 
з екрана. 

Інформаційно-аналітичні матеріали діяльності ДСА 
України з питань організаційного забезпечення діяльності судів: 
[Текст]. – К.: ІХ з’їзд суддів, 13–14 листопада, 2008 р. – 372 с. 

 Кодекс професійної етики суддів: затв. V-м з'їздом суд-
дів України від 24.10.2002 р. [Електрон. ресурс]. – 
http://court.gov.ua/969076/67885465345/.– Заголовок з екрана. 

Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: стан і пер-
спективи: моногр. [Текст] / Р.О. Куйбіда. – К.: Атіка, 2004. – 288с.  

 Лист Державної судової адміністрації України щодо 
правового статусу та основних повноважень керівників апаратів 
судів від 26.08.2010 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://uaca.org.ua/articles/12/16.html. – Заголовок з екрана.  

 Міжнароді стандарти незалежності суддів: зб. док. 
[Текст]. – К.: Поліграф-Експрес, 2008. – 184 с.  

 Місцевий суд: нормативна база, коментарі, методичні 
рекомендації: навч. посіб. [Текст] / за заг. ред. В.Д. Бринцева. – 
К.: Пульсари, 2005. – 432 с.  

 Москвич Л.М. Ефективність судової системи: концеп-
туальний наліз: моногр. [Текст] / Л.М. Москвич. – Х.: ФІНН, - 
2011. – 376 с. 
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Назаров І.В. Судові системи країн ЄС та України: гене-
зис та порівняння: моногр. [Текст] / В.І. Назаров. – Х.: Вид-во 
Фінн, 2011. – 432 с.  

Научная организация труда в аппарате судов и учреж-
дений юстиции: учебник [Текст] / авт. кол. В.Б. Алексеев, В.П. 
Кашепов и др. – М.: Юрид. лит., 1984. – 160с. 

 Овсяннікова О.О. Транспарентність судової влади: мо-
ногр. [Текст] / О.О. Овсяннікова. – Х.: ФІНН, – 2010. – 329 с. 

 Овчаренко О.М. Доступність правосуддя та гарантії йо-
го реалізації: моногр. [Текст] / О.М. Овчаренко. – Х.: Право, 
2008. – 304 с. 

 Организация деятельности судов: курс лекций для вузов 
[Текст] / отв. ред. Н.А. Петухов. – М.: НОРМА, 2005. – 448с. 

Організація роботи суду в Україні: навч. посіб. [Текст] / 
за заг. ред. І.Є. Марочкіна. – Х.: Право, 2012. 

Положення про автоматизовану систему документообі-
гу суду: затв. рішенням Ради суддів України № 30 і наказом 
ДСА України № 188 від 26.11.2010 р. [Електрон. ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://court.gov.ua/organy_samovrjaduvannja/ 
2313133ds564/. – Заголовок з екрана.  

Про віднесення посад працівників апарату судів загаль-
ної юрисдикції до відповідних категорій посад державних слу-
жбовців: розпор. КМУ від 24.02.2003 р., № 88-р [Текст] // Офіц. 
вісн. України. – 2003. – № 9. – Ст. 404.  

Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 р., № 
4050-VI [Текст] // Офіц. вісн. України. – 2012 р. – № 4. – Ст. 115.  

 Про доступ до публічної інформації: Закон України від 
13.01.2011 р., № 2939-VI [Текст] // Офіц. вісн. України. – 2011 
р.– № 10. – Ст. 446. 

Про доступ до судових рішень: Закон України від 
22.12.2005 р., № 3262-ІV [Текст] // Офіц. вісн. України. – 2006. 
– № 1. – Ст. 13. 

Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвер-
дження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 
стандартів: Указ Президента України від 10.05.2006 р., № 361/2006 
[Текст] // Уряд. кур’єр (Орієнтир). – 2006. – № 95. – С. 1–8.  

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 
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07.07.2010 р.,№ 2453–VІ [Текст] // Офіц .вісн. України. – 2010 
р.–№ 55/1/. – Ст. 1900. 

