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ВСТУП 

Актуальність теми. Розвиток інформаційних технологій пронизує всі 

сфери суспільного життя, маючи визначальний вплив, зокрема, на здійснення 

правосуддя. Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи, положення 

національних стратегічних документів, законів України «Про електронні 

документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис» 

та низки підзаконних нормативно-правових актів передбачають, що електронне 

судочинство як складова загальнодержавного електронного урядування є шляхом 

до покращення доступності правосуддя та підвищення його оперативності. Тому 

головною метою впровадження електронного судочинства є забезпечення 

ефективності судової системи та якості здійснення правосуддя загалом. 

У Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 роки, затвердженій Указом Президента України 

від 20 травня 2015 року № 276/2015, одним із основних чинників невиконання 

системою правосуддя на належному рівні поставлених перед нею завдань 

визначено відсутність чи недостатній рівень використання можливостей сучасних 

інформаційних систем. Виходячи з цього, у зазначеній Стратегії сформульовано 

основні заходи реформування та вказано на необхідність забезпечення широкого 

використання інформаційних систем для надання більшої кількості послуг 

«електронного правосуддя» та поетапне впровадження його інструментів; 

створення в судах інформаційних систем електронного менеджменту, зокрема 

введення повноцінних електронних систем, у тому числі системи електронного 

документообігу, та відстеження справ (до вищих інстанцій), електронних 

повідомлень, електронних викликів, електронного розгляду справ (у деяких 

випадках), електронних платежів, аудіо- та відеофіксації засідань, інформаційної 

системи внутрішньої бази даних, інформаційної системи законодавчої бази 

даних, удосконалення системи забезпечення рівного та неупередженого 

розподілу справ між суддями тощо. 

Водночас Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції від 2 

червня 2016 року) та норми процесуального законодавства не містять приписів 
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про здійснення правосуддя в електронній формі. Крім законодавчих положень, 

які фактично ігнорують впровадження електронного судочинства у судовій 

системі та зобов’язують суди здійснювати правосуддя виключно у паперовій 

формі, існують і інші проблеми у цій сфері, зокрема: невизначеність 

електронного судочинства як міжгалузевого інституту права; відсутність поняття 

електронної судової справи (електронного судового провадження); низький 

рівень інформаційної взаємодії між судами та іншими державними органами й 

установами, яка ускладнена корпоративною замкненістю інформаційних систем 

державних органів, їх низькою комунікативністю тощо; штучне ускладнення 

доступу до державних реєстрів; змістовне наповнення програм спеціальної 

підготовки суддів і підвищення їх кваліфікації та підготовки і підвищення 

кваліфікації працівників апаратів судів, які реалізуються Національною школою 

суддів України, орієнтованих не на перспективні напрями вдосконалення 

судочинства, а фактично на ознайомлення з проектом Державної судової 

адміністрації України «Електронний суд»; обмеженість повноцінної технічної 

підтримки функціоналу електронного судочинства програмними продуктами, що 

використовуються в судах різних ланок. 

Тому необхідним є проведення цілісних, системних наукових досліджень в 

означеній сфері та обґрунтування і напрацювання нових організаційно-правових 

заходів із метою широкого використання сучасних інформаційних технологій у 

судовій діяльності та використання переваг електронного судочинства у судовій 

системі України, що й обумовлює актуальність теми роботи. 

Теоретичним фундаментом дисертації стали праці і наукові дослідження з 

філософії права, історії та теорії держави і права, судоустрою, галузевих 

процесуальних наук, конституційного, адміністративного права, 

документознавства тощо. У роботі знайшли відображення ідеї, обґрунтовані 

відомими вченими колишнього СРСР, пострадянських країн, вітчизняними 

фахівцями у галузі теорії та історії держави і права, судоустрою, процесуального 

права, документознавства, зокрема такими як Р. Арсірій, Б. Баженова,  В. Білоус, 

Ю. Битяк, М. Бондаренко, М. Вільгушинський, О. Вдовіна, О. Гетманцев,                    
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В. Городовенко, С. Дзюба, І. Жаровська, О. Загорецька, І. Каланча, В. Комаров,          

С. Кулешов, Н. Кушакова-Костицька, Д. Лилак, І. Марочкін, Л. Москвич,                    

А. Огілько, Ю. Палеха, О. Петришин, С. Прилуцький, О. Прокопенко, 

П. Рабінович, Н. Сібільова, Р. Сопільник, М. Цвік, О. Шамрай, С. Шевчук,                   

О. Яновська та іншими. У колі наукового пошуку також були роботи відомих 

учених-юристів і практиків, як-то Дж. Біз, Т. Геблер, Дж. Грейг, А. Дайсі,                  

К. Куйанен, Т. Мегаффей, Д. Осборн, Т. Райлі, Д. Рінальді тощо.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана: 1) відповідно до Постанови НАН України від 

20.12.2013 р. № 179 «Про Основні наукові напрями та найважливіші проблеми 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних 

наук Національної академії наук України на 2014-2018 роки» (далі – Пріоритетні 

наукові напрями досліджень) та рекомендацій Ради президентів академій наук 

України для ВНЗ щодо виконання досліджень за Пріоритетними науковими 

напрямами досліджень (п. 3.4. Політико-правові науки); 2) в рамках реалізації 

положень Стратегії розвитку судової влади України на 2015-2020 рр., 

затвердженої Радою суддів України від 11.12.2014 № 71; 3) в межах НДР 

Львівського університету бізнесу та права «Cудоустрій, прокуратура та 

адвокатура в євроінтеграційному вимірі». Тема дисертації затверджена Вченою 

радою ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» 10 листопада 2014 року 

(протокол № 4). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є теоретичне обґрунтування 

організаційно-правових основ упровадження електронного судочинства в Україні 

та науково аргументованих пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності 

судів загальної юрисдикції у цій сфері. Поставлена мета обумовила необхідність 

вирішення таких задач: 

– на підставі напрацювань теорії права охарактеризувати електронне 

судочинство як міжгалузевий інститут права та визначити його ознаки; 

– обґрунтувати дефініцію поняття електронна судова справа (електронне 

кримінальне провадження); 
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– встановити передумови впровадження електронного судочинства у 

судовій системі України та обґрунтувати його місце серед засад судочинства; 

– аргументувати необхідність упровадження електронного судочинства як 

напряму підвищення ефективності діяльності судової системи України та рівня 

доступності правосуддя в аспекті реалізації права на справедливий суд, рівності 

перед законом і судом, гласності і відкритості судового процесу через призму 

верховенства права;  

– опрацювати зарубіжний досвід упровадження електронного судочинства 

у країнах загальної і континентальної систем права; 

– обґрунтувати проведення організаційно-правових заходів із метою 

впровадження електронного судочинства як альтернативного способу вирішення 

правових спорів; 

– визначити основні вимоги для розробки Єдиної судової інформаційної 

(автоматизованої) системи; 

– сформулювати пропозиції до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» по вдосконаленню законодавства щодо впровадження електронного 

судочинства в Україні. 

Об’єктом дослідження є правовідносини щодо впровадження 

електронного судочинства в Україні. 

Предметом дослідження є організаційно-правові основи впровадження 

електронного судочинства в Україні. 

Методи дослідження. Базисом дослідницької методології визначена 

сукупність методів сучасної теорії пізнання, заснованих на філософії 

діалектичного розвитку загальнолюдських цінностей, із використанням таких 

принципів наукового мислення, як індукція й дедукція, аналіз і синтез, 

порівняння, спостереження. У дослідження використовувалися універсальні 

загальнонаукові методи та спеціальні методи: метод системного аналізу правових 

норм (використовувався, зокрема, в процесі порівняння загальних і спеціальних 

норм, що регулюють питання здійснення судочинства – підрозділи 1.2, 2.1., 2.2., 

3.1., 3.2); компаративний метод (дозволив дослідити особливості впровадження 



 9 

електронного судочинства у судових системах країн загального і 

континентального права – підрозділ 2.3.); порівняльно-правовий метод 

(застосовувався в процесі порівняння міжнародно-правових, конституційних і 

галузевих норм, що дало можливість внести конкретні пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства – підрозділи 2.1, 2.2.); статистичний метод (його 

використання забезпечило обґрунтування теоретичних положень роботи 

статистичною інформацією); історико-правовий метод (підрозділ 1.1.) 

соціологічний метод (забезпечив проведення анкетування серед суддів місцевих, 

апеляційних судів і Верховного Суду України та обробку отриманих даних – 

Додаток А). Звернення до зазначених методів обумовлене специфікою 

і характером дисертації. Усі методи використовувалися в роботі у взаємозв’язку 

і взаємозалежності, що забезпечило переконливість, достовірність, всебічність та 

об’єктивність результатів дослідження. 

Нормативну основу роботи склали міжнародно-правові акти, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, документи Ради Європи, 

рекомендації Комітету міністрів Ради Європи з питань організації судової влади, 

норми Конституції і законів України, галузеві процесуальні кодекси, а також 

законодавство зарубіжних країн щодо організації та діяльності судових органів. 

Емпіричну базу дослідження становлять: а) результати анкетування           

150 суддів місцевих, апеляційних судів і Верховного Суду України, (в) практика 

Європейського суду з прав людини (12 рішень) та (г) акти Конституційного Суду 

України (5 рішень).   

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що дана 

робота є першим вітчизняним монографічним дослідженням організаційно-

правових основ упровадження електронного судочинства в Україні. На підставі 

проведеного дослідження обґрунтовано низку нових теоретичних і практичних 

положень, які конкретизують наукову новизну отриманих результатів. Зокрема, 

вперше: 

– аргументовано, що електронне судочинство є міжгалузевим інститутом 

права, якому властиві такі ознаки: а) врегулювання однорідних суспільних 
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відносин щодо підвищення рівня судового захисту та інформування 

заінтересованих осіб, рівня доступу до правосуддя; б) відносна нормативна 

самостійність, стійкість і автономність функціонування як підсистеми декількох 

галузей права; в) об’єктивне формування на базі сучасних інформаційних 

технологій; г) відокремленість від інших правових інститутів як результат 

використання інформаційних технологій; д) специфіка засобів правового 

регулювання; е) втілення у його змісті особливої юридичної конструкції з 

урахуванням єдиних загальних та спеціальних принципів її формування;              

є) формування загальних понять із метою подолання прогалин у побудові 

правовідносин, які виникають у межах цього інституту; 

– визначено передумови впровадження електронного судочинства, до яких 

віднесено: 1) об’єктивна необхідність використання сучасних інформаційних 

технологій як основа для його практичної реалізації; 2) потреба підвищення 

доступності до правосуддя; 3) необхідність досягнення високого рівня 

ефективності судової системи; 4) потреба постійної комунікації між 

заінтересованими особами і судами, між судами, а також між судами та іншими 

державними установами; 

– доведено, що електронне судочинство – це засада організації судової 

влади, яка реалізується на основі використання сучасних інформаційних 

технологій для забезпечення функціонування будь-якого суду в режимі реального 

часу з метою максимального підвищення доступності до правосуддя 

заінтересованих осіб, досягнення високого рівня ефективності судової системи, 

потреби постійної комунікації між такими особами і судами, між судами, а також 

між судами й іншими державними установами; 

– на основі напрацювань теорії права і судоустрою обґрунтовано дефініцію 

електронної судової справи (електронного судового провадження) – це викладені 

і систематизовані у вигляді електронних файлів дані позовної заяви, заяви, 

скарги, подання, клопотання, матеріалів кримінального провадження, інші 

документи, які відповідно до процесуального закону можуть бути предметом 
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розгляду в суді, та процесуальні документи, виготовлені за результатами 

судового розгляду; 

– визначено основні вимоги, які повинні враховуватися при розробці 

Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи;  

– з метою впровадження електронного судочинства обґрунтовано внесення 

відповідних змін і доповнень до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

та процесуального законодавства.  

удосконалено: 

 – теоретичні підходи щодо здійснення правосуддя на основі верховенства 

права;  

– наукові положення щодо співвідношення електронного урядування та 

електронного судочинства, що дало змогу стверджувати про загальний характер 

електронного урядування та спеціальний – електронного судочинства; 

 – наукову тезу про вплив електронного судочинства на територіальну 

доступність судових послуг шляхом віртуалізації проведення судових процесів у 

будь-якому суді та у будь-якій справі; 

– обґрунтування наукової позиції про необхідність внесення змін до 

законодавства про судоустрій і процесуального законодавства з метою 

впровадження електронного судочинства; 

– аргументацію щодо спрощення інформаційної взаємодії між судами і 

заінтересованими особами, між судами та між судами і державними органами. 

набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення щодо:  

– становлення і розвитку електронного судочинства в Україні;  

– співвідношення понять правосуддя і судочинство, що дало можливість 

стверджувати про правильність використання поняття «електронне 

судочинство»; 

– розуміння феномену електронного судочинства у судовій діяльності; 

– основних чинників упровадження електронного судочинства у судових 

системах країн загальної та континентальної систем права; 
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– наукових підходів до інституту захисту інформації в інформаційних 

системах; 

– забезпечення доступності правосуддя та відкритості суду для громадян у 

контексті впровадження електронного судочинства.    

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані й викладені в роботі висновки та пропозиції є певним внеском у 

розвиток сучасної науки судоустрою і процесуального права та можуть 

використовуватись у таких сферах:  

1) науково-дослідній – для подальшого дослідження питань, пов’язаних із 

темою роботи; 

2) нормотворчій – при внесенні змін і доповнень до Конституції України, 

законодавства України про судоустрій, процесуальних законів, а також при 

проектуванні нових законодавчих актів;  

3) правозастосовній – при здійсненні правосуддя судами загальної 

юрисдикції(акт провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 28 березня 2017 року);  

4) навчальній – при викладанні дисциплін: «Судоустрій України», 

«Організація судових та правоохоронних органів України», «Судове право», 

«Порівняльне судове право», «Адміністративний процес», «Господарський 

процес», «Кримінальний процес», «Цивільний процес» тощо, а також для 

підготовки відповідних навчальних і методичних посібників, підручників, 

спеціальних курсів, курсів лекцій, тестових завдань.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертації оприлюднені у виступах автора на науково-практичних конференціях 

міжнародного рівня, зокрема: ХХХІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні наукові дослідження» (м. Чернівці, 30-31 грудня             

2015 року); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Десяті 

економіко-правові дискусії» (м. Львів, 4 березня 2016 року); ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні тенденції в юридичній науці»             

(м. Вінниця, 18-19 березня 2016 року); Міжнародній науково-практичній 
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конференції «Ukraine – EU. Modern technology, business and law» (gr. Kosice, 

Slovensko Republi     м. Кошице, Словацька Республіка, 19-23 квітня 2016 року). 

Публікації. Основні теоретичні положення, висновки та рекомендації 

дисертації викладені у 10 наукових публікаціях, з них 5 – у наукових фахових 

юридичних виданнях України, 1 – у виданні, включених до міжнародних 

науково-метричних баз, 4 – у збірниках тез доповідей на міжнародних науково-

практичних конференціях і круглих столах. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 

СУДОЧИНСТВА 
 

1.1. Становлення електронного документообігу в судовій системі 

України як передумови електронного судочинства 

 

Документи використовуються в різних галузях знань, сферах діяльності 

людини і суспільного життя, тому вони є об’єктом дослідження різних наукових 

напрямів. З цієї причини поняття документа є багатозначним і залежить від того, 

в якій галузі і для чого воно використовується. У сучасних умовах діяльність 

судових органів, як правило, здійснюється шляхом постановлення судового 

рішення як результату розгляду і вирішення правового спору. При цьому у 

судових документах зосереджується інформація, яка повинна зберігатися 

протягом певного часу. Водночас на сьогодні значно ускладнилися умови 

здійснення правосуддя та суттєво змінилися вимоги до якості таких документів. 

Паралельно впроваджуються новітні інформаційні технології як засоби 

автоматизації процесів, що пов’язані з документуванням інформації. Крім того, в 

законодавчому полі нещодавно набули широкого вжитку нові юридичні об’єкти 

– електронний документ та електронний цифровий підпис, а також розвиваються 

нові форми відносин, які базуються на електронному документообігу. Отже, 

наведене обумовлює спрямованість дослідження як в історико-правовому, так і в 

сучасному розмінні феномена електронного документообігу.      

Передумови виникнення сучасного діловодства і документообігу в судах 

фахівці науки документознавства пов’язують із створенням перших 

управлінських документів, що функціонували в Русі – договорів київських князів 

з греками 907, 911, 944, 971 років, різноманітних грамот, княжих статутів, а 

також зводу світських законів – «Руської правди» XI століття[134, с. 137-144]. 

Зокрема, княжі статути й грамоти – це законодавчі акти доби Руської держави, 

які встановлювали правові основи взаємовідносин держави і церкви, світської і 

церковної влади, правового статусу духовенства, юрисдикції церкви, 
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доповнювали або змінювали існуюче звичаєве право у сферах державного 

управління або суду. Найдавніші з них – Статут князя Володимира 

Святославовича і Статут князя Ярослава Володимировича. Перший з'явився у 

науковому обігу в 1775 pоці, але він «старший» навіть за Найдавнішу Правду, бо 

був написаний після хрещення Русі наприкінці X століття. Приблизно у 995-996 

роках князь Володимир видав грамоту, якою визнав право церкви на 

застосування норм церковного законодавства, виділив десятину церкві 

Богородиці і заклав основи церковної юрисдикції.  

Ще за життя Володимира разом із заснуванням єпископських кафедр 

зазначену грамоту було перероблено на ранній Статут, текст якого складався, 

доповнювався і розвивався протягом XI–XII століть. Історичним спадком є  

понад 200 списків цього Статуту в семи редакціях. Ця пам’ятка права фіксує факт 

хрещення Русі, віддзеркалює договірні відносини княжої і церковної влади, 

визначає місце церковної організації в Київській державі, віддає їй десяту 

частину земель, надходжень від княжих, торговельних, судових зборів і мита, 

звільняє духовенство і підлеглих йому церковних людей від світського 

судочинства. Тобто зазначеним категоріям надавався судовий імунітет, що 

полягав у забороні княжим дітям, родичам і службовцям втручатися у церковні 

справи. Значна частина правових норм Статуту походила з Біблійних заповідей:  

Еклоги – візантійського законодавчого зводу VIII століття, Закону Судного 

людям – південнослов’янського варіанта Еклоги, Прохірону – візантійського 

зводу законів IX століття, П'ятикнижжя Мойсея та деяких інших пам'яток права.  

