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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 

Практичні заняття – одна з основних форм навчання.  
Їх мета полягає в засвоєнні основних теоретичних положень і 
відпрацюванні навичок практичного застосування законодавчих 
норм, що регулюють діяльність судових органів. Вони  
відбуваються у формі відповідей студентів на теоретичні пи-
тання, вирішення практичних завдань, ділових ігор, вивчення 
конкретних практичних прикладів. З найважливіших теоретич-
них тем курсу проводяться колоквіуми.  

Колоквіум є одним із видів занять, мета яких –
поглиблене вивчення частин, розділів, окремих питань дисциплі-
ни шляхом бесіди, обговорення студентських доповідей на від- 
повідні теми. 

На практичних заняттях перевіряється ступінь засвоєння 
студентами теоретичних питань курсу, положень законодавства 
та практики його застосування. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  
 

1. Поняття організації роботи суду. Апарат суду:  
структура, функції і повноваження 

 
(колоквіум) 

 

П л а н 
 

1. Поняття і загальні засади організації роботи суду. 
Предмет та система навчальної дисципліни “Організація роботи 
суду в Україні”. 

2. Нормативні та індивідуальні правові акти, що регла-
ментують організацію роботу суду. 

3. Органи, які забезпечують діяльність судів загальної 
юрисдикції. Порядок фінансування судів. 

4. Порядок призначення та звільнення з посади голови 
суду та його заступників, їх функціональні обов’язки. 

5. Повноваження керівника апарату суду. Взаємодія ке-
рівника апарату суду з головою суду в керуванні роботою суду. 

6. Апарат суду: структура й функції. 
7. Статус працівників апарату суду. Розподіл функціо-

нальних обов’язків між працівниками апарату суду. 
 

С п и с о к  л і т е р а т у р и  з а  т е м о ю  
       
Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у 

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

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

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

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

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

Про віднесення посад працівників апарату судів за- 
гальної юрисдикції до відповідних категорій посад державних 
службовців: розпорядження Кабінету Міністрів України від 
24.02.2003 р. № 88-р // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 9. – Ст. 404.  

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

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

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

Типові посадові інструкції працівників апарату місце- 
вого загального суду: затв. наказом ДСА України від  
20.08.2005 р. № 86 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.11781.0. – Заголовок з екрана.  

 
 

2. Організація діловодства в суді 
 

(колоквіум) 
 

П л а н 
 

1. Планування роботи та контроль за належною органі-
зацією роботи судів. 

2. Організація роботи суду по виконанню Закону Укра-
їни “Про доступ до публічної інформації”. 

3. Аналітична робота в суді.  Методична допомога ви-
щих судових органів судам нижчого рівня. 

4. Облік законодавства і судової практики в суді. 
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5. Комп’ютеризація роботи суду. Впровадження нових 
технологій в організації роботи суду.   

6. Автоматизована система документообігу суду. Поря-
док розподілу справ між суддями. 

7. Оформлення, облік та зберігання судових справ, осо-
бистих документів та речових доказів. Порядок видачі судових 
справ і документів. 

8. Поняття та організація статистичної звітності в судах. 
 

С п и с о к  л і т е р а т у р и  з а  т е м о ю  
 

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

Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді: 
затв. наказом ДСА України від 27.06.2006 р. № 68 [Електрон. 
ресурс]. – 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  
17.02.2012 р. № 4 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://court.gov.ua/sud5010/34/. – Заголовок з екрана. 

Положення про автоматизовану систему документо- 
обігу суду: затв. рішенням Ради суддів України № 30 і наказом 
ДСА України від 26.11.2010 р. № 188 [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 // Офіц. вісн. України. – 2011 р. –  
№ 10. – Ст. 446. 

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

Про затвердження Порядку ведення Єдиного Державного 
реєстру судових рішень: постанова Кабінету Міністрів України 
від 22.05.2006 р. № 740 // 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 // Офіц. 
вісн. України. – 2006. – № 25. – Ст. 1856.  

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

Радою суддів України обговорено деякі аспекти засто-
сування Закону України “Про доступ до публічної інформації”: 
рішення РСУ від 28.09.2011 р. [Електрон. ресурс]. – Режим дос-
тупу: http://www.court.gov.ua/9247/. – Заголовок з екрана. 

 
 

3. Організація судового розгляду цивільних  
і кримінальних справ 

 
(колоквіум) 

 

П л а н 
 

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

2. Організація роботи суду з підготовки й розгляду по 
суті кримінальних справ. 

3. Організаційні засади складання процесуальних доку-
ментів. Протокол судового засідання: порядок ведення, оформ-
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лення та ознайомлення. 
4. Організація роботи апарату суду по забезпеченню до-

ступу до судових рішень. 
5. Організація роботи апарату суду по контролю за звер- 

ненням до виконання вироків, ухвал, рішень і постанов із  кри-
мінальних, цивільних, господарських та адміністративних 
справ. 

 
С п и с о к  л і т е р а т у р и  з а  т е м о ю  

 
Інструкція з діловодства в апеляційному загальному су-

ді: затв. наказом голови ДСА України від 06.01.2006 р.  
№ 1 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 5. – Ст. 266. 

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

Кримінальний процесуальний кодекс України від 
13.04.2012 р. // Голос України. – 2012. – 19 трав. – № 90.  

Курс цивільного процесу: підруч. / за ред. В. В. Комаро-
ва. – Х.: Право, 2011. – 1352 с. 

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

Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концеп-
туальний аналіз: [моногр.] / Л. М. Москвич. – Х.: ФІНН. – 2011. – 
376 с. 

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

Організація роботи суду в Україні: навч. посіб. / за заг. 
ред. І. Є. Марочкіна. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. –  
312 с.   

Цивільний процесуальний кодекс України // Відом. 
Верхов. Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492. 
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