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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Судове адмініструван-
ня” розроблена з метою системного викладення основних теоре-
тичних положень, що стосуються організації та функціонування 
органів судової влади, апарату й структури суду, визначення видів 
і змісту актів суду, а також базових понять судової процедури, 
з’ясування нормативного матеріалу, що регулює правовідносини, 
які складаються у сфері судочинства та діловодства у судах.   

У результаті оволодіння знаннями з цієї дисципліни сту-
денти повинні 

знати: 
 основні поняття судового адміністрування, діловодства 

у судах, належного забезпечення судової процедури;  
 завдання та функції судового адміністрування;  
 сутність і значення принципів організації та діяльності 

судової влади; 
уміти:  
 правильно тлумачити й застосовувати нормативно-

правові акти щодо організації та діяльності судових органів у ви-
рішенні практичних ситуацій; 

вільно орієнтуватися:  
 в системі нормативно-правових актів щодо організації та 

діяльності судових органів. 
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1. Роль та завдання суду в сучасному суспільстві 
 

Суд як орган державної влади. Завдання суду в сучас-
ному суспільстві. Компетенція суду. Цілі та порядок утворення 
суду. Міжнародні стандарти щодо організації та функціонуван-
ня суду. Напрямки взаємодії суду з іншими органами державної 
влади та суспільством. Довіра до суду. 

 
2. Основи адміністрування у суді 
 
Світова практика становлення інституту судового адмі-

ністрування. Поняття, завдання і правові основи адмініструван-
ня у суді. Суб’єкти адміністрування: поняття, види та ознаки 
адміністративних посад у суді. Кваліфікаційні вимоги до осіб, 
які займають адміністративні посади у судах. 

 
3. Структура суду 
 
Типова структура суду. Характеристика взаємодії між 

структурними елементами суду. Види посад у суді та їх компе-
тенційна характеристика. Правовий статус суддів та особливос-
ті правового статусу суддів, які займають адміністративні поса-
ди у судах. Роль органів суддівського самоврядування. Апарат 
суду: структура, напрямки діяльності; види посад та їх посадові 
обов’язки. Взаємодія голови суду та керівника апарату суду 
щодо забезпечення належної роботи суду. 

 
4. Організаційне забезпечення діяльності суду 
 
Поняття організаційного забезпечення діяльності суду. 

Суб’єкти організаційного забезпечення діяльності суду, їх пра-
вовий статус. “Належне забезпечення суду”. Роль планування у 
забезпеченні діяльності суду.  

 
5. Управління фінансами суду 
 
Принципи фінансового та матеріально-технічного за-

безпечення роботи суду. Бюджет суду: поняття, зміст, порядок 
формування та використання. Розпорядники бюджетних коштів 
на утримання суду. 

 



5 

6. Основи діловодства у суді. Управління “рухом 
справ” у суді 

 
Поняття та основні принципи діловодства у суді. Право-

ві основи діловодства у суді. Судова документація: види та по-
рядок оформлення. Електронні технології та діловодство у суді. 
Розподіл справ, строки та стадії проходження судової справи. 
Організація та здійснення судового провадження. Організація 
звернення судового рішення до виконання. Організація роботи з 
архівування судових справ. 

 
7. Кадровий менеджмент у суді 
 
Профіль професійної компетентності працівника суду. 

Добір, розстановка кадрів. Підвищення кваліфікації працівників 
апарату суду та суддів. Відповідальність та заохочення судових 
кадрів. Професійна етика судді та працівника апарату суду. 

 
8. Управління інформаційними ресурсами суду 
 
Інформація у суді: поняття та види. Роль та значення 

інформації для забезпечення належної роботи суду. Інформа-
ційна доступність суду. Статистична звітність суду та її роль в 
оцінці роботи суду. 

 
9. Комунікації суду та зв’язки з громадськістю 
 
Комунікаційна стратегія суду. Зовнішні комунікації су-

ду як спосіб формування суспільної довіри до суду. Суди та 
ЗМІ. Значення внутрішньої комунікації в суді для належної ро-
боти суду. Методики розв’язання конфлікту комунікаційними 
засобами суду. 

 
10. Оцінка ефективності роботи суду 
 
Поняття ефективності роботи суду. Світовий досвід  

оцінки ефективності роботи суду. Методологія використання 
карток громадського звітування в оцінці роботи суду. Критерії 
та показники ефективності роботи суду. Практика судів щодо 
оцінки якості своєї роботи. 
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