З історико-правової точки зору умовно можливо виокремити такі етапи 

розвитку діловодства: а) актове і приказне діловодство; б) колезьке діловодство; 

в) виконавче діловодство; г) судове діловодство часів державності України 1917-

1921 років; д) радянський період судового діловодства; е) сучасне українське 

судове діловодство; є) електронний документообіг у судах. Етап актового й 

приказного діловодства об’єднує два основні періоди його розвитку. Актове 

діловодство пов’язується із поширенням актових книг у XІІІ столітті, що 

фіксували результати судової діяльності. Саме суди були установами, які 
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надавали юридичної чинності документам. Залежно від справи, що вирішувалася 

судом, актові книги поділялися: на секретні – в яких фіксувалися кримінальні й 

цивільні справи; записні – ті, що містили особистісно-правові документи (дарчі, 

купчі, боргові), контрактні документи, привілеї; поточні – ті, в яких фіксувалися 

заяви, скарги, свідчення, повідомлення різноманітного характеру. Акти 

фіксувалися в чернетках і чистовиках, тобто здійснювався подвійний запис 

документів. У цей період здійснювався контроль запису документів, про що 

свідчать численні маргіналії – помітки на берегах документів. Крім того, було 

уведено систему пошуку й упорядкування документів на основі повторення 

останнього слова на наступній сторінці, а також обов’язкове дотримання 

канцелярського стилю викладу матеріалу згідно із ІІ Литовським статутом 1566 

року. Суттєво, що актове діловодство, в тому числі і судочинстві, існувало на 

території Правобережної України до кінця ХVIIІ століття. 

Приказне діловодство було поширене у XV–ХVII століттях, яке 

створювалося завдяки складанню наказів як настанов і документів та 

характеризувалося такими рисами:  

1) документ функціонував у формі сувою як стовпці, текст розміщувався на 

смугах паперу шириною 15-17 сантиметрів, а зворотній сторінці документа 

фіксувалися адреса, резолюції, помітки; 2) процес діловодства здійснювався у 

такій послідовності: на вхідному документові ставилася дата отримання; 

здійснювалася підготовка до доповіді; документ обговорювався; складався 

документ-відповідь; 3) документ засвідчувався підписом дяка на склейках 

документа, а автором документа вважалася людина, яка виконувала записи 

тексту; 4) документи систематизувалися за певними ознаками; 5) документи 

класифікувалися таким чином: укази царя, приречення боярської думи, указні 

книги. Формою звернення до державних, у тому числі судових, установ були 

чолобитні; 6) функціонував архів, документи зберігалися в наказових хатах;       

7) з’явилися особливі форми документів-книг: для судових рішень – судні книги, 

для грошових операцій – прибутково-видаткові; для обліку мит – митні тощо;    

8) у документах перераховувалися титули, звання, повноваження; 9) розрізнялися 
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тексти лицьової й зворотної сторінок; 10) діловодство не регулювалося 

законодавством, а розвивалося на основі канцелярських традицій[81, с. 11-13].  

Колезьке діловодство сформувалося на теренах сучасної України на початку 

XVIII століття, що пов’язують із проведенням реформ царем Петром І. 

Характерними ознаками діловодства цього етапу визначені такі: 1) уведення 

гербового паперу у 1699 році, заміна стовпців зошитами у 1700 році та офіційне 

оформлення системи колезького документування й діловодства завдяки 

прийняттю у 1720 році Генерального регламенту; 2) упорядкування системи 

реєстрації, уведення журналів для реєстрації вихідних і вхідних документів; 

розроблення системи довідкового апарату – настільного реєстру та визначення 

дати й номеру документа обов’язковими елементами; 3) закладення основ обліку 

й зберігання документів, утворення судових архівів, групування документів у 

судових справах за змістом та географічною ознакою, що пов’язувалося з 

територіальним розташуванням відповідного суду; 4) функціонування 

документів у вигляді листів, доносів, прохань тощо; 5) уведення письмового 

порядку укладання угод; 6) оформлення деяких документів за генеральними 

формулярами (тобто типовими зразками); 7) складання найважливіших 

документів судовим секретарем.  

Початком етапу виконавчого діловодства є розроблення видатним 

державним діячем ХІХ століття М. М. Сперанським системи ведення діловодства 

й звітності, які були викладені у Загальній установі міністерств 1802 року[216, с. 

166]. Характерними рисами цього етапу розвитку діловодства в судах можливо 

визначити такі: 1) функціонування документів у вигляді доносів, рапортів, 

рескриптів, циркулярів; 2) застосування бланків із кутовими штампами, що 

містили дані про відповідний суд; 3) регламентація порядку проходження 

документів по судових інстанціях; 4) складання судових документів за змістом із 

трьох частин: вступ (виклад обставин справи); мотивування й обґрунтування 

рішення із посиланнями на норми законодавства; резолютивна частина; 5) поділ 

судових справ на три категорії: невідкладні; термінові; поточні.  
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Необхідно звернути увагу на організацію документування і діловодства за 

часів українських державних утворень 1917-1921 років ХХ століття. З метою 

визначення складу, функцій та діяльності служб діловодства уряду УНР потрібно 

вказати, що оперативне керівництво поточною роботою в період між сесіями 

Центральної Ради було покладено на Малу Раду. Для вирішення окремих справ і 

підготовки поточних питань для розгляду на сесії створювалися постійні і 

тимчасові комісії. У червні 1917 року після проголошення І Універсалу було 

створено Генеральний Секретаріат. Для здійснення діловодних операцій у складі 

цього органу функціонували секретаріати внутрішніх, фінансових, 

міжнаціональних, продовольчих, земельних, військових і судових справ[129, с. 

8]. При всіх генеральних секретаріатах були створені канцелярії. Крім того, 

одним із перших заходів Центральної Ради було впровадження в діловодство 

української мови: «… мовою, якою Рада почне звертатися до народу, є 

українська»[68, с. 18]. 

У січні 1918 року Генеральний секретаріат було реформовано в Раду 

Народних Міністрів і сформовано три окремі міністерства – у великоруських, 

польських, єврейських справах. Враховуючи інтереси неукраїномовного 

населення, Центральною Радою було визначено, що всі закони, проголошені 

українською мовою, повинні друкуватися також російською, польською і 

єврейською мовами[129,с.10]. Водночас перехід до ведення діловодства 

українською мовою проходив нелегко, оскільки живучими залишалися старі 

імперські традиції у цій сфері. Тому Генеральним секретаріатом у листопаді 1917 

року було опубліковано звернення до всіх державних і судових установ УНР, в 

якому ставилася вимога приймати документи, підготовлені лише українською 

мовою. Крім того, задля вирішення питання публікації законодавчих актів 

Центральної Ради та їх кодифікації випуск періодичного видання «Збірник 

Законів Республіки» покладався на Генеральний Суд УНР.  

29 квітня 1918 року внаслідок зміни правлячого режиму розпочала свою 

діяльність Українська Держава – Гетьманщина під керівництвом гетьмана                 

П. Скоропадського, що фактично ознаменувало перехід до одноосібної влади. 



 19 

Гетьманському уряду за допомогою німецьких та австро-угорських військ у 

короткий час вдалося подолати анархію, налагодити державне життя та вирішити 

низку нагальних питань розвитку держави. Зауважимо, що за свідченням 

помічників і сам гетьман працював з документами з 23 до 3-4 години ночі 

щоденно[128,с.17]. Наведене вимагало бездоганного виконання урядових рішень 

шляхом налагодження системи організації діловодних процесів. З цією метою 

було затверджено Статут державної канцелярії на її штатний розпис, що дало 

можливість у досить короткий термін прийняти більше 400 нових законів, ряд 

яких стосувався здійснення судочинства та ведення діловодства у судах. Так, 

було видано закони про суд, який твориться іменем Української Держави, про 

мирового суддю і склад присяжних, а також про Державний Сенат – вищу 

державну судову інституцію й охоронця порядку в країні.  

Державний Сенат був створений відповідно до закону, схваленого 8 червня 

1918 року Радою Міністрів Української Держави. Завдання і функції Сенату, 

організація його діяльності, формування справ, порядок виконання власних 

судових рішень (постанов), зносини з іншими державними інституціями, права, 

обов’язки та відповідальність сенаторів визначались «Учреждением Росийскаго 

Правительствующаго Сената», «Учреждением Судебныхъ Установлений», 

статутами карного і цивільного судочинства та іншими, не скасованими на той 

час законами[235, с. 457]. Відповідно до закону Державний Сенат складався з 

адміністративного генерального суду (голова і 19 сенаторів), карного 

генерального суду (голова і 11 сенаторів), цивільного генерального суду (голова і 

15 сенаторів) та Загальних генеральних зборів Сенату (з 10 сенаторів).  

Служби діловодства генеральних судів складалися з експедицій, які, в свою 

чергу, мали «столи» за видами справ, що в них формувалися. При Державному 

Сенаті знаходився сенатський архів, у якому працювали секретар, архіваріус, 

реєстратори та інші службовці під керівництвом прокурора адміністративного 

генерального суду[73, с. 33]. Як зазначає у своєму дослідженні О. М. Загорецька, 

діяльність служб діловодства Сенату була чітко регламентована нормативними 

документами та наказами вищих посадових осіб і мала логічно побудовану схему 
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виконання технологічних процесів. Ґрунтувалась вона на ефективному поєднанні 

досвіду роботи канцелярій вищих судових інституцій Російської імперії, 

Генерального Суду Центральної Ради з раціональними інноваціями, 

впровадженими керівництвом Української Держави[70, с. 113-115].  

Восени 1918 р. міжнародна та військово-політична ситуація Гетьманату 

різко погіршилася. У ніч на 14 листопада 1918 року у Києві на підпільному 

засіданні опозиційного гетьманському режиму Українського Національного 

Союзу був утворений надзвичайний колективний орган влади – Директорія, яка 

оголосила відтворення Української Народної Республіки[39, с. 43]. Наказом 

Головного Отамана всіх військ Української Народної Республіки С. Петлюри з   

15 листопада 1918 р. вся влада в Україні перейшла до Директорії. Вже 

наступного дня після створення уряду Верховна слідча Комісія при Директорії 

розіслала по міністерствах листи з вимогою направити на її адресу всі справи та 

документи, які мають в собі вказівки на службові злочини міністрів, їх товаришів 

і причетних до них осіб за час гетьманського правління.  

У перші ж дні під керівництвом Голови Ради Комісарів В.Чеховського 

почалося формування нового державного апарату. На засіданні від 23.12.1918 р. 

ухвалено законопроект, згідно з яким державною мовою в УНР визначалася  

українська як обов’язкова для вжитку в армії, флоті та у всіх громадських 

публічно-правових установах[40, с. 18]. З метою наведення належного порядку в 

роботі державного апарату та організації діловодних процесів Рада Народних 

Міністрів ухвалила закон «Про силу законів, про порядок їх утворення, про 

форми і порядок оголошення», згідно з яким усі закони, які були прийняті 

гетьманським урядом і не були скасовані, скасовувалися постановами нового 

уряду Директорії[215, с. 13].  

Необхідно зауважити, що основи документування і діловодства Директорії 

багато в чому повторювали успіхи й помилки Центральної Ради у цій сфері. 

Разом із тим, час перебування Директорії при владі в Україні позначений 

певними кроками щодо вдосконалення діловодства в державному апараті й 

політичного використання документів Гетьманату, порятунком цінних архівних 
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документів від знищення у складних умовах воєнних дій, отаманщини та анархії. 

Від’їзд Директорії з Києва на початку лютого 1919 року відбувся у зв’язку із 

вступом російських військ на територію України. 

На початку радянського періоду історії України з метою подальшого 

удосконалення діловодства й архівної справи у вересні 1921 р. була створена 

нова установа – Головне архівне управління Наркомосвіти УСРР (Головарх)[103, 

с. 17]. Партійно-адміністративний контроль радянської влади в діловодстві 

поступово набирав сили, хоч, незважаючи на певні організаційно-методичні 

заходи щодо налагодження діяльності архівних установ, загальний стан 

діловодства на місцях залишався незадовільним. У цей період почався процес 

активної українізації. По всій Україні у широких масштабах на різних курсах 

організовувалося обов’язкове вивчення української мови. Всі урядовці мусили 

складати іспити з практичного знання мови під загрозою втрати роботи. 

Українізувалися різні сфери не лише громадського, а й державного життя, в тому 

числі і ведення судового діловодства. Українська мова була офіційно 

запроваджена у діловодство, нею велося ділове урядове та судове листування. 

Теоретичні розробки організації діловодства у той час були представлені 

роботами А. Ф. Євтіхеєва, О. Т. Бузинського,В. І. Мельмана,Г. І. Славуцького та                    

С. І. Войтицького. Крім того, необхідно відмітитикомплексні праці в дослідженні 

цього інституту Н. С. Костинської та нашого сучасника  С. Г. Кулешова[62], [32], 

[100], [220], [91], [93].  

У 1926 році було запроваджено розробку окремих напрямів у діловодні 

сфері: документообіг установ і методи його організації; способи реєстрації 

документів та вибір раціональних методів обліку документів; контроль 

виконання документів, зберігання документації тощо. Рух основних 

документопотоків досліджувався з використанням графічних методів, 

пропонувались оптимальні варіанти роботи з документацією, планувалося 

зменшення інстанцій проходження документів. Закладалися загальні принципи 

оптимізації діяльності установ, у тому числі і судових, серед яких 

виокремлювалися такі: 1) організація діловодства повинна бути єдиною для всієї 
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установи, реєстрація документів має бути одноразовою і виконуватися за 

спрощеною формою; 2) довідково-інформаційну роботу необхідно  виконувати з 

найменшими витратами енергії і часу; 3) контроль виконання документів має 

бути перевіркою розглянутих в них питань по суті, а не формальним;                   

4) організацію, керівництво і відповідальність за постановку діловодства в 

організації необхідно покладати на особу, спеціально призначену для виконання 

зазначених функцій.  

Найбільшим досягненням діяльності вчених і практиків того часу стали 

розробка у 1928 році Правил організації архівної частини справочинства в 

державних, професійних та кооперативних установах і підприємствах та 

затвердження у 1931 році Загальних правил документації і документообігу, 

якими передбачалося впровадження єдиної організації справочинства для всіх 

союзних установ[118, с. 58]. Водночас практика партійно-радянського 

діловодства не тільки повністю залежала від системи управління, а й сама 

формувала цю систему[24, с. 72-75].  

Повоєнний період в історії діловодства в Україні пов’язаний з відбудовою 

приміщень архівів, включенням до Державного архівного фонду України 

документів Закарпатської (1945 рік) та Кримської (1954 рік) областей, 

розширенням підготовки в республіці архівістів. Сфера діловодства поступово 

виокремлювалася у самостійну наукову дисципліну – документознавство, 

завданням якої було вивчення документів як об'єктів оперативної дії відповідно 

до їх основної функції, заради якої вони і створюються. Подальшим стимулом 

розвитку документознавства стала розпочата з 1960 року підготовка організаторів 

державного справочинства. У 1963 році було прийнято постанову Ради Міністрів 

СРСР «Про заходи щодо покращення архівної справи в СРСР», яка ввела в дію 

загальні правила постановки документальної частини діловодства та роботи 

архівів згідно із завданням Уряду[123, с. 92-94].  

У 1969-1970 роках було розроблено і затверджено ряд загальносоюзних 

стандартів управлінської документації. Так, із 1972 року в СРСР почали діяти 

єдині правила підготовки та оформлення організаційно-розпорядчих документів 
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та єдині правила роботи з документами. Постановою від 4 вересня 1973 року 

Державний Комітет СРСР з науки та техніки ввів дію основні положення Єдиної 

державної системи діловодства. У 1975 році було прийнято ДСТ 6.15.1-75 

«Уніфіковані системи документації. Система організаційно-розпорядчої 

документації. Основні положення» та створено Державну систему забезпечення 

документаційного управління. Згідно з наведеними актами визначалися вимоги 

до уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів. Загальне науково-

методичне керівництво уніфікацією та стандартизацією документів, розробка 

відповідних уніфікованих систем документації (УСД) і уніфікованих форм 

документів покладалася на Держстандарт СРСР.   

Таким чином у 70-80-ті роки ХХ століття сформувалася цілісна система 

документаційного забезпечення управління, яка загалом відповідала тодішнім 

вимогам радянського ділового мовлення і стандартам складання офіційних 

документів, у тому числі в судах. Удосконалювалося матеріально-технічне й 

організаційне забезпечення розвитку документознавства, формувалася власна 

республіканська нормативна та науково-методична база, поширювалося видання 

наукових публікацій із питань організації й удосконалення діловодства в УPCP, 

видаватися відповідна навчальна і довідкова література з організації діловодства 

та секретарської справи. Так, Радою Міністрів УРСР на підставі постанови від 31 

серпня 1975 року № 362 «Про затвердження Примірної інструкції по діловодству 

в міністерствах і відомствах Української PCP та виконавчих комітетах місцевих 

Рад депутатів трудящих» було запроваджено Єдину державну систему 

діловодства[28, с. 43-49]. Крім того, на основі зазначеної Інструкції наказом 

Міністерства юстиції УРСР від 30 вересня 1975 року було затверджено 

Інструкцію з діловодства в обласному суді, а наказом цього ж міністерства від 9 

лютого 1978 року № 8/26 – Інструкцію з діловодства в районному (міському) 

народному суді.  

У цей же період активізувалася науково-дослідна робота у сфері 

документування, зокрема впровадження новітніх наукових розробок у галузі 

документознавства та діловодства в Україні було покладено на створений у 
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квітні 1985 рокуРеспубліканський організаційно-методичний комітет з 

діловодства, що діяв при Головному архівному управлінні УPCP. 

Отже, радянський період розвитку діловодства в судах можливо 

охарактеризувати такими рисами: 1) удосконалення діловодства загалом та 

виокремлення судового діловодства як його специфічної сфери; 2) упровадження 

принципів наукової організації праці в систему діловодства; 3) створення систем 

стандартів з документації, Єдиної державної системи документації, 

загальносоюзних класифікаторів, уніфікованих систем документації, спеціальної 

системи судової документації; 4) створення Головного архівного управління при 

Раді Міністрів СРСР, що контролювало документаційну частину діловодства всіх 

підприємств, організацій, установ та судових органів; 5) розроблення Державної 

системи документаційного забезпечення управління; 6) керівництво 

організаційним забезпеченням діяльності судів з боку Міністерства юстиції 

УРСР та видання цим органом документів інструктивного характеру з метою 

упорядкування діловодства у судовій системі.  

Незважаючи на певні негативні тенденції наприкінці 1980-х років в 

організації діловодства в СРСР (недостатня кількість наукових центрів із 

дослідження проблем діловодства в республіках, зокрема в УРСР, проблеми 

щодо підготовки кадрів, суттєве відставання радянської системи діловодства 

порівняно із усталеними стандартами країн Західної Європи у застосуванні нових 

інформаційних технологій, відсутність умов упровадження Державної системи 

документаційного забезпечення управління в республіках, спрямованість 

діловодства виключно як паперового тощо), здобутки у цій сфері стали 

важливою основою для формування вітчизняного діловодства[71, с. 139-141]. 