Програма інформатизації судів загальної юрисдикції, 
інших органів та установ судової системи на 2004-2006 рр.: за-
тв. рішенням Ради суддів України від 02.04.2004 р., № 22 [Елек-
трон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid= 
1077.1498.0. – Заголовок з екрана. 

 Самсін І.Л. Судова реформа: актуалізація проблем ста-
тусу суддів та судоустрою України: історико-правовий нарис: 
моногр. [Текст] /І.Л. Самсін. – Х.: ФІНН, – 2012. – 224 с. 

Стрижак А. Державне управління в органах судової 
влади України: щодо постановки проблеми [Текст] / А.А. Стри-
жак // Право України. – 2003. – № 7. – С. 15.  

Типові посадові інструкції працівників апарату загаль-
ного апеляційного суду: затв. наказом ДСА України від 
01.03.2007 р., № 21 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/54C675B0E56F0D614325
72840024F50D.– Заголовок з екрану. 

Положення про помічника судді суду загальної юрисди-
кції: затв. рішенням Ради суддів України № 14 25.03.2010 р. 
[Електрон. ресурс]. – http://www.court.gov.ua/organy_ 
samovrjaduvannja/pppszu/. – Заголовок з екрана. 

Перелік судових рішень судів загальної юрисдикції, що 
підлягають включенню до Єдиного державного реєстру судо-
вих рішень: затв. рішенням Ради суддів України № 4 17.02.2012 
р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://court.gov.ua/ 
sud5010/34/.– Заголовок з екрана. 

Про затвердження Правил обліку нормативно-правових 
актів законодавства та матеріалів судової практики в місцевих і 
апеляційних загальних судах, органах державної судової адмі-
ністрації: наказ ДСА України від 10.02.2006 р., № 11 [Електрон. 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid= 
1041.15346.0.– Заголовок з екрана. 
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6. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 
 

1. Поняття і значення організації роботи суду.  
2. Завдання організації роботи в суді. 
3. Правова основа організаційної роботи судів. 
4. Поняття і значення організаційного керівництва су-

дами. 
5. Завдання автоматизованої системи документообігу 

суду. 
6. Принцип автоматичного розподілу судових справ. 
7. Принцип територіальності в діяльності суду. 
8. Принцип спеціалізації, його значення. 
9. Принцип відповідальності суддів, службовців суду 

за прийняті рішення. Неналежне виконання або невиконання 
своїх службових обов’язків 

10. Основні показники якості організації і роботи суду. 
11. Принцип незалежності суддів при здійсненні право-

суддя. 
12. Принцип невтручання в здійснення правосуддя. 
13. Організація роботи суддів в органах суддівського 

самоврядування. 
14. Звернення до виконання вироків, рішень, ухвал, по-

станов суду. 
15. Критерії взаємодії вищестоящих та нижчестоящих 

судів щодо організації роботи суду. 
16. Система нормативних та індивідуальних актів, що 

регламентують організацію роботи суду. 
17. Організація роботи суду з підготовки до розгляду 

цивільних справ. 
18. Принцип реєстрації, його значення. 
19. Принцип державної мови в судочинстві і діяльності. 
20. Оцінки ефективності і організації судової діяльності. 
21. Показники якості роботи суду першої інстанції по 

розгляду кримінальних і цивільних справ. 
22. Показники організації роботи судів першої інстанції. 
23. Значення Державної судової адміністрації у забез-

печенні діяльності суду. 
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24. Організація процесуальної діяльності і інші органі-
заційні дії в судах першої інстанції. 

25. Планування судового розгляду справи. Методика 
підготовки до судового розгляду. 

26. Планування роботи в суді як форма організації ро-
боти суду. 

27. Підготовка справ до судового розгляду. Оформлен-
ня кримінальних справ у стадії віддання до суду та після її роз-
гляду. 

