
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА  

АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОГРАМА  
 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

“ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СУДУ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харків 
2012 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА  

АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ПРОГРАМА  
 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

“ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СУДУ” 
 

(галузь знань 0304 “Право,” 
освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”, 
напрям підготовки 6.030401 “Правознавство”) 

 
 
 

Затверджено вченою радою університету 
(протокол № 10 від 15 червня 2012 р.) 

 
 
 
 
 
 
 

Харків 
2012 



Програма навчальної дисципліни “Організація роботи  
суду” (галузь знань 0304 “Право,” освітньо-кваліфікаційний рівень 
“Бакалавр”, напрям підготовки 6.030401 “Правознавство”) / 
уклад.: І. О. Русанова, А. В. Іванцова, О. М. Овчаренко,  
Я. О. Ковальова. – Х.: Нац. ун-т “Юрид. акад. України  
ім. Ярослава Мудрого”, 2012. – 8 с. 

 
 
 
 
 
 

У к л а д а ч і:  І. О. Русанова, 
  А. В. Іванцова, 
  О. М. Овчаренко, 

Я. О. Ковальова  
 

  
 
 
 
 
 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою 
університету (протокол № 5 від 27.07.2012 р.) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

1.  В С Т У П  
 

Програма навчальної дисципліни “Організація роботи 
суду” розроблена з метою системного викладання основних  
теоретичних положень, що стосуються організації роботи в  
судах, їх багатосторонньої діяльності, з’ясування нормативно- 
го матеріалу, який регулює цю діяльність, культури судового 
процесу.  

Джерелами “Організації роботи суду” є міжнародні акти 
щодо стандартів організації і функціонування суду, акти націо-
нального законодавства, наукова та навчально-методична літе-
ратура з відповідних питань. 

У результаті опанування знаннями, що викладаються  
в курсі цієї дисципліни, студенти повинні: 

знати зміст організації роботи в судах різних інстан- 
цій, організаційного забезпечення діяльності судів і органів  
суддівського співтовариства, розуміння значущості цих видів 
діяльності для ефективного виконання професійних обов’язків 
суддями, помічниками голів, помічниками суддів, секретарями 
судових засідань; 

уміти планувати й організовувати роботу суддів, помі-
чника голови суду, помічника судді, консультанта, секретаря 
суду з підготовки й розгляду судових справ, організації прийо-
му громадян в судах та інших напрямків діяльності відповідно 
до рекомендацій наукової організації роботи суду тощо.  
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2.  З М І С Т 
 

1. Поняття організації роботи суду 
 

Поняття й загальні засади організації роботи суду. 
Предмет та система навчальної дисципліни “Організація 

роботи суду в Україні”. 
Нормативні та індивідуальні правові акти, що регламен-

тують організацію роботу суду. 
Органи, які забезпечують діяльність судів загальної 

юрисдикції. Порядок фінансування судів. 
 

2. Апарат суду 
 

Порядок призначення та звільнення з посади голови су-
ду та його заступників, їх функціональні обов’язки. 

Повноваження керівника апарату суду. Взаємодія керів-
ника апарату суду із головою суду в керуванні роботою суду. 

Апарат суду: структура та функції. 
Статус працівників апарату суду. Розподіл функціона-

льних обов’язків між працівниками апарату суду. 
 

3. Організація діловодства в суді 
 
Планування роботи та контроль за належною організа-

цією роботи судів. 
Організація роботи суду по виконанню Закону України 

“Про доступ до публічної інформації”. 
Автоматизована система документообігу суду. Порядок 

розподілу справ між суддями. 
Оформлення, облік та зберігання судових справ, особи-

стих документів та речових доказів. Порядок видачі судових 
справ і документів. 
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4. Організація судового розгляду цивільних  
і кримінальних справ 

 
Організація роботи суду з підготовки й розгляду по суті 

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

кримінальних справ. 
Організаційні засади складання процесуальних докуме-

нтів. Протокол судового засідання: порядок ведення, оформ-
лення та ознайомлення. 

  
5. Організація роботи суду по опрацюванню 

судових рішень 
 

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

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

 
6. Статистична звітність у суді. Облік законодавства  

та судової практики 
 

Поняття та організація статистичної звітності в судах. 
Аналітична робота в суді.  Методична допомога вищих 

судових органів судам нижчого рівня.  
Облік законодавства і судової практики в суді. 
Комп’ютеризація роботи суду. Впровадження нових  

технологій в організації роботи суду. 
 

7. Моральні засади судової діяльності 
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Моральні засади судової діяльності. 
Культура поведінки громадян у суді. 
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