Вирішення проблем документування інформації в цей період 

характеризувався поступовим переходом до закріплення інформації на 

електронних носіях, що пов’язано з автоматизацією діловодства, яке розвивалося 

протягом 1960-1980-х років разом з еволюцією електронно-обчислювальної 

техніки. Унаслідок цього виникли інтегровані діалогові автоматизовані системи 

документаційного забезпечення управління, які постійно вдосконалювалися. Як 
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зазначають вітчизняні дослідники, на тогочасному ринку систем автоматизації 

діловодства й електронного документообігу з’явилися комплексні рішення, які 

повністю враховували специфіку ведення вітчизняного діловодства: мову, 

традиції побудови й організації, нормативні вимоги, можливість адаптації й 

технологію автоматизації, серед яких є такі: «ДокПроф», «InterDoc», «eDocLib 

2.0», «Діло», «Атлас ДОК», «ЄВФРАТ-Документообіг» тощо[81]. 

Із здобуттям Україною у 1991 році незалежності поступово почалося 

впровадження новітніх інформаційних технологій у діловодство судових органів. 

Причинами цього стали необхідність становлення і розвитку інформаційного 

суспільства, ефективного державного управління, підвищення рівня свідомості 

пересічних громадян та основі їх інформаційно-технічної культури, масова 

комп’ютеризація з використанням сучасних інформаційно-технічних розробок та 

комунікаційних технологій, а також потреба зміни поглядів на судочинство як на 

специфічну діяльність держави в контексті провадження передових 

інформаційних розробок та засобів телекомунікації.  

Саме необхідність комплексного підходу до вирішення низки проблем 

забезпечення судової діяльності спонукала до перегляду підходів держави у 

сфері здійснення документообігу та розвитку електронного документообігу. При 

цьому констатувалося, що інформація фіксується в документах, які надають їй 

організаційну форму й переміщають у часі й просторі, оскільки документи й 

документована інформація – це основа судових рішень, які є їх матеріальним 

утіленням, забезпечуючи їх юридичну чинність. Тому робота із судовими 

документами (заявами, скаргами, клопотаннями тощо) повинна мати настільки 

відпрацьований порядок, щоб суддя не відволікалися від головної цілі діяльності 

– здійснення правосуддя.   

Загалом документована інформація у справах і провадженнях становить 

фундамент здійснення судочинства (особливо у господарських та 

адміністративних справах), основу доказової бази у будь-якій справі 

(провадженні), а його ефективність базується на дотриманні процесуальних 

норм. Тому за часів незалежності України інформація, яка викладається в 

http://www.atlas.kiev.ua/ukr/asedo.html
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судових справах, та є похідною від таких справ стала повноцінним 

інформаційним ресурсом, важливим елементом життя суспільства. За таких умов 

для підвищення ефективності судочинства держава на рівні відповідних органів 

на цьому етапі розвитку електронного документообігу приділила достатньо уваги 

вдосконаленню роботи з документами, оскільки, як зазначає В. Н. Боровський, 

всяке рішення управлінського характеру, в тому числі і судове, (курсив наш –          

Л. С.) завжди базується на інформації[31,с. 36-37]. На підтвердження наведеного, 

до Інструкції з діловодства в районному (року та до Інструкції з діловодства в 

обласному суді рішенням колегії цього ж міністерства від 20 липня 1992 року 

були внесені відповідні зміни. 

Першим кроком до створення електронного документообігу стало 

прийняття Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року, згідно із 

статтею 3 якого одними з основних напрямів державної інформаційної політики 

визначалися створення умов для формування в Україні інформаційного 

суспільства, забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних 

повноважень, а також створення інформаційних систем і мереж інформації, 

розвиток електронного урядування та постійне оновлення, збагачення та 

зберігання національних інформаційних ресурсів[144].   

У зв’язку з поширенням новітніх інформаційних технологій, 

переосмисленням можливостей масштабної інформатизації суспільства, було 

переглянуто концептуальні положення керування документацією загалом. Якісно 

нові умови продукування та розповсюдження інформації вимагали не тільки 

науково-методичного, але й нормативно-правового забезпечення. Це привело до 

прийняття нових законодавчих актів, внесення змін і доповнень до тих, що 

залишалися чинними і регулювали різні аспекти створення інформації, керування 

нею, використання та забезпечення її збереженості. Переважна більшість 

нормативно-правових актів, розроблених у 1990–на початку 2000 років, що 

прямо або опосередковано визначали зміст керування документацією, пов’язані з 

електронним документуванням і документообігом. Це стосувалося розроблення 
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документаційних систем, впровадження стандартів і оптимальної методики 

електронного діловодства, зокрема в судових установах.  

Судове діловодство вимагало подальшого вдосконалення з метою його 

відповідності запитам суспільства. До цього, крім об’єктивного розвитку 

інформаційних технологій, спонукали і необхідність побудови незалежної 

судової влади та її організаційного втілення – системи судів, унесення змін до 

законодавства про судоустрій і процесуального законодавства. На виконання 

зазначеного у 1997 році Міністерством юстиції України було затверджено нову 

Інструкцію з діловодства у Верховному суді Автономної Республіки Крим, 

обласному, міжобласному, Київському і Севастопольському міських, районному 

(міському) судах[151]. Цим нормативно-правовим актом встановлювався єдиний 

порядок документування діяльності суду, регламентувалася методика складання 

документів, порядок роботи з ними від моменту надходження до передачі в архів, 

обсяг компетенції правників канцелярії, звернення до виконання судових рішень, 

приймання, облік і збереження речових доказів, організація архіву суду. 

Водночас цей документ взагалі не містив посилань на необхідність на 

використання інформаційних технологій та запровадження електронного 

документообігу, натомість надаючи перевагу виключно паперовому варіанту 

документообігу, що прямо суперечило положенням Закону України «Про 

інформацію».  

Надалі використання здобутків документознавства було втілено в розробці 

таких документів: дві редакції термінологічного стандарту з діловодства й 

архівної справи; державні стандарти побудови державної уніфікованої системи 

документації; національний стандарт, що встановив вимоги до оформлення 

діловодства; Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД); 

Національний стандарт ДСТУ 4423:2005 «Інформація та документація. 

Керування документаційними процесами», Національний стандарт України 

ДСТУ 4163 – 2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої 

документації», затверджена Держспоживстандартом України від 07 квітня 2003 

року № 55) тощо[104].  
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Крім цього, питання діловодства було врегульоване Примірною 

інструкцією з діловодства у міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах 

виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17 

жовтня 1997 року № 1153[136]. Суттєво, що ця Інструкція визначала порядок 

ведення загального діловодства, її положення поширювалися на всю службову 

документацію, в тому числі створювану за допомогою персональних 

комп'ютерів, а комп’ютерні (автоматизовані) технології обробки документної 

інформації повинні були відповідати вимогам державних стандартів та цієї 

Інструкції. Наведене сприймається як початок застосування інформаційних 

технологій в діяльності органів виконавчої влади. 

Фундаментальним документом кінця 90х-років ХХ століття необхідно 

визнати схвалення відповідним Законом України Концепції Національної 

програми інформатизації. У межах цієї програми передбачалося створення 

національних баз даних і знань, на основі яких повинні створюватися галузеві 

бази даних і знань[172]. Крім того, одним із очікуваних наслідків Національної 

програми інформатизації передбачалося розроблення і впровадження базових 

інтелектуальних технологій введення в комп’ютерні системи графічних 

документів для формування і ведення баз даних геоінформаційних систем та 

системи електронного документообігу в органах державної влади різних рівнів і 

місцевого самоврядування. Таким чином цією програмою вперше до правового 

поля було введено поняття «електронний документообіг».  

Механізм формування та виконання зазначеної програми було окреслено у 

Законі України «Про Національну програму інформатизації», згідно з яким 

встановлювалися загальні засади формування, виконання та коригування 

Національної програми інформатизації[174]. Головною метою Національної 

програми інформатизації визначено створення необхідних умов для забезпечення 

громадян та суспільства своєчасною, достовірною та повною інформацією 

шляхом широкого використання інформаційних технологій, забезпечення 

інформаційної безпеки держави. Суттєво, що вперше цим законодавчим актом 
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передбачено глосарій понять. Зокрема визначено, що інформатизація – це 

сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових,  політичних, соціально-

економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на 

створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства 

на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, 

ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування 

сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.  

Також дано визначення інформаційної технології, під якою розуміється 

цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з 

використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу 

швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, 

доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування. Разом із тим, 

на жаль, сьогодні виконання Національної програми інформатизації втратило 

інтелектуальну складову і фактично звелося переважно до впровадження систем 

транспортування інформації, тобто систем зв’язку і телефонії.  

На виконання положень зазначеного вище Закону Кабінетом Міністрів 

України було прийнято ряд актів. Зокрема відповідною постановою було 

створено електронну інформаційну систему «Електронний уряд» як захід  

реалізації одного з пріоритетних завдань щодо розвитку інформаційного 

суспільства з метою надання громадянам та юридичним особам інформаційних 

та інших послуг шляхом використання електронної інформаційної системи 

«Електронний уряд». яка забезпечує інформаційну взаємодію органів виконавчої 

влади між собою, з громадянами та юридичними особами на основі сучасних 

інформаційних технологій[171]. 

Серйозним здобутком на шляху до використання інформаційних 

технологій у судовій діяльності стало прийняття Закону України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 року[140]. Цим 

Законом встановлено основні організаційно-правові засади електронного 

документообігу та використання електронних документів, а також дано 

визначення електронного документообігу, під яким розуміється сукупність 
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процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, 

зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються 

із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням 

факту одержання таких документів. Також Законом визначено основні принципи 

електронного документообігу, до яких віднесено: 1) однократна реєстрація 

документа; 2) паралельне виконання різних операцій з метою скорочення часу 

руху документів і підвищення оперативності їх виконання; 3) безперервність 

руху документів; 4) єдина база документарної інформації централізованого 

зберігання документів, що виключає їх дублювання; 5) ефективно організована 

система пошуку документа.  

Крім того, постановою Уряду від 28 жовтня 2004 року № 1453 було 

затверджено Типовий порядок здійснення електронного документообігу в 

органах виконавчої влади[169]. Зауважимо, що в цьому документі вперше 

встановлено загальні правила документування в органах виконавчої влади 

управлінської діяльності в електронній формі і регламентовано виконання дій з 

електронними документами з моменту їх створення або одержання до 

відправлення чи передачі до архіву. Також передбачено, що усі інші дії з 

електронними документами виконуються в органі виконавчої влади згідно з 

вимогами до дій з документами в паперовій формі, визначеними інструкцією з 

діловодства цього органу. Тобто цією постановою фактично встановлювався 

перехідний період від так званого паперового діловодства до електронного. Крім 

того, на рівні підзаконного акта вперше було використано поняття «електронний 

документообіг».   

Необхідно зауважити, що запровадження новітніх інформаційних 

технологій у діяльність судів у 2000-х роках просувалося не такими швидкими 

темпами, як того вимагали суспільні потреби. На наш погляд, це пов’язано з 

кількома факторами: 1) викладення матеріалів судових справ виключно на 

паперових носіях, що має наслідком виникнення комплексу питань щодо їх 

формування, здачі на зберігання до архіву, пересилання між судовими 

інстанціями, витратами на закупівлю паперу тощо, оплати поштових послуг 
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тощо; 2) застарілість, недосконалість норм процесуального законодавства, яке 

наразі не допускає відносин між судовими інстанціями поза межами паперового 

документообігу; 3) досить повільне сприйняття суддями необхідності 

впровадження новітніх інформаційних технологій у судову діяльність; 4) 

відсутність політичної волі для впровадження новітніх інформаційних технологій 

з метою полегшення роботи суддів та покращення доступу громадян до 

правосуддя; 5) недостатність фінансування судової системи з метою її належного 

організаційного забезпечення.  

Підтвердженням наведеного є, наприклад, прийняття Державною судовою 

адміністрацією України Тимчасової інструкції з діловодства у місцевому 

загальному суді[168]. У цьому документі було зазначено, що положення 

Інструкції поширюються також і на організацію роботи з документами, що 

створюються і опрацьовуються засобами обчислювальної, комп’ютерної та 

електронної техніки, а комп’ютерні (автоматизовані) технології обробки 

документної інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів та 

Інструкції. Отже, знову  пріоритет надавався паперовому документообігу, але з 

можливим вкрапленням електронного документообігу.    

І лише в пізнішій редакції Інструкції з діловодства у місцевому загальному 

суді, яка була затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 

27 червня 2006 року № 68, було визначено, що положення цієї Інструкції 

передбачають як ведення діловодства у паперовій формі, так і автоматизовану 

(електронну) технологію обробки, обліку, контролю документів (справ) за 

допомогою автоматизованої системи діловодства суду[77]. Тобто цей акт 

передбачив альтернативу у системі документообігу, оскільки і паперовий, і 

електронний документообіг могли застосовуватися нарівні. Зазначені положення 

були фактично дубльовані в інструктивних документах, що стосувалися 

діяльності господарських та адміністративних судів.       

У свою чергу, аналіз чинних інструктивних документів, що стосуються 

організації діловодства у всіх судах загальної юрисдикції, свідчить про те, що 

відповідні інструкції з діловодства передбачають автоматизовану (електронну) 
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технології обробки, обліку та контролю документів (справ, матеріалів чи 

проваджень) за допомогою автоматизованої системи діловодства суду та ведення 

діловодства у паперовій формі[152], [149], [150]. Виходячи з цього, можливо 

стверджувати, що саме новітні інструктивні документи відображають пріоритет 

електронного документообігу над паперовим документообігом.  

Отже, необхідність застосування електронних документів і використання 

можливостей, що надає електронний документообіг для потреб здійснення 

правосуддя, як першочергове завдання в Україні постало в середині 90-х років 

минулого століття. Загалом до його виконання спонукала потреба вдосконалення 

діяльності вітчизняної судової системи в контексті створення й обробки 

інформації, що міститься у судових справах та судових рішеннях (їх 

опрацювання, систематизації, подальшого опублікування), а також нагальність 

запровадження електронного судочинства.        

 

            1.2. Поняття електронного судочинства та передумови його 

впровадження в Україні  

 

Функціонування будь-якого суду неможливе без здійснення правосуддя, 

оскільки виключно суд вправі вирішити правовий спір та постановити рішення 

іменем України, яке за таких умов набуває ознак неспростовності й 

обов’язковості. З урахуванням того, що інформатизація і комп’ютеризація 

сучасного судочинства стосується не тільки розробки інформаційно-

комунікаційних технологій для їх використання у судовому процесі, то 

актуальним постає питання про підвищення рівня інформаційного забезпечення 

діяльності судових органів загалом. Але такі практики повинні відбуватися у 

чітко спланованому напрямі, з дотриманням чистоти понятійного апарату, який 

застосовується для позначення тих чи інших правових явищ і понять. 

Новітні дослідження у сфері застосування електронного судочинства 

доводять різність підходів у розумінні сутності суду, правосуддя і судочинства. 

Деякі дослідники оперують поняттями «електронний суд» і «електронне 

правосуддя» як одноплановими, окремі науковці схиляються до використання 
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поняття «електронне судочинство», але змішуючи його з поняттям «електронне 

правосуддя». Отже, з метою правильної оцінки зазначених понять необхідно 

звернутися до питання сутності таких правових феноменів як суд, правосуддя, 

судочинство та екстраполювати їх на предмет дослідження, тобто електронне 

судочинство.           

На нашу думку, для комплексного розуміння поняття «суд» необхідно 

виходити з того, судова система базується на дотриманні визначених принципів 

та інститутів, повнота втілення яких характеризує її побудову. Для уточнення 

знань про механізм формування і функціонування судової системи слід чітко 

оперувати тими термінами, які визначають ті чи інші базисні поняття. На наш 

погляд, першим таким поняттям є суд – як фундаментальне в науці судоустрою, 

так і в законодавстві, що встановлює судову організації в державі. Водночас це 

поняття багатозначне, оскільки його зміст обумовлений застосуванням у 

конкретній галузі права та визначення у більш контекстному розумінні.  

Як убачається, термін «суд» досить широко застосовується в усіх сферах 

суспільного життя та є одним з основних як у науці судоустрою, так і в 

судоустрійному законодавстві. Довідкова література надає декілька визначень 

терміну «суд». Зокрема, це державний орган, який розглядає цивільні, 

кримінальні та деякі адміністративні справи; приміщення для судових засідань; 

розгляд цивільної або кримінальної справи, судовий процес, тощо[106, с. 445]. 

Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж» у частині першій 

статті 2 визначено, що «суд» – відповідний орган судової системи держави[173]. 

У пункті 3 частини першої статті 3 Кодексу адміністративного судочинства 

України зазначено, що суд – це суддя адміністративного суду, який розглядає і 

вирішує адміністративну справу одноособово, колегія суддів адміністративного 

суду[83].  

Інший зміст вкладається у термін «суд» органами суддівського 

самоврядування. Так, у Положенні про автоматизовану систему документообігу 

суду, затвердженому рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року              

№ 30, зазначено, що суд – це суд загальної юрисдикції, який розглядає справи в 
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порядку адміністративного, господарського, кримінального або цивільного 

судочинства, а також справи про адміністративні правопорушення. Крім того, у 

пункті "g" частини першої Правила 1 Регламенту Європейського суду з прав 

людини термін «суд» означає Пленум Суду, Велика палата, секція, палата, 

комісія або колегія у складі п'яти суддів, про яку йдеться в пункті 2 статті 43 

Конвенції[131, с. 18]. Як бачимо цей термін має декілька значень, оскільки його 

зміст обумовлений тим, де саме застосовується це поняття, а його сутність іноді 

можливо визначити лише у контексті з викладеним.  

Як зазначив професор І. Є. Марочкін, у загальній теорії права та у 

конституційному праві термін «суд» являє собою переважно узагальнене поняття 

органу, наділеного повноваженням щодо реалізації одного з видів державної 

влади – судової. Тобто у цьому значенні суд перш за все є органом судової влади 

без уточнення – який, де, з якою компетенцією тощо[115, с. 92].  