28. Організація статистичної звітності в судах. 
29. Види інформації. Організація роботи з документами 

в апараті судів. 
30. Приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції в 

суді. 
31. Організація прийому відвідувачів. 
32. Культура особистого прийому суддею громадян. 
33. Порядок видачі судових справ та документів. 
34. Обов’язки голови районного суду та його заступника. 
35. Функціональні обов’язки  завідувача канцелярією 

суду. 
36. Основні обов’язки помічника голови, консультанта 

суду. 
37. Обов’язки секретарів суду. 
38. Процесуальні та організаційні обов’язки секретарів 

судових засідань. 
39. Повноваження архіваріуса, діловода суду. 
40. Шляхи удосконалення організації і роботи суду. 
41. Структура і штати апарату суду. Порядок прийому і 

звільнення з роботи службовців суду. 
42. Порядок приймання і облік апеляційної або касацій-

ної скарги чи подання прокуратури. 
43. Порядок формування штату місцевого суду. 
44. Особливості порядку видачі судових справ для 

ознайомлення в період слухання справи. 
45. Організація роботи архіву суду. 
46. Організація роботи судді та апарату суду по переда-

чі справ до архіву. 
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47. Мета наукової організації праці. Проблеми норму-
вання праці в суді. 

48. Статус працівника апарату суду. 
49. Значення планування робочого часу. Календарні 

планування його затрат. 
50. Застосування технічних засобів як метод покращен-

ня організації роботи (комп’ютерізація, електронна пошта, 
факс). 

51. Організація роботи по вивченню і узагальненню су-
дової практики і реалізації її матеріалів. 

52. Зміст роботи з обліку законодавства і судової прак-
тики. 

53. Складання і оформлення службових документів. 
54. Форми діловодства в апеляційних та місцевих зага-

льних судах. 
55. Порядок роботи суддів у складі Вищої кваліфіка-

ційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції. 
56. Організація і методи роботи по підвищенню юриди-

чної підготовки і фахової кваліфікації судових працівників. 
57. Організація роботи з систематизації законодавства 

та кодифікацій по довідковій роботі в суді. 
58. Організація роботи по добору і розстановці кадрів 

працівників апарату суду. 
59. Реєстрація і облік пропозицій, заяв, скарг на роботу 

суду. 
60. Порядок добору і розстановки кадрів судів. 
61. Функціональний розподіл праці і посадові інструкції. 
62. Організація роботи з молодими фахівцями. 
63. Система органів, які забезпечують діяльність судів. 
64. Порядок призначення суддів на адміністративні по-

сади. 
65. Основні вимоги до опрацювання (розгляду) докуме-

нтів, які не стосуються розгляду судових справ. 
66. Формування судових справ. 
67. Прийняття, облік і зберігання речових доказів та 

особистих документів у судових справах. 
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68. Організація роботи апарату суду по забезпеченню 
доступу до судових рішень. 

69. Контроль за зверненням до виконання судових рі-
шень по кримінальних справах. 

70. Контроль за своєчасним відшкодуванням збитків, 
заподіяних злочином та стягненням судових витрат. 

71. Контроль за своєчасним виконанням судових рі-
шень по цивільних та адміністративних справах. 

72. Поняття та організація статистичної звітності в су-
дах. 

73. Облік законодавства і судової практики у суді. 
Комп`ютерізація роботи суду. 

74. Порядок набуття та припинення повноважень судді. 
75. Порядок зайняття посади судді в суді загальної 

юрисдикції. 
76. Порядок звільнення судді з посади. 
77. Основні юридичні та етичні вимоги до поведінки 

судді. 
78. Дисциплінарна відповідальність суддів. 
79. Заохочення суддів. 
80. Завдання та порядок підвищення кваліфікації суддів. 
81. Добір і розстановка кадрів апарату суду. 
82. Дисциплінарна відповідальність працівників апара-

ту суду. 
83. Заохочення працівників апарату суду. 
84. Організаційні засади складання процесуальних до-

кументів. 
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