У другому значенні суд – це конкретна судова установа, що має додаткові 

характеристики, які уточнюють та індивідуалізують його, а також визначають 

його територіальну і предметну юрисдикцію (районний – міський, загальний – 

господарський або адміністративний, місцевий, апеляційний або касаційний). У 

третьому значенні поняття «суд» ідентифікується із процесуальним поняттям 

«судове засідання» і ґрунтується на процесуальній формі здійснення правосуддя 

на визначених судових стадіях і передбачених судових провадженнях 

(процедурах). Четверте значення цього поняття напряму випливає зі статусу осіб, 

яка вправі здійснювати правосуддя – суддів, незалежно від їх кількісного складу 

(одноособове чи колегіальне здійснення судочинства). Тому і суддя, що 

постановляє вирок чи рішення одноособово, і суд у складі декількох суддів, у 

складі суддів і народних засідателів, колегіальні склади апеляційного, 

касаційного судів, Верховного Суду України завжди діють як суд. Отже,  

правильними є слова І. Є. Марочкіна, який констатував, що вказані значення 

поняття «суд» не вичерпують всього різноманіття змісту цього терміну, але 

дозволяють розглянути основні ознаки названої категорії та її функціональне 

призначення в законодавстві про судоустрій[116, с. 93]. 
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Система судів є організаційним утіленням судової влади в державі. Зміст 

судової влади, на відміну від законодавчої та виконавчої, полягає у визначенні 

виду й обсягу суб’єктивних прав і юридичних обов’язків суб’єктів права. Ці 

права й обов’язки встановлюються на основі правозастосування судом та з 

урахуванням відповідних фактичних обставин. Отже, реалізація судової влади 

завжди пов’язана з розглядом конкретної юридичної справи. Як зауважує 

професор В. В. Комаров, предметна ознака правосуддя визначається потребами 

забезпечення реалізації прав усіх і кожного, а правосудна форма захисту прав 

громадян – розглядом і вирішенням юридичної справи, а не адміністративними 

веліннями, що ставить громадянина в рівне становище не тільки з іншими 

громадянами, а й з державною владою, державою[95, с. 120-155]. Тому 

правосуддя – це особливий вид державної діяльності, що здійснюється судом на 

підставі закону, зміст якої становить розгляд і вирішення судових справ із метою 

забезпечення гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод 

людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів 

суспільства та держави, а результатом є постановлення судового рішення, що має 

загальнообов’язковий характер. 

Ми вважаємо, що саме з цих причин судова влада природно є фактором 

обмеження втручання будь-кого у правовий статус громадянина, а в системі 

розподілу влади є тією противагою, яка забезпечує невід’ємні й недоторканні 

права особи. Ця закономірність становить і зміст правосуддя у правовій 

державі як інституту охорони прав і свобод особи та форми 

правозастосування. При цьому правосуддя являє собою єдину форму, 

своєрідний щабель забезпечення законності та справедливості у стосунках з 

участю громадян. 

Суттєво, що розгляд справ у суді і прийняття правозастосовних рішень 

здійснюється в процесуальних формах, які чітко установлені законодавством для 

конкретних видів юридичних справ. Загалом процесуальна форма визначається 

як система однорідних юридичних засобів, дій та операцій, визначених у 

процесуальному законодавстві і пропонованих учасникам юридичної діяльності 
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для вирішення всіх питань, що виникають в юридичному процесі[69, с. 401-402]. 

Процесуальна форма покликана забезпечити встановлення об'єктивної істини у 

справі та правильне застосування закону. Крім того, вона створює детально 

врегульований, обов'язковий, стабільний та захищений державою правовий 

режим провадження в юридичних справах з метою забезпечення істини, свободи і 

справедливості.  

Професор О. В. Петришин визначив такі основні ознаки процесуальної 

форми: 1) установлюється для впорядкування процесуальної діяльності;              

2) регулюється нормами процесуального права; 3) залежить від принципів 

процесуального права; 4) надає процесуальні гарантії учасникам процесу; 5) має 

системність, що виражається: в наявності програми для учасників процесу, 

орієнтованої на поступове досягнення мети; визначенні завдань, що мають бути 

вирішеними на кожному етапі процесу; встановленні кола суб'єктів і учасників, 

обсягу їх прав і обов'язків, процесуальних гарантій; строків і часу здійснення дій; 

передбаченні умов, способів і процедур прийняття і виконання рішень[401, с. 

401]. 

Щодо структури процесуальної форми, то як наукова конструкція 

процесуальна форма розкриває структурно-технологічну характеристику 

правової форми діяльності, оскільки являє собою систему передбачених 

процесуальним правом юридичних засобів, дій, операцій, за допомогою яких 

підлягають врегулюванню всі питання в юридичному процесі. Основним 

елементом процесуальної форми є процесуальне провадження – це комплекс 

взаємопов’язаних і взаємообумовлених процесуальних дій, за допомогою яких:   

а) утворюється певна сукупність правових відносин; б) викликається необхідність 

встановлення, доведення, обґрунтування всіх обставин юридичної справи, що 

розглядається шляхом здійснення правосуддя судом; в) обумовлюється 

необхідність закріплення, офіційного оформлення одержаних процесуальних 

результатів у відповідних актах (судових рішеннях). 

Разом із тим, на нашу думку, процесуальна форма – це не тільки 

визначений законом порядок процесу, а й реалізація цього порядку в конкретній 



 37 

діяльності, зокрема під час здійснення правосуддя чи провадження слідчих дій. 

Дотримання процесуальної форми органом розслідування, судом є проявом їх 

високої професійно-правової культури. На ці аспекти звернув увагу і 

Конституційний Суд України у рішенні від 30 січня 2003 р. № 3-рп/2003 у 

справі про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора 

зазначається, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, 

що воно відповідає вимогам справедливості та забезпечує ефективне 

поновлення у правах. Орган конституційної юрисдикції зауважив, що право 

на судовий захист є одним із конституційних прав. З огляду на це, він дійшов 

висновку, що положення частини шостої статті 234, частини третьої статті 

236 КПК України, які унеможливлюють розгляд судом на стадії досудового 

слідства скарг на постанови слідчого та прокурора про порушення 

кримінальної справи щодо певної особи, обмежуючи право людини на 

судовий захист, закріплене у частині третій статті 8, частинах першій і другій 

статті 55 Конституції України, порушують вимоги статей 3, 21, частини 

другої статті 22, частини першої статті 64 Конституції України, тобто є 

неконституційними[209].  

Ми вважаємо, що наведена частина рішення Конституційного Суду 

України підкреслює значущість для реалізації права на судовий захист форм 

судочинства, тобто процесуальних правил і порядку розгляду судових справ – 

процесуальної форми. І тому саме факти порушення або неправильного 

застосування норм процесуального права можуть бути підставою для скасування 

рішення у справі або підставою для визнання неконституційності певних 

обмежень у реалізації права на судовий захист, передбачених процесуальним 

законодавством.  

Наведене підтверджується приписами процесуального законодавства. Так, 

відповідно до пункту 4 частини першої статті 309 ЦПК України підставами для 

скасування рішення суду першої інстанції та ухвалення нового рішення або зміни 

рішення апеляційним судом може бути розгляд і вирішення справи 

неповноважним судом; участь в ухваленні рішення судді, якому було заявлено 
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відвід на підставі обставин, що викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву 

про його відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою; ухвалення 

чи підписання постанови не тим суддею, який розглядав справу. Крім того, 

частина третя зазначеної статті визначає, що порушення норм процесуального 

права можуть бути підставою для скасування або зміни рішення, якщо це 

порушення призвело до неправильного вирішення справи. Отже, притаманною 

для здійснення правосуддя є однакова юридична процедура, тобто процесуальна 

форма. 

Конкретний вид процесуальної форми, її диференціація визначається не 

тільки правовою формою певної юридичної діяльності, але і цілями та предметом 

розгляду у сукупності. Так, цивільна процесуальна форма визначається як 

встановлений цивільним процесуальним правом зовнішній засіб вчинення 

процесуальних дій, виконуваних за встановленими правилами, в певному 

порядку судом і всіма учасниками процесу при розгляді й вирішенні справи, 

перевірці законності й обґрунтованості поставленого у ній рішення, а також в 

закріпленні процесуальних дій у передбачених процесуальних документах. Отже, 

процесуальною формою є об‘єктивне закріплення і оформлення відповідної 

діяльності. 

Як зазначає О. В. Гетманцев, цивільна процесуальна форма обумовлена 

існуючими в Україні суспільними відношеннями та характеризується 

демократизмом, який базується на закріплених в нормах цивільного 

процесуального права принципах, оптимально поєднуючи в собі простоту та 

доступність, необхідність та доцільність, вона має забезпечити як оперативність 

так й результативність виконання завдань, покладених на цивільне 

судочинство[48, с. 43-47]. За такого наукового підходу стає зрозуміло чому 

діяльність суду у цивільному процесі чітко регламентована відповідним 

процесуальним законом. Суд (суддя) не може виходити у процесі вирішення 

справи за рамки тих прав і обов’язків, які йому надано законодавством.  

У науковій літературі з адміністративного процесуального права відповідна  

процесуальна форма в контексті здійснення судами правосуддя визначається як 
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різновид правової форми, зовнішній прояв (вияв) сукупності однорідних 

процесуальних дій, які здійснюються уповноваженими особами (фізичними чи 

юридичними), спрямованими на досягнення конкретного результату, визначеного 

матеріальною нормою[190, с. 86]. Отже, адміністративна процесуальна форма 

являє собою сукупність однорідних процесуальних дій щодо розгляду 

адміністративним судом справи з метою досягнення конкретного матеріально-

правового результату. 

Встановлені нормами ГПК України порядок відкриття провадження у 

справі, розгляд і вирішення спорів, їх перегляд, а також виконання рішень, ухвал, 

постанов господарського суду складають господарську процесуальну форму. 

Значення такої форми полягає в тому, що вона забезпечує захист прав суб’єктів 

господарської діяльності й гарантує прийняття законних і мотивованих рішень. 

Як зауважує вітчизняний дослідник Є. А. Таликін, процесуальна форма є 

інструментарієм, за допомогою якого досягається законність у діяльності 

господарських судів.Для забезпечення форми процесуальної діяльності 

процесуальним законодавством чітко визначено коло суб’єктів, які мають право 

звертатися до господарського суду за захистом; встановлено коло справ, 

підвідомчих господарським судам; визначено правила підсудності справ у 

системі господарських судів; окреслено склад учасників господарського процесу 

тощо[229, с. 251-256]. 

На практиці диференціація процесуальної форми передбачена видами 

судочинства і визначена відповідними процесуальними законами – ЦПК України, 

КПК України, КАС України та ГПК України, а також Кодексом України про 

адміністративні правопорушення (окремими його положеннями). Нормами 

процесуального законодавства визначається коло учасників процесу, 

окреслюються і розподіляються функції між ними та зазначаються способи 

виконання цих функцій. Крім того, важливо, що процесуальна форма виключає 

будь-яку аналогію, а її недотримання є підставою для скасування раніше 

прийнятого рішення. 



 40 

З наведеного вбачається кілька самостійних аспектів: 1) реалізація судової 

влади можлива шляхом здійснення правосуддя; 2) правосуддя здійснюється у 

відповідних процесуальних формах (видах судочинства), які встановлені 

законом; 3) наявність видів судочинства передбачає визначені процедурні 

правила, що закріплюються у відповідних процесуальних законах. За такого 

підходу, поняття «правосуддя» і «судочинство» розуміються нетотожними за 

своїм правовим змістом, оскільки судочинство є однією з форм здійснення 

правосуддя. На цій підставі правосуддя  є поняттям більш широкого характеру в 

порівнянні із судочинством і виступає як шлях реалізації судової влади, 

поєднуючи в собі декілька форм судочинства.  

Підтвердженням цієї думки є здійснення суду, правосуддя на основі 

звичаєвого права часів козаччини. У наш час звичаї досить часто застосовуються 

у таких країнах як Ємен, Південно-Африканська Республіка. Крім того, 

показовим є і проведення «суду Лінча», моральна підтримка якого зникла в 

американському суспільстві лише після Другої світової війни із скасуванням 

законів Дж. Кроу, що фактично позбавило масові акції проти чорношкірого 

населення США правової підтримки. Отже, правосуддя, незважаючи на 

особливості його сприйняття, може здійснюватися і без писаних (фіксованих) 

правил і встановлених державою правових норм. Водночас лише за наявності 

відповідної державно-регламентованої форми судочинства можливо 

стверджувати, що правосуддя набуває ознак обов’язковості і державності. Таким 

чином, необхідно стверджувати про правильність використання у цьому 

дослідженні поняття електронне судочинство, а не поняття електронне 

правосуддя, оскільки, як уже зазначалося, судочинство є однією із форм 

здійснення правосуддя.   

Говорячи про електронне судочинство, потрібно зробити акцент на тому, 

що це поняття є похідним від електронного урядування. У сучасній системі 

державного управління електронне урядування сприймається не як новела, а як 

нагальна необхідність у контексті його практичного застосування. Цей контекст 

простий і полягає в тому, що будь-яка особа засобами Інтернет зв’язку може 
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звернутися із запитом до органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування для отримання необхідної інформації, зокрема для отримання 

адміністративних послуг. У такий спосіб електронне урядування створює 

можливості для підвищення рівня довіри громадян до державних органів, 

розвитку бізнес-клімату, зростання економіки з найменшими затратами часу, 

ресурсів, що сприяє економії бюджетних коштів на адміністрування.     

Отже, маємо на увазі, що на сьогодні найбільш ефективним засобом 

комунікацій у мережі Інтернет є система електронного урядування, використання 

якої забезпечує взаємодію всіх гілок влади як між собою, так і з суспільством та 

значно спрощує процедури отримання послуг. Останнім часом у багатьох країнах 

світу реалізуються національні програми адаптації державного управління до 

умов інформаційного суспільства, що передбачають упровадження системи 

електронного урядування як нової форми взаємодії влади і суспільства для 

підвищення якості державно-управлінських послуг.  

У контексті євроінтеграційних прагнень України особливого значення 

набувають запровадження європейських норм і стандартів реалізації державної 

інформаційної політики, використання вітчизняного та зарубіжного досвіду. 

Втілення системи електронного урядування дозволяє владі коригувати 

адміністративні процеси у визначеному напрямі, удосконалювати організаційний, 

правовий, ресурсний механізми державного управління. Електронне урядування, 

перш за все, забезпечує відкритість і прозорість діяльності органів влади всіх 

рівнів, а також підвищує довіру громадян до влади, забезпечує більш ефективне і 

менш витратне адміністрування. 

Власне поняття електронний уряд (з англ. e-government) почали активно 

вживати у 90-х роках XX ст. Саме в цей час з’явилася нова парадигма 

використання інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення 

ефективності державного управління.  

На думку американського вченого М. Формана, електронний уряд  може 

бути визначено, як застосування інформаційно-комунікаційних технологій для 

підвищення ефективності виконання традиційних державних функцій та  надання 
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державно-управлінських послуг. Це використання цифрових технологій для 

перетворення державного управління з метою підвищення ефективності, 

результативності та обслуговування[7, с. 68].  

Спеціалістами Європейської комісії електронний уряд визначається як 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій у державному управлінні 

у поєднанні з організаційними змінами і новими навиками державних службовців 

з метою підвищення якості державних послуг і демократичних процесів, 

зміцнення підтримки політики держави[55]. Отже, якщо ми говоримо вже про 

електронне управління, як про певну технологію, то виникає нове поняття – 

електронне урядування.  

У вітчизняній літературі з державного управління сформовано компоненти 

електронного урядування, до яких віднесено такі: 1) форма організації 

державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та 

прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій 

для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб 

громадян; 2) оптимізація процесу надання адміністративно-соціальних послуг, 

політичної участі громадян у державній розбудові шляхом зміни внутрішніх і 

зовнішніх відносин за допомогою технічних засобів, Інтернету та інших засобів 

масової інформації; 3) ефективна технологія, яка спрощує та полегшує 

спілкування громадян, бізнес-структур і органів влади на будь-яких рівнях і в 

усіх сферах[65, с. 21].  

У найбільш узагальненому вигляді початком переходу до електронного 

урядування є наявність того факту, що органи влади починають використовувати 

Інтернет, потім вони надають повну динамічну інформацію з можливістю пошуку 

за базами даних і службою відповідей на посилання електронною поштою. 

Наступним кроком є надання органами влади інтерактивних послуг, які 

дозволяють громадянам, зайшовши на відповідний офіційний веб-сайт, 

заповнити різноманітні форми, бланки, ставити запитання, призначати зустрічі, 

шукати роботу тощо. Надалі – це можливість отримання адміністративних послуг 
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через Інтернет: отримання ліцензій, дозволів, подання податкових декларацій, 

сплата штрафів, звернення за соціальними пільгами тощо.  

Це, у свою чергу, вимагає підвищення безпеки інфраструктури 

електронного урядування, що досягається шляхом застосування електронних  

підписів і сертифікатів, а також смарт-карт; надалі органи влади можуть 

створювати спеціальні веб-портали, які б дозволили громадянам переходити від 

однієї служби до іншої без необхідності знову посвідчувати свою особу. 

Інформація і послуги можуть бути тематично згруповані за життєвими 

ситуаціями або за конкретними галузями і в такому вигляді надані громадянам. 

Коли ж кількість процедур обміну інформацією через Інтернет досягне рівня 

критичної маси, то уже не веб-сайти будуть представляти ті чи інші 

бюрократичні структури, а навпаки, організаційні структури будуть відображати 

існування в Інтернеті публічної служби, орієнтованої на потреби громадян[57].  

Теоретичні підвалини електронного урядування заклалися з розвитком 

теорії нового державного менеджменту (new public management), головними 

ідеологами якої були М. Тетчер та Р. Рейган. Ця теорія знайшла найбільше 

практичне відображення в адміністративних реформах 80-90-х років у США, 

Великій Британії, Канаді, Австралії, Новій Зеландії (англосаксонська модель). Її 

основною спрямованістю є підвищення ефективності (економічної, соціальної, 

організаційної) та результативності державного управління, а також надання 

якісних своєчасних послуг населенню й бізнесу. Важливою причиною 

модернізації державного апарату були бюджетний дефіцит та зростання тиску на 

державні витрати соціального порядку, обумовлені зростанням кількості 

пенсіонерів при швидкому зниженні економічно активного населення, 

зростанням безробіття та постійним збільшенням очікувань населення не тільки 

щодо загальних стандартів життя, але й відносно стандартів суспільних послуг, 

що надаються державою.  

           Теоретиками нового державного менеджменту Д. Осборном та Т. Геблером 

було сформульовано базові принципи концепції «мененджеризму»:  
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а) розвивати конкуренцію між органами влади щодо надання публічних 

послуг та можливості вибору для користувачів; розширювати права громадян 

щодо контролю за владаю та їх безпосередньої участі в державному управлінні;  

б) оцінювати роботу влади не за витратами, а за кінцевими результатами; 

керуватись цілями (місією), а не законами та правилами;  

в) перетворювати клієнтів у вільних користувачів індивідуалізованих 

послуг; випереджати виникнення проблем;  

г) заробляти більше, ніж витрачати;  

д) застосування інформаційно-комунікаційних технологій; 

е) децентралізувати та підвищити гнучкість управління;  

є) надавати переваги ринковим механізмам, аніж бюрократичним; 

ж) концентруватись не стільки на наданні послуг, скільки на стимулюванні 

інтеграції зусиль та дій усіх суб'єктів електронного урядування. 

Основний акцент при реформуванні адміністративного державного 

управління на шляху до впровадження менеджеральних методів та структур 

робиться на децентралізації (делегування повноважень та відповідальності 

нижчим рівням управління) та деконцентрації (створення множини незалежних 

агентств та послаблення ієрархічних зв'язків)[65, с. 33].  

На підставі теоретичних напрацювань Д. Осборна та Т. Геблера у контексті 

електронізації державного управління загалом ними у правовий обіг введено 

поняття «політична мережа», яке являє собою: по-перше, структуру управління 

публічними справами, яка поєднує державу та громадянське суспільство; по-

друге, вона є сукупністю різноманітних акторів соціальної дії – державних, 

громадських та бізнес-організацій і закладів, які мають певний спільний 

(корпоративний) інтерес у конкретній сфері суспільної діяльності; по-третє, вони 

(актори) вступають у взаємодію на добровільних засадах; по-четверте, формою їх 

взаємодії є вироблення угод та контрактів для взаємозацікавленого обміну 

ресурсами, якими володіють її учасники; по-п’яте, учасники мережі мають рівні 

права у формуванні рішень; по-шосте, мережа є структурою, що складається з 

набору контрактів, які виконуються на основі формальних та неформальних 
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правил комунікації; по-сьоме, мережа є відносно сталим та впорядкованим 

механізмом зв’язку між інститутом влади і соціальним середовищем, сукупністю 

каналів, через які здійснюється обмін ресурсами[14]. 

До основних характеристик політичної мережі зазначені вище автори 

віднесли такі: 1) множинність та різнотипність елементів мережі; 2) відсутність 

ієрархічного контролю, рівність усіх учасників мережі (при можливості наявності 

«координуючих» центрів); 3) свобода входу до складу мережі та виходу з неї для 

всіх учасників; 4) наявність у кожного з елементів мережі особистих інтересів та 

ресурсів; 5) формування та реалізація загального інтересу всіх учасників мережі 

за рахунок акумулювання та обміну ресурсів в її межах (взаємна зацікавленість 

учасників мережі один в одному); 6) використання системи узгоджень та 

контрактів, формальних та неформальних правил комунікації; 7) перманентна 

інтенсивність участі суб'єктів у функціонуванні мережі; 8) місцезнаходження 

мережі на межі держави та суспільства. Таким чином, результати напрацювань  

Д. Осборна та  Т. Геблера стали основою для розвитку електронного урядування 

та інформаційної відкритості суспільства.  

Необхідність здійснення державного впливу та формування з цією метою 

окремої державної політики в сфері інформаційного суспільства визначена, 

насамперед, у документах Женевського (2003 р.)[66] та Туніського (2005 р.) 

всесвітніх самітів з питань розвитку інформаційного суспільства[44, с. 30], в 

Окінавській хартії з розвитку глобального інформаційного суспільства[113], в 

Стратегії та Програмі Європейського Союзу з розвитку інформаційного 

суспільства[96, с. 64-77], а також у Законах України «Про Національну програму 

інформатизації» та «Про основні засади розбудови інформаційного суспільства в 

Україні на 2007- 2015 роки». Згідно із наведеними документами саме на державу 

покладається головна організуюча, координуюча та контролююча роль у 

відносинах, що виникають у процесі розбудови інформаційного суспільства та 

впровадження електронного урядування між основними її суб'єктами: державою, 

бізнесом, міжнародними та громадськими організаціями.  
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Концепцією розвитку електронного урядування в Україні, з урахуванням 

міжнародного досвіду, визначено сукупність базових принципів, які 

регламентують взаємовідносини між різними акторами інформаційного 

суспільства та електронного урядування і є основою відповідної державної 

політики та державного управління[65, с. 115].  

Розвиток інформаційного суспільства та інформаційних технологій 

стимулює країни й органи державного управління до прийняття концепції 

«електронного уряду». Вона спрямована на досягнення таких цілей:  

1) надавати населенню інтегровані послуги в мережі Інтернет;  

2) перебудувати відносини з населенням. Замість того, щоб надавати 

однакові послуги всім громадянам, державні установи можуть використовувати 

нові інформаційні технології для надання персоналізованих послуг фізичним та 

юридичним особам. Громадяни стають більш відповідальними за свої відносини з 

державними органами на основі поновлення довіри до державного сектора; 

3) побороти інформаційну нерівність. Держава може зробити нові 

технології доступнішими для менш забезпечених прошарків суспільства, а також 

організувати навчання комп'ютерній грамотності, особливо молоді та людей 

похилого віку.  

4) забезпечити громадянам можливість навчатися протягом усього життя. 

Ідея безперервного навчання, яке не припиняється після закінчення школи чи 

вузу, може втілитися в життя через поширення електронного (дистанційного) 

навчання спеціалістів у галузі обробки і аналізу інформації (knowledge workers).  

5) сприяти розвитку економіки. Приватні компанії, що провадять 

електронну комерцію, орієнтуються не лише на місцевих споживачів, а виходять 

на нові ринки, що сприяє підвищенню рівня професійної підготовки і зайнятості 

населення на місцях.  

6) розробляти ефективні нормативно-правові акти та здійснювати 

раціональну політику. Інформаційне суспільство ставить перед органами 

законодавчої влади безліч нових проблем, серед них – ідентифікація громадян і 

посвідчення особи, конфіденційність, захист даних, питання юрисдикції в 
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кіберпросторі, оподаткування електронної комерції, кібер- злочинність і кібер-

тероризм. Держава повинна створити гнучке законодавство, стимулюючи довіру 

до всіх видів електронних операцій і зберігаючи рівновагу між необхідністю 

економічного розвитку та потребами забезпечення конфіденційності інформації.  

7) створити форми управління з активним залученням громадськості. 

Широка інформатизація відносин органів державної влади з суспільством врешті-

решт може забезпечити реалізацію «прямої демократії», без проміжних ланок, у 

яких втрачається і спотворюється інформація. На місцевому рівні муніципальні 

органи вже нині підтримують проведення дебатів, діяльність дискусійних 

форумів в Інтернеті, що допомагає їм у прийнятті рішень.  

У Концепції розвитку електронного урядування в Україні виділено три 

етапи: І етап – 2011-2012 роки, II етап – 2013-2014 роки, IІІ етап – 2015 рік [82, с. 

47]. До першого етапу включено розроблення відповідної нормативно-правової 

бази, стандартів, регламентів, приведення вітчизняного законодавства у 

відповідність з європейськими стандартами; створення та функціонування веб-

сайтів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; створення системи 

електронного документообігу; створення спеціальних центрів надання послуг та 

інші заходи. На другому етапі увагу зосереджено на безпосередньому наданні 

послуг в електронному вигляді; залученні громадян до управління; впровадженні 

технологій інтерактивної взаємодії органів державної влади та місцевого 

самоврядування з громадянами тощо. На третьому етапі передбачено створення 

єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури органів державної 

влади та місцевого самоврядування, вдосконалення надання адміністративних 

послуг та ін. Але є певні ризики впровадження електронного урядування, які 

пов’язані насамперед з великими фінансовими інвестиціями, з питаннями 

безпеки, недостатньою вмотивованістю державних службовців щодо 

впровадження інновацій.  

Зменшення рівня зазначених та інших ризиків можливо тільки за умов 

формування науково-обґрунтованої державної політики та її ефективної 

реалізації, у тому числі, шляхом апробації різних комбінацій класичних та 
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нетрадиційних підходів, способів та моделей державного управління, типових 

технічних та технологічних рішень, необхідних нормативно-правових документів 

в рамках масштабного експерименту, яким є пілотний проект і в якому його 

виконавці на добровільних засадах приймають участь та надають свої ресурси та 

обмінюються отриманим досвідом та здобутками. Пілотний проект є одним з 

ефективних інструментів пошуку таких підходів, в процесі виконання якого 

досліджуються, визначаються та впроваджуються нетрадиційні механізми 

розбудови інформаційного суспільства, що враховують як поточний стан, так і 

основні тенденції його розвитку в світі та особливості в Україні.  

На сьогодні різними органами влади вже створено як результати реалізації 

відповідних пілотних проектів такі прототипи базових елементів електронного 

урядування як: «Електронне міністерство» – Національне агентство з питань 

державної служби України, «Електронний регіон» – Одеська область; 

«Електронне місто» – м. Славутич; «Електронне село» – Дніпропетровська 

область. Одержаний досвід необхідно поширити на інші органи влади[65, с. 253].  

Головною метою пілотних проектів є системне та ефективне об'єднання 

зусиль, ресурсів, передового досвіду органів державної виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, громадських організацій та бізнесу, а також 

комплексне відпрацювання організаційних, технічних, нормативно-технічних та 

нормативно-правових питань стосовно створення системи електронного 

урядування в Україні та її окремих складових. 

 У розвинутих у правовому відношенні країнах сприйняття електронного 

уряду складається з трьох основних модулів: G2G – government to government 

(уряд – урядові), G2B – government to business (уряд – бізнесу), G2C – government 

to citizens (уряд – громадянам), і включає численні прикладні елементи. Серед 

них – вільний доступ громадян до державної інформації; переведення державних 

органів на безпаперове діловодство; планування для всіх державних органів 

показників ефективності роботи на рік і регулярний їх контроль, який 

здійснюється і парламентом, і громадянами; запровадження в державних органах 

пластикових карток для ідентифікації державних службовців, виплати їм 
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зарплати та інших виплат; перенесення в інформаційні мережі більшості 

стандартних трансакцій між державою та громадянами чи бізнесом тощо.  

 З погляду змісту електронної взаємодії між суб'єктами електронного 

урядування виокремлюють три основні моделі електронного урядування: 

континентально-європейську, англо-американську та азіатську моделі[63]. 

Зокрема, континентально-європейська модель характеризується такими 

ознаками: 

• наявністю наддержавних структур (Європарламент, Єврокомісія, 

Європейський суд, Європейський суд з прав людини) рекомендації яких є 

обов'язковими для всіх країн ЄС;  

•   високим ступенем інтеграції європейських країн та народів;  

• чітким законодавством, що регламентує інформаційні відносини в 

європейському інформаційному просторі.  Управління та діяльність органів влади 

та наднаціональних структур в цій моделі спрямовані насамперед на потреби 

громадян – користувачів інформаційних систем та мереж (доступ до публічної 

інформації, оперативне отримання якісних послуг, участь у формуванні 

державної політики).  

Англо-американська модель (США, Канада, Велика Британія). В США 

основний акцент зроблено на відкритість, прозорість та відповідальність влади 

перед громадянами. У Великій Британії акцент зроблено на: розширенні спектру 

послуг, що надаються владою громадянам та суб'єктам господарювання; 

підвищення ефективності діяльності органів влади; створення технічних та 

освітніх умов для повного охоплення громадян адміністративними послугами. 

У свою чергу, азіатська модель електронного урядування, враховує 

особливості специфічного стилю управління, азіатський тип корпоративної 

культури та багаторівневу систему державного управління. В цій моделі основні 

зусилля спрямовані на впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій у сферу освіти та культури
13

.  

 Впроваджуючи і застосовуючи в Україні комплексну інформаційну 

систему – електронний уряд, необхідно керуватися фундаментальними, 
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засадничими ідеями, які на широкий загал мають основоположний характер – 

принципами, що їх використовують при проектуванні автоматизованих систем 

згідно з нормативними документами. Коротко озвучимо їх та дамо загальну 

характеристику.  

Так, принцип системності передбачає встановлення між структурними 

елементами інформаційної системи зв’язків, які забезпечують цілісність функцій 

та проблем управління та діяльності державних органів. Принцип розвитку 

(відкритості) враховує можливість поповнення й оновлення функцій та складу 

інформаційної системи – електронний уряд без порушення її функціонування.  

Принцип сумісності означає, що при створенні системи мають бути 

реалізовані інформаційні інтерфейси, завдяки яким вона може взаємодіяти з 

іншими системами згідно з установленими правилами (наприклад, з 

аналогічними системами країн ЄС). 

Принцип стандартизації забезпечує стандартизацію інформаційної системи 

та її складових для мінімізації всіх видів витрат, уніфікації прийомів, методів та 

інструкцій, якими керується користувач при роботі з системою. Принцип 

ефективності означає раціональне співвідношення між витратами на створення 

інформаційної системи – електронний уряд і цільовими ефектами, досягнутими 

завдяки її функціонуванню, причому вони можуть мати не тільки грошову форму, 

а й форму економії часу, підвищення якості та зручності державних послуг. 

Принцип нових завдань забезпечує врахування при визначенні переліку 

завдань, які доцільно включити до інформаційної системи, основних 

технологічних операцій обробки документів та завдань, що випливають з потреби 

забезпечення повноти, вчасності й оптимальності прийняття 18 державних 

рішень, які раніше не виконувалися через обмежені можливості обробки 

інформації. Принцип надійності передбачає, що інформаційна система повинна 

функціонувати навіть у разі виходу з ладу технічних засобів та програмного 

забезпечення. Для цього інформація дублюється, використовуються джерела 

безперебійного живлення. Інформація для користувачів має бути точною, 

доступною і надаватися без затримки згідно із запитами. У разі виходу системи з 
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ладу дані мають бути відновлені, а пошкодження – усунуті. Принцип безпеки 

даних означає, що інформаційні ресурси мають бути надійно захищені і при їх 

безпосередній обробці та зберіганні в системі, і в момент обміну між 

комп’ютерами; треба виключити можливість несанкціонованого доступу до 

даних; всі операції в системі реєструються, будь-яке порушення системи безпеки 

виявляється.  

Принцип єдиної інформаційної бази вимагає застосування єдиної системи 

класифікації та кодування одних і тих самих структурних одиниць державних 

інформаційних ресурсів. Потреба дотримання принципу продуктивності системи 

випливає із значної нерівномірності надходження потоків інформації, яку слід 

обробляти в певні проміжки часу, і жорстких вимог до термінів її обробки. 

Принцип пристосування (адаптації) означає придатність інформаційної системи 

до модифікації та розширення. Більше того, з часом система може бути повністю 

перероблена, але її інформаційні ресурси при цьому повинні зберігатися. 

Водночас із розширенням спектра завдань державних органів, обсягу послуг і 

кількості користувачів системи вона має бути спроможною до розширення без 

порушення цілісності[82, с. 165-168].  

Розглянувши модель та проаналізувавши принципи, на яких ґрунтується 

електронне урядування, нескладно побачити його реальні переваги. До таких, на 

наш погляд, відносяться: 1) прозорість та відкритість публічної адміністрації, 

прийняття прозорих рішень, завдяки чому громадяни мають можливість 

отримувати достовірну, точну та оперативну інформацію про діяльність органів 

влади, а відтак – брати участь у прийнятті ними відповідних рішень; 2) економія 

матеріальних і часових ресурсів; 3) оптимізація корпоративного управління 

(скорочувати витрати на здійснення будь-яких операцій, підвищувати якість 

роботи з клієнтом тощо); 4) підвищення якості надання адміністративних послуг; 

5) підвищення ефективності публічної адміністрації завдяки ефективнішому 

витрачанню бюджетних коштів, скороченню витрат на утримання державного 

апарату, якісному наданню адміністративних послуг; 6) зменшення корупції в 

органах влади; 7) забезпечення умов для розвитку електронної демократії, через 
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яку фізичні і юридичні особи визначають, які саме послуги та яким чином їх 

надаватиме уряд, встановлюють відповідальність у рамках взаємодії, формують 

образ держави і суспільства – і електронного урядування як окремого соціального 

інституту.  

У літературі з державного управління виокремлюється декілька складових 

електронного урядування, серед яких: 1) інформування громадян про діяльність 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування через інформаційні 

технології; 2) організація електронного документообігу в органах влади і 

місцевого самоврядування; 3) забезпечення можливості on-line звернення 

громадян до органів державної влади через Інтернет; 4) надання 

адміністративних послуг через мережу Інтернет[56, с. 124-126]. 

Зауважимо, що у наукових дослідженнях із питань електронного 

судочинства досить нечітко обґрунтовується його приналежність до 

електронного урядування як складової. На наш погляд, це пов’язано з тим, що 

згідно із частиною другою статті 2 Закону України «Про адміністративні 

послуги» дія цього Закону не поширюється, зокрема, на судочинство та 

виконавче провадження. Разом із тим, виключаючи судочинство із сфери дії 

зазначеного Закону, маємо можливість виокремити ті риси електронного 

судочинства, які напряму пов’язані з електронним урядуванням.  

Зокрема, якщо для електронного урядування важливою ознакою є 

оптимізація механізмів публічного адміністрування за рахунок поетапного 

впровадження всіх його функціональних складових та підвищення ефективності 

публічної адміністрації у внутрішній організації діяльності та підвищення якості 

адміністративних послуг, то з урахуванням сфери правосуддя для електронного 

судочинства характерною рисою є оптимізація механізмів внутрішньої 

організації роботи в суді з використанням інформаційних технологій з метою 

надання судових послуг. Спільною ознакою для обох досліджуваних явищ є 

економія матеріальних, часових, людських ресурсів, підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів та скорочення витрат на утримання державного 

апарату (у випадку електронного судочинства – на утримання суддів і 
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працівників апаратів судів). Ще однією спільною рисою є створення умов для 

прозорості та відкритості публічної адміністрації (щодо електронного 

судочинства – процесу здійснення правосуддя). До цього зазначимо, що статті 11 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначає, що розгляд справ у 

судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. У такому 

розумінні можливо стверджувати про спільність такої ознаки як транспарентність 

у діяльності органів державної влади, зокрема і судової влади, оскільки 

заінтересовані особи вправі отримувати достовірну, точну, оперативну 

інформацію про діяльність будь-якого суду як установи публічного права, в тому 

числі щодо здійснення правосуддя. Надзвичайно важливо, що і електронне 

урядування, і електронне судочинство дають можливість зменшити корупційні 

ризики у діяльності органів державної виконавчої та органів судової влади.    

Отже, одним із елементів електронного урядування визнається система 

електронного судочинства, що нині розглядається як спосіб (засада) організації 

судової влади в режимі реального часу та робить максимально простим і 

доступним щоденне спілкування судових органів із громадянами, юридичними 

особами, громадськими організаціями тощо[111]. Ми вважаємо, що у такому 

розумінні електронне судочинство в найзагальніших рисах можна визначити як 

використання у сфері правосуддя сучасних інформаційних технологій.  

Як зауважує Н. В. Кушакова-Костицька, це надає можливість автоматизації 

діловодних процесів у судах та здійснення надсилання документів 

процесуального характеру в електронному вигляді, доступ до судових актів, 

надання «електронних» доказів, розгляд справи в он-лайн режимі, розсилка 

учасникам процесу через Інтернет або через sms-повідомлення інформації щодо 

поточної справи, функціонування сайтів судів, на яких можна знайти інформацію 

з конкретного розгляду[94, с. 103-109]. 

Дійсно, на сьогодні система електронного судочинства має низку переваг: 

своєчасність інформування заінтересованих осіб і юристів; економія робочого 

часу суддів та працівників апаратів судів; економія витрат на друк документів 

тощо. Серед її ключових особливостей на сьогодні треба зазначити такі, як 
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електронне заповнення позовних документів; он-лайн консультація щодо 

інформації і документів, які використовуються в судочинстві; проведення 

засідань у режимі он-лайн; можливість звернення з електронними запитами та 

надання копій документів в електронному вигляді; можливість використання 

електронної адреси, на яку заінтересовані особи як користувачі відповідної 

системи можуть отримувати інформацію з суду про стан розгляду справ тощо. 

Водночас, незважаючи на зазначені переваги електронного судочинства, 

необхідно звернути увагу і на деякі проблемні аспекти. Це насамперед досить 

високий ризик втрати юридично важливої інформації; неналежний рівень 

«комп’ютерної грамотності» кваліфікованих користувачів – суддів і працівників 

апаратів судів (особливо осіб старшого покоління); розроблення та введення в 

експлуатацію відповідного програмного забезпечення; необхідне технічне 

оснащення судів. Крім того, до недоліків електронного судочинства можливо 

віднести і деяк інші моменти. Зокрема, потрібно звернути увагу на слабку 

захищеність інформаційних продуктів від нового виду злочинів, вчинення яких 

ґрунтується на використанні сучасних інформаційних технологій 

(кіберзлочинність). Також не виключається можливість використання зазначених 

технологій та створених їх основі інформаційних продуктів на шкоду інтересам 

учасників судового процесу, зокрема щодо підробки електронних даних тощо.  

Для визначення передумов запровадження електронного судочинства 

необхідно звернутися до напрацювань теорії права, які обґрунтовують 

формування та обґрунтування нового правового інституту. Як зазначається в 

літературі з цієї тематики, інтегрування правових норм у правові інститути 

відбувається внаслідок свідомої типізації правознавцем юридичних норм у 

комплекси норм, являючи собою процес становлення, формування, розвитку й 

удосконалення правових інститутів. З цього приводу професор С. С. Алєксєєв 

зауважив, що саме особлива юридична конструкція того чи іншого комплексу 

норм і є тією головною (а безпосередньо в регулятивній і охоронній сферах – 

єдиною) підставою, що об’єктивно виділяє даний інститут в особливий 

первинний структурний підрозділ – правовий інститут[19, с. 113]. 
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Професор О. І. Ющик об’єктивною передумовою формування нового 

правового інституту визнає наявність відповідного суспільного інституту, де 

правовий інститут виступає як нормативно-юридичний спосіб визнання 

необхідності суспільного інституту. Поділяючи думку професора М. П. Орзіха, 

про те, що інститут права опосередковує відповідний суспільний інститут через 

юридичну діяльність державного апарату, яка перетворює цей суспільний 

інститут в особливий суб’єкт права, згаданий автор стверджує, що саме 

необхідність правового регулювання усіх сторін функціонування певних 

суспільних інститутів об’єктивно зумовлює удосконалення окремих приписів чи 

розвиток їх сукупностей[245, с. 54-59].   

За такого підходу інститути права виділяють за предметом регулювання. 

Тому доречною буде позиція С. С. Алєксєєва, згідно з якою правові інститути 

націлені на регламентацію певної частини суспільних відносин даного виду чи 

роду, окремого їх різновиду, окремої сторони відносин ряду видів, їхніх 

елементів тощо, які б об’єктивно вимагали відособленого регулювання 

комплексом нормативних приписів[19, с. 129]. Водночас виникнення нового 

різновиду відносин не завжди означає виникнення нового правового інституту. 

Професор В. В. Лазарєв з цього приводу зауважив, що в такому випадку 

необхідно виходити з ознак відносин, наявність яких спричиняє оформлення 

інституту права: 1) сталість відносин через повторюваність подій і людей; 2) 

можливість державно-правового контролю над ними; 3) об’єктивна потреба їх 

врегулювання[108, с. 215]. 

Виходячи з наведених ознак, кожному правовому інституту властивий 

стійкий метод правового регулювання, що обумовлюється характером тих 

відносин, які підлягають врегулюванню. Але між методами регулювання різних 

інститутів права у певній мірі існує деяка схожість (наприклад, розгляд справ у 

першій інстанції, оскарження судових рішень, виконання судових рішень). 

Водночас це не вказує на те, що вони однакові, оскільки у відповідній судовій 

процедурі визначений інститут має свою специфіку, тобто не є аналогічним. 

Тому з урахуванням співставлення методів різних інститутів права в літературі 
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доводиться необхідність враховувати і порівнювати всі їхні складові: а) порядок 

установлення прав і обов’язків учасників суспільних відносин; б) ступінь 

автономності суб’єктів при виникненні прав і обов’язків; в) способи, засоби 

захисту встановлених прав і забезпечення виконання юридичних обов’язків[232, 

с. 399].      

Для того, щоб правовий інститут реально був дієвим, коли в ході 

об’єктивного розвитку суспільних відносин розкриваються його нові якості, що 

не залежать від людської волі, вибір застосування метода регулювання полягає у 

прямій залежності від змісту відносин, обґрунтованої позиції законодавця, 

усталеної практики правозастосування, а також від правової культури людей. 

Виходячи з того, що кожний інститут права має притаманний лише йому метод 

правового регулювання, то практика застосування того чи іншого інституту 

дозволяє визначити ефективність державного впливу на певну частину відносин. 

Але у разі виявлення неефективності або малоефективності такого регулювання, 

детальний аналіз причин виникнення негативних наслідків вказує на помилки 

законотворця у виборі моделі правового регулювання[18, с. 248-250].     

Таким чином, можна констатувати, що для відокремлення правового 

інституту є недостатнім застосування двох зазначених критеріїв (предмета і 

метода правового регулювання). Як зауважив з цього приводу Л. І. Спірідонов, 

спроби конкретно побудувати систему права виявляють необхідність 

використання ще одного критерію – тієї функції, яку здійснює правовий інститут 

у праві як цілісному явищі[231, с. 175].  

Виходячи з наведеного, на наш погляд, необхідно погодитися з думкою            

О. І. Ющика, яка, однак, є небезспірною, про те, що потрібно вишукувати 

підстави виділення інститутів у властивостях норм, оскільки норми утворюють 

інститут, саме за наявності спільної ознаки, за якою дана група вирізняється 

серед інших. Такою спільною властивістю можливо вважати фіксацію змісту 

правового регулювання, тому що реальний зміст диспозиції юридичної норми, 

уся сукупність вихідних прав і є єдиним юридичним критерієм. Зважаючи на 

такий підхід, робиться висновок, що існування значної кількості різних 
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юридичних норм, об’єднаних в одну правову систему, є достатньою 

передумовою для їх диференціації за єдиним критерієм – предметом юридичних 

норм – того, що властиве усім без винятку нормам[245, с. 26-29].       

 Згідно з результатами аналізу, проведеного професором Н. М. Оніщенко, 

деякі вчені пропонують доповнити критерії поділу логічним і оціночним 

критеріями, що передбачає у своїй основі врахування ступеня єдності норм та їх 

значущість. Згаданий автор обґрунтовує позицію про те, що побудована за 

такими критеріями структура права стане, на думку прихильників цієї теорії, 

всеохоплюючою, ієрархічною і пірамідальною[114, с. 78-79]. 

Водночаснехтування об’єктивними закономірностями формування правових 

інститутів може мати наслідком стирання меж між інститутами, що спричиняє 

конкуренцію правових норм і негативно позначається на правозастосовній 

практиці, зокрема на правозастосовній практиці судових органів[45, с. 101-106].  

Питання виокремлення правового інституту були предметом дослідження 

відомого фахівця в галузі теорії права С. С. Алєксєєва, який у своїх працях 

визначив не тільки інститутоутворюючі фактори, а й шляхи їх утворення. При 

цьому автор визначив два шляхи формування правового інституту. Перший шлях 

визнає безпосередню діяльність правотворчих органів, що прямо втілюють 

визначені теоретичні схеми, тобто, на думку автора, фактично здійснюють 

конструкторську діяльність, пов’язану з формуванням правових інститутів, що 

тим чи іншим чином врегульовуватимуть нові суспільні відносини, або ж ті 

відносини, які суттєво перебудовуються.  

На нашу думку, на сучасному етапі реформування судової влади нові 

відносини повинні знаходити адекватне оформлення, що ставить нові завдання 

перед законодавцем у контексті формування нових юридичних конструкцій, 

основою для яких повинно бути відповідне наукове обґрунтування. Тому 

структура і зміст правового інституту не може бути сталим утворенням правових 

норм, оскільки вони знаходяться під постійним впливом нових об’єктивних 

факторів і постійно змінюються. Наприклад, прагнення України до правової 

держави, яка відповідала б вимогам європейських стандартів, тягне за собою 
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необхідність низки змін у законодавстві щодо організації судової влади та 

впровадження повною мірою на цій основі електронного судочинства.  

Сутність другого шляху полягає в тому, що він виражається у 

безпосередньому впливі на розвиток законодавства і судової практики. Як 

зауважив С. С. Алєксєєв, схематично це має виглядати як розвиток певного 

об’єднання конкретизуючих правових приписів (за автором – правових асоціацій) 

через їх деталізацію та розширення до набраного виду і ознак правового 

інституту. Такий підхід до формування правового інституту завершується 

фактичним відособленням правових приписів та їх об’єднанням у самостійний 

підрозділ кодифікованого нормативного акта або укладається в окремий 

законодавчий акт[19, с. 129-131].  

Для прикладу: у межах норм інституту гласності і відкритості судового 

процесу в результаті деталізації такого виду як інформування учасників судового 

процесу про час і місце проведення судового засідання імовірним є виокремлення 

інституту електронного повідомлення зазначених осіб. Отже, запропоновані 

професором С. С. Алєксєєвим два загальні шляхи формування правового 

інституту можуть бути застосовані до конструювання нового інституту 

електронного судочинства. Водночас проблемою залишається визначення 

безспірних і чітких критеріїв для відокремлення нового правового інституту.  

У дослідженнях у галузі теорії права достатньо широкого представлені 

ознаки інституту права, узагальнено до яких віднесено такі: 1) регулює не всю 

сукупність якісно однорідних суспільних відносин, а окремі видові особливості 

(сторони, ознаки) одного роду суспільних відносин або здійснює особливі 

завдання, функції в цьому регулюванні, тобто має видову однорідність 

соціального змісту; 2) володіє відносною нормативною самостійністю, стійкістю і 

автономністю функціонування, але на іншому рівні, ніж галузь права, є її 

підсистемою; 3) формується об'єктивно, а не створюється штучно; 4) має 

відособленість від інших інститутів права – його норми не можуть з волі 

законодавця переміщатися в межі іншого правового інституту;                               

5) характеризується специфічністю засобів правового регулювання; 6) втілює у 
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своєму змісті особливу юридичну конструкцію, деякі загальні положення, єдині 

принципи; 7) має можливість формувати загальні поняття у власних межах, які 

допомагають забезпечувати безпрогальність регульованих ним (інститутом 

права) відносин[69, с. 337]. Отже, як правило, кожна галузь права має інститути 

права як самостійні структурні підрозділи правових норм. 

Загальноприйнятою є класифікація інститутів права за галузевою 

приналежністю та за субординаційним компонентом. Зокрема, за другим 

критерієм вони поділяються на інститути матеріального права та інститути 

процесуального права. Водночас не всі інститути процесуального права 

відповідають інститутам матеріального права, оскільки багато інститутів 

процесуального права функціонують незалежно від інститутів матеріального 

права. До традиційної класифікації інститутів права віднесено і міжгалузевий 

правовий інститут як міжгалузеву підсистему, що є сукупністю відносно 

відособлених правових норм кількох галузей права, які регулюють певні групи 

(види) взаємозалежних суспільних відносин. Так, міжгалузевий інститут 

гласності судового процесу має своє відображення, зокрема, у нормах 

конституційного права, а інститут оскарження судового рішення складається з 

норм конституційного права та цивільного процесуального, адміністративного 

процесуального, господарського процесуального, кримінального процесуального 

права, а також передбачений у нормах Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.  

Таким чином, міжгалузевий інститут права: 1) регулює не всю сукупність 

якісно однорідних суспільних відносин, а окремі видові особливості (сторони, 

ознаки) одного роду суспільних відносин або здійснює особливі завдання, 

функції в цьому регулюванні, тобто має видову однорідність соціального змісту; 

2) володіє відносною нормативною самостійністю, стійкістю і автономністю 

функціонування, але на іншому рівні, ніж галузь права, є її підсистемою; 3) 

формується об'єктивно, а не створюється штучно; 4) має відособленість від інших 

інститутів права – його норми не можуть з волі законодавця переміщатися в межі 

іншого правового інституту; 5) характеризується специфічністю засобів 
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правового регулювання; 6) втілює у своєму змісті особливу юридичну 

конструкцію, деякі загальні положення, єдині принципи; 7) має можливість 

формувати загальні поняття у власних межах, які допомагають забезпечувати 

безпрогальність регульованих ним (інститутом права) відносин[69, с. 337]. 

Наведене вище дає підстави визначити ознаки електронного судочинства як 

міжгалузевого правового інституту. Так, цей феномен є результатом розвитку 

інформаційних технологій, які кардинально змінили світосприйняття людини і 

соціуму та віртуально наблизили її до величезного масиву інформації, яка 

постійно формується, циркулює і змінюється в глобальній мережі Інтернет. Тобто 

електронне судочинство має видову однорідність соціального змісту. До такого 

висновку ми приходимо тому, що, на нашу погляд, основним завданням 

електронного судочинства є підвищення рівня судового захисту прав та законних 

інтересів учасників судового процесу, рівня інформування запитувачів 

інформації, яка має місце в автоматизованих системах документообігу судових 

органів і є доступною для широкого загалу. Функціональне призначення 

електронного судочинства полягає у полегшенні доступу до правосуддя шляхом 

використання здобутків сучасних інформаційних технологій на основі 

впровадження автоматизації судової діяльності.  

Разом із тим, електронне судочинство регулює не всю сукупність відносин, 

які, з одного боку випливають із застосування норм процесуального права, а з 

другого – є похідними від норм інформаційного права, оскільки врегулюванню 

підлягають лише ті відносини, які стосуються проведення судових процесів та 

інформування заінтересованих осіб. Отже, першою ознакою електронного 

судочинства як міжгалузевого правового інституту є врегулювання одного роду 

суспільних відносин з одночасним підвищенням рівня судового захисту, рівня 

інформування заінтересованих осіб та полегшенням доступу до правосуддя. 

Необхідно зауважити, що прийняття законів України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» та «Про електронний цифровий 

підпис» обумовило відносну нормативну стійкість електронного судочинства як 

похідного від викладених у цих актах правових приписів поняття. Крім того, 
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автономність і самостійність функціонування електронного судочинства 

окреслюється двома факторами: по-перше, беззаперечна прив’язка до 

застосування інформаційних технологій; по-друге, наявність альтернативи в 

аспекті використання електронного судочинства та судочинства за звичайними 

правилами. Водночас електронне судочинство не може претендувати у 

правовому розумінні на галузеве визнання, оскільки його предмет і метод 

регулювання є набагато вужчими, ніж предмет і метод регулювання класично 

сформованої галузі права. Хоча міжгалузевий характер електронного 

судочинства як правового інституту підтверджується тим, що цей феномен є 

підсистемою декількох галузей права (інформаційного, цивільного 

процесуального, кримінального процесуального тощо). Таким чином, другою 

ознакою електронного судочинства як інституту права є володіння відносною 

нормативною самостійністю, стійкістю й автономністю функціонування як 

підсистеми декількох галузей права.  

Об’єктивність формування інституту електронного судочинства полягає у 

поступовому становленні й розвитку інформаційних технологій, які протягом ХХ 

століття пройшли шлях від наукової фантастики до буденного їх сприйняття і 

щоденної потреби застосування. То ж цілком очевидно, що фундаментом для 

електронного судочинства є інформаційна технологія як сукупність методів, 

виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою 

збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, відображення і 

використання інформації в інтересах її користувачів. За такого підходу третьою 

ознакою необхідно визначити об’єктивне формування електронного судочинства 

на базі сучасних інформаційних технологій, що створилися і розвинулися з 

урахуванням суспільних інтересів і на виконання суспільного запиту.    

 Як уже зазначалося вище, основою для функціонування електронного 

судочинства є інформаційні технології, які з одного боку виступають базисом для 

його розвитку, а з другого – слугують своєрідним запобіжником у розумінні 

сталості правового регулювання електронного судочинства. Тобто, інформаційні 

технології відокремлюють електронне судочинство від інших правових 

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%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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інститутів, оскільки саме на підставі використання таких технологій можливим є 

його запровадження. Тому-то норми, які регулюють використання електронного 

судочинства, не можуть вільно переміщуватися з одного інституту права до 

іншого. Отже, четвертою ознакою інституту електронного судочинства є його 

відокремленість від інших правових інститутів у результаті використання 

інформаційних технологій, при цьому норми-регулятори не можуть 

переміщуватися в лоно інших правових інститутів поза межами застосування 

інформаційних технологій.    

У літературі з теорії права до правових засобів регулювання, зокрема, 

відносять відповідні дії – видання підзаконних нормативно-правових актів на 

основі, на виконання та у відповідності із законом; процес скасування та зміни 

цих актів; правильне застосування законів тощо[230, с. 402]. У такому розумінні 

специфіка засобів правового регулювання електронного судочинства полягає в 

наступному: 1) напрацювання і прийняття відповідної нормативної бази 

забезпечує досягнення поставлених цілей; 2) такі засоби з питань запровадження 

електронного судочинства відображають інформаційні якості права; 3) такі 

засоби шляхом поєднання створюють умови для дії права (в контексті 

електронного судочинства); 4) такі засоби викликають певні юридичні наслідки 

(наприклад, не реальна, а віртуальна участь заінтересованої особи в судовому 

засіданні); 5) такі засоби забезпечуються державним примусом (наприклад, 

примушення отримати електронний цифровий підпис з метою одержання 

кореспонденції із суду в електронному вигляді). Отже, п’ятою ознакою 

електронного судочинства як міжгалузевого інституту права є специфічність 

засобів його правового регулювання.  

Важливим питанням є особливість юридичної конструкції правового 

інституту, що пов’язано з імплементацією окремих загальних правових положень 

на основі єдиних принципів. Такими загальними принципами, на наш погляд, є 

надання судових послуг у режимі он-лайн, наявність єдиних технічних і правових 

стандартів та їх взаємна сумісність, конфіденційність і дотримання правил 

інформаційної безпеки, а також постійна орієнтація на думку заінтересованих 
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осіб під час реалізації нових проектів у рамках електронного судочинства. Крім 

цього, електронне судочинство характеризується єдиними технологічними 

принципами, такими як системність, розвиток (відкритість), сумісність, 

стандартизація, ефективність, надійність, безпека даних, постановка і виконання 

нових завдань, єдина інформаційна база, продуктивність, пристосування 

(адаптація). Поєднання всіх зазначених принципів дає підстави для виокремлення 

шостої ознаки електронного судочинства як правового інституту – втілення у 

своєму змісті особливої юридичної конструкції з урахуванням єдиних загальних 

та спеціальних принципів.    

Законодавче і підзаконне регулювання електронного судочинства має 

велике значення для започаткування відповідного інституту права. Наприклад, 

Законом України «Про електронний цифровий підпис» сформовано поняття 

електронного цифрового підпису, Законом України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» визначено поняття дані, обов’язковий реквізит, 

автор електронного документа, суб’єкт електронного документообігу тощо. 

Щодо підзаконного регулювання, то необхідно звернути увагу на Положення про 

автоматизовану систему діловодства суду (рішення Ради суддів України № 30 від 

26 листопада 2010 року), яким також визначено низку понять: автоматизована 

система, виконавчий документ, електронний архів, засади використання 

автоматизованої системи документообігу суду, користувач автоматизованої 

системи, оригінал електронного документа суду, провадження у судовій справі, 

суд, судова справа, судове рішення тощо. Ці поняття з часом стали загально 

вживаними. Суттєво, що за такого підходу сформовано загальні поняття 

інституту електронного судочинства для їх юридично однакового розуміння і 

тлумачення. Водночас мета реалізації цього підходу ґрунтується на необхідності 

забезпечення подолання прогалин і колізій у відносинах, які підлягають 

врегулювання нормами згаданого інституту. Таким чином, є можливість 

виокремити сьомуознаку – формування загальних понять у межах правового 

інституту електронного судочинства з метою подолання прогалин у побудові 

відносин, які виникають всередині цього інституту.  
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Отже, електронне судочинство можна визнати окремим міжгалузевим 

інститутом права, якому притаманні такі ознаки: 1) врегулювання одного роду 

суспільних відносин з одночасним підвищенням рівня судового захисту та 

інформування заінтересованих осіб, рівня доступу до правосуддя; 2) володіння 

відносною нормативною самостійністю, стійкістю й автономністю 

функціонування як підсистеми декількох галузей права; 3) об’єктивне 

формування на базі сучасних інформаційних технологій, що створилися і 

розвинулися з урахуванням суспільних інтересів і на виконання суспільного 

запиту; 4) відокремленість від інших правових інститутів як результат  

використання інформаційних технологій, при цьому норми-регулятори не можуть 

переміщуватися в лоно інших правових інститутів поза межами застосування 

інформаційних технологій; 5) специфічність засобів його правового регулювання; 

6) втілення у його змісті особливої юридичної конструкції з урахуванням єдиних 

загальних та спеціальних принципів; 7) формування загальних понять у його 

межах із метою подолання прогалин у побудові відносин, які виникають 

всередині цього інституту. 

Чинне процесуальне законодавство на сьогодні поступово передбачає 

застосування електронного судочинства. Так, стаття 336 КПК України визначає 

проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового 

провадження, згідно з якою судове провадження може здійснюватися у такому 

режимі під час трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке знаходиться 

поза межами приміщення суду (дистанційне судове провадження), у разі:             

1) неможливості безпосередньої участі учасника кримінального провадження в 

судовому провадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин;             

2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 3) проведення допиту малолітнього 

або неповнолітнього свідка, потерпілого; 4) необхідності вжиття таких заходів 

для забезпечення оперативності судового провадження; 5) наявності інших 

підстав, визначених судом достатніми. 

Крім того, відповідно до статті 158
1
 ЦПК України участь особи в судовому 

засіданні в режимі відеоконференції може здійснюватися на підставі ухвали суду, 
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постановленої за ініціативою 1) суду або 2) сторони; або 3) іншого учасника 

цивільного процесу. Тим не менше, згадана стаття не врегульовує питання щодо 

того, як саме слід розцінювати «участь у судовому засіданні»: як право особи чи 

обов'язок. З одного боку, той факт, що ухвала про участь особи в судовому 

засіданні в режимі відеоконференції постановляється, зокрема, за власною 

ініціативою суду, наштовхує на думку, що така участь є обов’язком особи (що 

випливає з принципу обов’язковості судових рішень). З другого боку, частиною 

п’ятою статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено 

забезпечення учасникам судового процесу на підставі рішення суду можливості 

брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, 

встановленому процесуальним законом. Тому ми схиляємося до думки, що 

участь особи у цивільному судочинстві в режимі відеоконференції є правом 

особи, яке не може бути реалізоване без її згоди. Крім того, проведення судових 

засідань у режимі відеоконференції передбачено статтею 74
1
 ГПК України та 

статтею 122
1
 КАС України, приписи яких є майже ідентичними.  

Тобто процесуальному законодавству вже знайомі окремі елементи 

електронного судочинства. Водночас неповнота його застосування, поверхневість 

розуміння важливості цього інституту спонукають до дослідження передумов 

його запровадження у судовій системі.  

Загалом інформатизація суспільства – це перспективний шлях до його 

економічного, соціального та правового розвитку. Інформатизація судочинства 

спрямовується на формування та розвиток правової держави, удосконалення 

форм і змісту судового процесу, впровадження новітніх методів проведення 

судових засідань у судах усіх інстанцій, а також надає можливість вирішувати 

проблеми судочинства на вищому рівні з урахуванням усталених міжнародних та 

європейських стандартів.  

Тому одним із важливих напрямів розвитку інформатизації судової 

діяльності є нові комп’ютерні технології. Інтерактивність, інтенсифікація 

судового процесу, зворотний зв'язок між судом і заінтересованої особою – це 

лише окремі переваги цих технологій, котрі зумовили необхідність їх 
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застосування у різних галузях людської діяльності, насамперед у тих, які 

пов'язані із захистом прав людини і здійсненням судочинства. Інформатизація 

суспільства – це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в 

тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є 

збирання, нагромадження, продукування, оброблення, зберігання, передавання та 

використання інформації. Ці процеси здійснюються на основі сучасних засобів 

обчислювальної техніки та на базі різноманітних засобів інформаційного обміну.  

Як наголошується в літературі, інформатизація суспільства забезпечує:       

1) активне використання інтелектуального потенціалу, що постійно 

розширюється, сконцентрованого в друкованому фонді, науковому, виробничому 

та іншому видах діяльності його членів; 2) інтеграцію інформаційних технологій 

з науковою сферою діяльності з метою  інтелектуалізацію судової діяльності;      

3) високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якої 

заінтересованої особи до джерел достовірної судової інформації, візуалізацію 

представленої інформації, правдивість використаних даних[85, с. 38]. 

Виходячи з наведеного, зауважимо, що виникнення і розвиток 

інформаційного суспільства припускає широке застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у судочинстві. Так, використання зазначених 

технологій суттєво прискорює передавання знань і накопиченого технологічного 

та соціального досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від 

однієї людини до іншої. Інформаційно-комунікаційні технології, підвищуючи 

якість судочинства, дають змогу людині бути ближчою до суду та на більш 

високому рівні захищати свої права. Крім того, ефективне впровадження цих 

технологій у судовий процес є важливим чинником створення такої системи 

судів, яка б відповідала вимогам інформаційного суспільства і процесу 

модернізації (реформування) традиційної системи судових органів. Отже, саме 

об’єктивна необхідність використання сучасних інформаційних технологій у 

суспільстві загалом є передумовою для впровадження на цій основі електронного 

судочинства. 
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На стан здійснення судочинства в державі суттєвий вплив має доступність 

правосуддя. Із цієї тематики наука судоустрою збагачена низкою досліджень, 

авторами яких є Б. В. Баженова, Ю. П. Битяк, А. А. Власов, Р. Е. Гусакян,              

І. М. Жаровська, В. А. Кройтор, Д. Д. Лилак, І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова та 

інші фахівці. Констатуємо, що у роботах зазначених науковців комплексно 

досліджено проблеми доступності правосуддя. Зокрема, визначено соціальні та 

економічні елементи цього правового інституту, до перших із яких віднесено:      

а) потреба громадян у вирішенні правових  конфліктів, що виникають у 

суспільстві; б) рівень розвитку правосвідомості суспільства в цілому й окремих 

громадян, який складається з їх правової обізнаності та довіри до суду; в) рівень 

правосвідомості суддів як носіїв судової влади. До другого виду елементів 

доступності належать: а) фінансування безоплатної правової допомоги для осіб, 

не здатних сплатити послуги свого представника  в суді; б) розумність судових 

витрат; в) створення процесуального механізму з відстрочки, розстрочки або 

часткового чи повного звільнення від сплати судових видатків на користь 

держави; г) фінансування судової діяльності, що забезпечує можливість 

незалежного правосуддя[110, с. 64].  

Таким чином, процес здійснення правосуддя завжди пов’язаний із 

фінансовими витратами як з боку держави (фінансування судової системи, 

роботи суддів, працівників апаратів судів, належне матеріально-технічне 

забезпечення судів тощо), так і заінтересованих сторін – учасників судового 

процесу (сплата судового збору, оплата послуг адвоката або представника).  

Зауважимо, що про реальне забезпечення доступу до правосуддя можна 

вести мову тоді, коли конституційні і законодавчі приписи не тільки є в 

наявності, а й фактично діють, що має наслідком відсутність перешкод у 

зверненні до суду заінтересованій особі. За такого підходу є потреба 

стверджувати про реальну доступність правосуддя, яка має кілька складових. 

Першою необхідно назвати реальну можливість звернутися до суду. Але чи 

завжди особа може реалізувати таке право? На практиці досить часто 

зустрічаються ситуації, коли звернення особи до суду унеможливлюється рядом 
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об’єктивних і суб’єктивних факторів: територіальна віддаленість суду, проблеми 

визначення судової юрисдикції, стан здоров’я, незнання законодавства, 

недостатність коштів для оплати надання правової допомоги тощо. Також 

важливим є питання про наявність і чітке дотримання процедури судового 

розгляду, яка повинна бути простою і зрозумілою для пересічної особи та не 

містити правових і організаційних перешкод для реалізації належного особі права 

на звернення до суду.   

Як зазначається в літературі, відповідно до співвідношення нормативного 

закріплення досліджуваного принципу доступності правосуддя і практики його 

реалізації вирізняються два види доступності правосуддя – формальна і реальна. 

На забезпечення реальної спрямовані засоби забезпечення (гарантії) доступності, 

які мають бути реалізовані в законодавстві про судоустрій і в процесуальному 

законодавстві[110, с. 73-74]. На наш погляд, найбільш важливими гарантіями 

забезпечення доступу до правосуддя є територіальна наближеність та відкритість 

і прозорість інформації про діяльність суду. В аспекті реалізації другої із 

названих гарантій на сьогодні вже маємо помітний прогрес (функціонування веб-

порталу судової вдали, офіційних веб-сайтів вищих судових органів, 

безперешкодне надання інформації про діяльність будь-якого суду, зокрема 

власне 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) і це вже передбачено статтею 11 Закону 

України «Про судоустрій і статусу суддів».  

Щодо першої гарантії, то в її реалізації є низка спірних моментів. Так, 

сутність принципу територіальності полягає у рівномірному (мережевому) 

розташуванні судів з метою поширення їх юрисдикції на всі адміністративно-

територіальні одиниці та забезпечення їх територіальної організації за 

принципами один район – одна область (місцеві загальні суди та апеляційні 

загальні суди), одна область – один суд, один округ – один суд (для 

господарських місцевих та апеляційних судів), один округ – один суд, один округ 
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– один суд (для адміністративних окружних та апеляційних судів). Отже, 

домінантним у територіальній організації судів є адміністративно-територіальний 

поділ, визначений статтею 133 Конституції України.  

З цього приводу О. В. Закропивний визначив особливості територіальної 

організації системи судів загальної юрисдикції:  

1) щодо місцевих судів: а) вплив змін адміністративно-територіального 

устрою, ініційованих та реалізованих органами місцевого самоврядування, не 

шляхом внесення системних змін до законодавства про судоустрій, а шляхом 

видання парламентом, Президентом України відповідних підзаконних актів, 

зокрема на виконання рішень органів місцевого самоврядування щодо 

адміністративно-територіального поділу громади; б) відсутність єдиних підходів 

до організації місцевих загальних та місцевих господарських і адміністративних 

судів за принципом територіальності; в) вплив норм процесуального 

законодавства на структуру і територіальне розміщення місцевих 

адміністративних судів; г) побудова місцевих загальних судів за принципом один 

район – один місцевий суд; д) побудова місцевих господарських і 

адміністративних судів за принципом одна область (в тому числі Автономна 

Республіка Крим, міста Київ і Севастополь) – один суд відповідної юрисдикції;    

е) невизначеність території відповідного судового округу, що має наслідком 

застосування виключно прив’язки до адміністративно-територіального поділу. 

2) щодо апеляційних судів: а) як правило, розташування апеляційних 

загальних судів тільки в обласних центрах; б) розміщення частин окремих 

апеляційних загальних судів в інших містах (Апеляційний суд Автономної 

Республіки Крим, апеляційні суди Донецької та Дніпропетровської областей);                   

в) визначення шляхом видання підзаконних нормативних актів територіальної 

юрисдикції апеляційних господарських та адміністративних судових органів 

усупереч приписам закону про визначення меж апеляційних судових округів;                  

г) територіально нераціональне розташування апеляційних судів у сенсі їх 

реальної доступності як органів правосуддя; 
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3) щодо вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду України:                          

а) законодавча невизначеність територіального розташування вищих 

спеціалізованих судів, що дає змогу стверджувати про можливість їх розміщення 

поза межами міста Києва; б) надмірна кількість судів вищих ланок у місті Києві, 

що має наслідком  невиправдано високий рівень концентрації судової влади в 

столиці держави; в) невизначеність місцезнаходження Верховного Суду України 

в контексті чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів»[74, с. 131-

132].  

Наведене дає підстави для висновку, що стверджувати про реалізацію 

гарантії територіальної доступності правосуддя зарано. Ми вважаємо, що 

вирішити відображену ситуацію можливо двома шляхами – або це повна 

територіальна перебудова всієї судової системи в контексті децентралізації 

судової влади з максимальним фізичним наближенням суду до заінтересованої 

особи, що потягне велику фінансові витрати, або запровадження електронного 

судочинства, що дасть змогу з мінімумом витрат віртуально наблизити надання 

судових послуг до їх одержувача. На цій підставі ми виокремлюємо ще одну 

передумову впровадження електронного судочинства – підвищення рівня 

доступності правосуддя.  

Судова система не може існувати лише для того, щоб здійснювати 

правосуддя, оскільки таке її розуміння збіднює сприйняття судової влади загалом 

як соціального явища. Тому на перший план виходить не кількість розглянутих 

справ, не кількість скасованих чи змінених рішень, не кількість суддів у судах, а 

ефективність діяльності системи судів. Цьому питанню в науці судоустрою 

приділено належної уваги, зокрема в роботах професора Л. М. Москвич, яка під 

ефективністю судової системи розуміє здатність судової влади вирішити в 

розумні й по можливості в найкоротші строки судові справи за дотримання прав 

особистості й забезпечення безперечного виконання прийнятих судом 

рішень[101, с. 151-159]. 

Автор також виділяє декілька самостійних аспектів, які впливають на 

ефективність діяльності судової системи, зокрема: 1) реалізація права на 
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справедливий і ефективний судовий захист передбачає, що особа повинна мати 

фактичний (реальний) доступ до установ судової системи, включаючи фінансові 

перешкоди у вигляді надмірного судового мита та судових витрат, апеляцію, 

строки позовної давності та ін.; 2) відкритість судового процесу передбачає: а) 

проведення судових засідань у відкритому режимі; б) можливість усного 

розгляду хоча б на рівні першої інстанції; в) публічне проголошення судового 

рішення; 3) розумний строк судочинства – для української судової системи 

тяганина судочинства є «звичайним» явищем. Такий стан речей найбільш часто 

намагаються виправдати існуванням більшої кількості справ, ніж здатна  

розглянути судова система; 4) належна судова процедура, яка передбачає: 

належне сповіщення про слухання; ґрунтування свого рішення лише на доказах, 

отриманих відповідно до закону; обґрунтованість рішення; забезпечення 

змагальності та рівності сторін в процесі; заборона законодавчого втручання у 

процес здійснення правосуддя; принцип правової впевненості, який означає 

безсумнівність остаточного рішення суду з якогось питання; 5) незалежність і 

безсторонність суду, що встановлені законом, як елемент побудови та 

функціонування ефективної судової системи[101, с. 155]. 

В аспекті наведених стандартів ефективності судової системи, сприйнятих 

міжнародною спільнотою, суттєвими в контексті нашого дослідження є 

відкритість судового процесу, дотримання розумного строку розгляду справи та 

належна судова процедура. На наш погляд, електронне судочинство вправі 

претендувати на покращення зазначених стандартів у межах вітчизняного 

правосуддя, що окреслює таку передумову його запровадження як необхідність 

досягнення високого рівня ефективності судової системи.  

Будь-який суд як орган державної влади функціонує за рахунок коштів 

Державного бюджету України. Як передбачено статтею 130 Конституції України, 

держава забезпечує фінансування та належні умови функціонування судів і 

діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки 

на утримання судів. Водночас системі фінансування судів притаманні суттєві 

недоліки, які повторюються з року в рік. Так, щороку при прийнятті державного 
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бюджету виконавчою та законодавчою владою не виконуються вимоги 

Конституції України та законодавства щодо забезпечення незалежного і 

справедливого правосуддя шляхом достатнього та належного фінансування. І 

хоча Конституційний Суд України неодноразово визнавав відповідні норми 

Закону України «Про Державний бюджет» неконституційними, його рішення 

відповідними державними органами фактично ігноруються. При цьому, з одного 

боку, законодавча влада приймає акти про боротьбу з корупцією, забороняючи 

використовувати для потреб суду позабюджетні кошти та матеріально-технічні 

засоби, а з іншого, виділяючи разом із виконавчою владою мізерні суми на 

здійснення правосуддя, штовхає керівництво судів на вчинення корупційних 

діянь. 

Крім того, незважаючи на неодноразові застереження Рахункової палати, 

суди та Державна судова адміністрація України продовжують практику 

використання коштів місцевих бюджетів на фінансування судових органів, що є 

порушенням вимог Бюджетного кодексу України та статті 2 Закону України «Про 

джерела фінансування органів державної влади». Отже, здійснення видатків на 

фінансування органів судової влади повинно проводитися виключно за рахунок 

коштів державного бюджету, фінансування бюджетних установ одночасно з 

різних бюджетів заборонено. На наш погляд, наведене обумовлює необхідність 

спеціального законодавчого регулювання особливостей фінансування судів.  

Також зауважимо, що за відсутності законодавчо затверджених єдиних 

нормативів фінансового та ресурсного забезпечення органів судової влади, 

визначення граничних обсягів видатків судів у проекті державного бюджету, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року      

№ 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», цілком 

залежить від рішення Міністерства фінансів України. За таких умов основою 

визначення бюджетних призначень для судової системи повинні бути нормативи 

фінансового забезпечення організаційної діяльності судів та дотримання гарантій 
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незалежності суддів. Ці нормативи мають ґрунтуватися на реальних фінансових 

можливостях держави і враховувати фактичні джерела доходів. 

Ми недарма звернулися до теми фінансування органів судової влади, 

оскільки, на наше переконання, неналежний рівень організаційного забезпечення 

судів має досить серйозні негативні наслідки. Це пов’язано, перш за все, з 

виконанням тих чи інших державних програм, які у свій час цілком правильно 

обґрунтовувалися, але за браком коштів фактично не виконувалися. Прикладом 

може бути Державна програма забезпечення судів належними приміщеннями на 

2006-2010 роки, яка так і не була повною мірою виконана[147].  

Констатуємо, що впровадження електронного судочинства – недешевий 

процес. Водночас він потребує хоч і значних витрат бюджетних коштів, але в 

одноразовому вимірі. У подальшому ж фінансування необхідне лише для 

підтримання технічної бази в належному стані та оновлення програмного 

забезпечення. Ми вважаємо, що такий підхід дозволить якісно і всеосяжно 

використовувати сучасні засоби комп’ютерної техніки і техніки зв’язку у 

поєднанні з новими технологіями пошуку, збереження, обробки, відображення та 

розповсюдження інформації. До того ж як свідчить світовий досвід, 

впровадження електронного судочинства і засобів автоматизації судової 

діяльності суттєво поліпшує діяльність судів усіх ланок.  

У такому розумінні необхідно вести мову про науковий пошук ще однієї 

передумови запровадження електронного судочинства, яка, на наш погляд, має 

комплексний характер. У цьому контексті виникає запитання: чи достатньою є 

комунікація між судами різних ланок та інстанцій у межах держави? На сьогодні 

це здійснюється фактично шляхом обміну інформацією засобами електронного 

поштового зв’язку, що, на нашу думку, явно недостатньо. Одиничні спроби 

проведення відеоконференцій між вищими і нижчими судовими органами, на 

жаль, так і залишаються одиничними. Досить цікава ідея з цього приводу була 

реалізована у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, де шляхом відеоконференції було започатковано проведення 
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семінарів з обговорення проблемних питань застосування КПК України[234]. Але 

вона не знайшла свого продовження надалі.  

Досить часто заінтересовані особи звертаються до судів вищих інстанцій з 

питання проведення відеоконференції між судом першої інстанції та судом 

апеляційної або касаційної інстанції з метою віртуальної участі у розгляді справи 

в апеляційному або касаційному порядку. Більше того, наприклад, відповідно до 

частини десятої статті 158
1
 ЦПК України участь особи в судовому засіданні в 

режимі відеоконференції може відбуватися під час розгляду справ у судах 

першої, апеляційної, касаційної інстанцій та у Верховному Суді України. Але, як 

правило, такі звернення залишаються нереалізованими з причини того, що 

технічні можливості не дозволяють цього зробити, а судді в основному без 

захоплення ставляться до вирішення відповідних клопотань, посилаючись на 

зазіхання у такий спосіб на їхню незалежність. 

Ще одним аспектом необхідності впровадження електронного судочинства 

є забезпечення в судовому засіданні віртуальної участі осіб, які відбувають 

покарання у відповідних установах Державної пенітенціарної служби України. 

КПК України запроваджено можливість використання прогресивних норм 

кримінального процесуального законодавства в частині проведення судових 

засідань в режимі відеоконференції. Статтею 336 КПК України встановлений 

чіткий порядок та зазначені основні умови проведення судових засідань в режимі 

відеоконференції. Отже, судове провадження у режимі відеоконференції 

(дистанційне судове провадження), може здійснюватися у разі: 1) неможливості 

безпосередньої участі учасника кримінального провадження в судовому 

провадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин;  2) необхідності 

забезпечення безпеки осіб; 3) проведення допиту малолітнього або 

неповнолітнього свідка, потерпілого; 4) необхідності вжиття таких заходів для 

забезпечення оперативності судового провадження; 5) наявності інших підстав, 

визначених судом достатніми. При цьому головною умовою проведення 

дистанційного судового провадження є згода обвинуваченої особи. Відповідно до 

статті 336 КПК України, дистанційне судове провадження може здійснюватися в 
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судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, Верховному Суді України під 

час здійснення судового провадження з будь-яких питань, розгляд яких належить 

до компетенції суду. Рішення про здійснення дистанційного судового 

провадження ухвалює суд. Отже, ще однією передумовою впровадження 

електронного судочинства є потреба постійної комунікації між судами і 

заінтересованими особами, між судами, а також між судами та установами 

відбування покарання.  

У цьому підрозділі вже було обґрунтовано вище, що феномен електронного 

судочинства відповідає ознакам міжгалузевого інституту права. Водночас є 

необхідність звернутися до розділу І «Засади організації судової влади» Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів». На наше переконання, внормовані 

засади організації судової влади, як-то здійснення правосуддя, незалежність 

судів, право на справедливий суд, право на повноважний суд, рівність перед 

законом і судом, правова допомога при реалізації права на справедливий суд, 

гласність і відкритість судового процесу, мова судочинства і діловодства в судах, 

обов’язковість судових рішень та символи судової влади також мають ознаки 

міжгалузевого інституту права.  

У такому розумінні  електронне судочинство як елемент електронного 

урядування – це засада організації судової влади, яка реалізується на основі 

використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення 

функціонування будь-якого суду в режимі реального часу з метою  

максимального підвищення доступу до правосуддя заінтересованих осіб,  

досягнення високого рівня ефективності судової системи, потреби постійної 

комунікації між такими особами і судами, між судами та між судами й іншими 

державними установами. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Використання документів у різних галузях знань, сферах діяльності 

людини і суспільного життя обумовлює визначення їх об’єктом дослідження 

багатьох наукових напрямів. Витоки виникнення сучасного діловодства і 
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документообігу в судових органах пов’язуються із створенням перших 

документів управлінського характеру в Русі – договорів князів з греками, княжих 

грамот і статутів та зводу світських законів XI століття – Руської правди. 

Аргументовано, що з історико-правової точки зору умовно виокремлюються такі 

етапи розвитку діловодства: а) актове і приказне діловодство; б) колезьке 

діловодство; в) виконавче діловодство; г) судове діловодство часів державності 

України 1917-1921 років; д) радянський період судового діловодства; е) сучасне 

українське судове діловодство; є) електронний документообіг у судах. 

Виникнення актового діловодства пов’язується із поширенням у 

XІІІ столітті актових книг, що фіксували результати судової діяльності, оскільки 

тогочасні суди були установами, які надавали юридичної чинності документам. 

Залежно від справи, що вирішувалася судом, актові книги поділялися на: секретні 

– в яких фіксувалися кримінальні й цивільні справи; записні – ті, що містили 

особистісно-правові документи (дарчі, купчі, боргові), контрактні документи, 

привілеї; поточні – ті, в яких фіксувалися заяви, скарги, свідчення, повідомлення 

різноманітного характеру. Цей вид діловодства, в тому числі і судочинстві, 

існував на території Правобережної України до кінця ХVIIІ століття. 

Поширення приказного діловодства у XV–ХVII століттях сталося завдяки 

складанню наказів як настанов і документів. Для цього виду діловодства 

характерними були такі риси як функціонування документа у формі сувою, 

здійснення діловодства як послідовного процесу з визначеними стадіями, 

засвідчення документів та їх класифікація залежно від сфери використання, 

початок функціонування архівів та зберігання документів у формі документів-

книг (для судових рішень – судних книг), розвиток діловодства на основі 

канцелярських традицій.  

Формування колезького діловодство відбулося на початку XVIII століття, а 

його характерними ознаками можливо визначити уведення гербового паперу, 

офіційне оформлення на підставі Генерального регламенту 1720 року, утворення 

судових архівів, групування документів у судових справах за змістом та 

географічною ознакою, що пов’язувалося з територіальним розташуванням 
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відповідного суду, оформлення судових рішень за затвердженими формулярами 

(типовими зразками), а надалі – регламентація порядку проходження документів 

у судових інстанціях та складання судових документів за змістом із трьох частин 

(вступ, мотивування й обґрунтування рішення із посиланнями на норми 

законодавства, резолютивна частина), а також поділ судових справ на категорії.  

2. Період становлення української державності у 1917-1921 роках став 

початком оновлення діловодства у судових органах, оскільки російські імперські 

традиції у цій сфері замінювалися на нові, орієнтовані на українізацію 

діловодних процесів. Разом із тим, за часів Центральної Ради перехід до ведення 

діловодства українською мовою здійснювався досить повільно, позаяк живучим 

залишався спадок імперського діловодства та обмеженість реалізації заходів у 

цій сфері часовими рамками. Найбільшим здобутком цього періоду вбачається 

діяльність відповідних служб у генеральних судах Державного Сенату 

Української держави, які мали «столи» за видами справ, що в них формувалися. 

Це свідчить про врахування специфіки цивільного, адміністративного і 

кримінального судочинства в аспекті особливостей організації діловодних 

процесів, формування судових справ та порядку виконання судових рішень.  

Основи документування і судового діловодства у період Директорії багато 

в чому повторювали успіхи й помилки Центральної Ради у цій сфері. Час 

перебування Директорії при владі в Україні позначений певними кроками щодо 

вдосконалення діловодства в державному апараті й політичного використання 

документів Гетьманату, порятунком цінних архівних документів в умовах 

воєнних дій, отаманщини та анархії. Загалом діяльність служб діловодства цього 

періоду історії України була нормативно регламентована і мала логічно 

побудовану схему виконання технологічних процесів та ґрунтувалась на 

ефективному поєднанні досвіду роботи канцелярій вищих судових інституцій 

Російської імперії з раціональними інноваціями, впровадженими керівництвом 

зазначених державних утворень. 

3. Для радянського періоду властивими були удосконалення діловодства 

загалом та виокремлення судового діловодства як його специфічної сфери; 
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упровадження принципів наукової організації праці в систему діловодства, 

створення систем стандартів документації, Єдиної державної системи 

документації, загальносоюзних класифікаторів, уніфікованих систем 

документації, спеціальної системи судової документації; створення Головного 

архівного управління при Раді Міністрів СРСР; розроблення Державної системи 

документаційного забезпечення управління; керівництво організаційним 

забезпеченням діяльності судів з боку Міністерства юстиції УРСР та видання 

цим органом документів інструктивного характеру щодо ведення діловодства. 

Незважаючи на певні негативні тенденції у 1980-х роки в організації діловодства 

в Україні (недостатня кількість наукових центрів із дослідження проблем 

діловодства, проблема підготовки кадрів, суттєве відставання радянської системи 

діловодства від стандартів країн Західної Європи у застосуванні  інформаційних 

технологій, спрямованість діловодства виключно як паперового тощо), здобутки 

у цій сфері стали основою для формування сучасного вітчизняного діловодства. 

4. Із здобуттям Україною у 1991 році незалежності поступово почалося 

впровадження новітніх інформаційних технологій у діловодство судових органів, 

що характеризує початок сучасного судового діловодства. Причинами цього 

стали необхідність розвитку інформаційного суспільства та ефективного 

державного управління і судочинства, підвищення рівня суспільної культури на 

основі запровадження інформаційно-технічних новинок, масова комп’ютеризація 

з використанням інформаційно-технічних розробок і комунікаційних технологій 

та потреба зміни поглядів на судочинство як на специфічну діяльність держави в 

контексті провадження передових інформаційних розробок.  

Потреба комплексного підходу до вирішення низки проблем забезпечення 

судової діяльності спонукала до перегляду підходів держави у сфері здійснення 

документообігу та розвитку електронного документообігу. До цього, крім 

об’єктивного розвитку інформаційних технологій, спонукали і необхідність 

побудови незалежної судової влади та її організаційного втілення – системи 

судів, унесення змін до законодавства про судоустрій і процесуального 

законодавства. На виконання зазначеного було схвалено Концепцію 
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Національної програми інформатизації, у межах якої передбачено створення 

національних баз даних і знань, на основі яких повинні створюватися галузеві 

бази даних і знань, а також регламентовано механізм формування та виконання 

зазначеної програми.  

Водночас запровадження новітніх інформаційних технологій у діяльність 

судів гальмувалося з урахуванням таких факторів: 1) викладення матеріалів 

судових справ виключно на паперових носіях; 2) застарілість, недосконалість 

норм процесуального законодавства, які не допускають відносин між судовими 

інстанціями поза межами паперового документообігу у судочинстві; 3) повільне 

сприйняття суддями необхідності впровадження новітніх інформаційних 

технологій у судову діяльність; 4) відсутність політичної волі для впровадження 

новітніх інформаційних технологій з метою полегшення роботи суддів та 

покращення доступу громадян до правосуддя; 5) недостатність фінансування 

судової системи в аспекті її належного організаційного забезпечення. Наведене 

спонукає до вдосконалення діяльності вітчизняної судової системи в контексті 

створення й обробки інформації, що міститься у судових рішеннях і судових 

справах, та потреби запровадження електронного судочинства.        

5. Система судів є організаційним утіленням судової влади в державі. 

Зміст судової влади полягає у визначенні виду й обсягу суб’єктивних прав і 

юридичних обов’язків суб’єктів права, що встановлюються на основі 

правозастосування судом та з урахуванням фактичних обставин. Отже, реалізація 

судової влади (правосуддя) завжди пов’язана з розглядом конкретної юридичної 

справи. Тому правосуддя – це особливий вид державної діяльності, що 

здійснюється судом на підставі закону, зміст якої становить розгляд і вирішення 

судових справ із метою забезпечення гарантованих Конституцією України та 

законами прав і свобод людини і громадянина, прав та законних інтересів 

юридичних осіб, інтересів суспільства та держави, а результатом є постановлення 

судового рішення, що має обов’язковий характер.  

На цій основі доведено, що: 1) реалізація судової влади можлива шляхом 

здійснення правосуддя; 2) правосуддя здійснюється у відповідних процесуальних 
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формах (видах судочинства), які встановлені законом; 3) наявність видів 

судочинства передбачає наявність визначених процедурних правил, що 

закріплюються у відповідних процесуальних законах. За такого підходу, поняття 

«правосуддя» і «судочинство» розуміються нетотожними за своїм правовим 

змістом, оскільки судочинство є однією з форм здійснення правосуддя, а 

правосуддя є поняттям більш широкого характеру в порівнянні із судочинством і 

виступає як шлях реалізації судової влади, поєднуючи в собі декілька форм 

судочинства. Але лише за наявності державно-регламентованої форми 

судочинства правосуддя набуває ознак обов’язковості і державності. Таким 

чином, обґрунтовано правильність використання у цьому дослідженні поняття 

«електронне судочинство», а не поняття «електронне правосуддя».   

6. Впровадження і застосування комплексної інформаційної системи – 

електронного уряду спонукає до дотримання засадничих ідей – принципів, що 

використовуються при проектуванні автоматизованих систем. При цьому 

доведено, що електронне судочинство визнається елементом електронного 

урядування. З урахуванням сфери правосуддя для електронного судочинства 

специфічною рисою є оптимізація механізмів внутрішньої організації роботи у 

суді з використанням інформаційних технологій з метою надання судових послуг. 

Спільними ознаками для цих двох явищ є економія матеріальних, часових, 

людських ресурсів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та 

скорочення витрат на утримання державного апарату (щодо електронного 

судочинства – на утримання суддів і працівників апаратів судів), а також 

створення умов для прозорості та відкритості публічної адміністрації (щодо 

електронного судочинства – процесу здійснення правосуддя).  

7. На підставі напрацювань загальної теорії права, що мають на меті 

обґрунтування нового правового інституту, феномен електронного судочинства 

визначено як міжгалузевий інститут права, якому притаманні такі ознаки:            

1) врегулювання однорідних суспільних відносин, пов’язаних із підвищенням 

рівня судового захисту, інформування заінтересованих осіб, рівня доступу до 

правосуддя; 2) володіння відносною нормативною самостійністю, стійкістю й 
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автономністю функціонування як підсистеми декількох галузей права;                  

3) об’єктивне формування на базі сучасних інформаційних технологій, що 

створилися і розвинулися з урахуванням суспільних інтересів і на виконання 

суспільного запиту; 4) відносна відокремленість від інших правових інститутів як 

результат  використання інформаційних технологій; 5) специфічність засобів 

правового регулювання; 6) втілення у змісті особливої юридичної конструкції з 

урахуванням єдиних загальних та спеціальних принципів її формування;              

7) формування загальних понять із метою подолання прогалин у побудові 

відносин, які виникають у межах цього інституту. 

8. Неповнота, вибірковість застосування електронного судочинства, 

поверхневість розуміння важливості цього інституту спонукають до дослідження 

передумов його впровадження у судовій системі, якими визначено: 1) об’єктивна 

необхідність використання передових інформаційних технологій як основа для 

його впровадження; 2) підвищення рівня доступності до правосуддя;                    

3) необхідність досягнення високого рівня ефективності судової системи;            

4) потреба постійної комунікації між заінтересованими особами і судами, між 

судами, а також між судами та іншими державними установами.  

Виходячи з викладеного, електронне судочинство як елемент електронного 

урядування – це засада організації судової влади, яка реалізується на основі 

використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення 

функціонування будь-якого суду в режимі реального часу з метою  

максимального підвищення доступності до правосуддя заінтересованих осіб,  

досягнення високого рівня ефективності судової системи, потреби постійної 

комунікації між такими особами і судами, між судами, а також між судами й 

іншими державними установами. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 

СУДОЧИНСТВА 

 

2.1. Правове забезпечення впровадження електронного судочинства в 

Україні 

 

Розвиток інформаційних технологій у сучасному суспільстві продукує 

застосування тих із них, які дозволяють автоматизувати певні судові процедури 

та максимально спростити процес інформування заінтересованих осіб засобами 

мережі Інтернет про час, місце і результати розгляду будь-якої справи у будь-

якому суді. Водночас такий підхід повинен ґрунтуватися на відповідному 

правозабезпечувальному фундаменті.  

На європейському континенті після Другої світової війни гостро постало 

питання про необхідність покращення культурного, соціального, політичного 

життя. Виконання цих завдань сприяло утворенню європейської спільноти, 

базисом якої є засади демократії, свободи, верховенства права та визнання і 

захист прав людини. З метою реалізації зазначених засад було створено окрему 

інституцію – Раду Європи, діяльність якої спрямована на усунення порушень і 

захист прав людини та вироблення державами-учасницями єдиної 

правозастосовної практики з цих питань.  

Основні напрями діяльності Ради Європи викладені у Статуті, стаття 1 

якого визначає, що метою Ради Європи є досягнення більшої єдності між її 

членами для захисту та здійснення ідеалів і принципів, які є їх загальним 

досягненням, та сприяння їх економічному і соціальному прогресу. Ця мета буде 

досягатися зусиллями органів Ради Європи шляхом розгляду питань, які мають 

загальний інтерес. Досягнення згоди та проведення загальних дій в економічній, 

соціальній, культурній, науковій, правовій та адміністративній сферах, а так само 

як і шляхом підтримання та подальшого здійснення прав і основних свобод 

людини[224]. Суттєво, що кожен із членів Ради Європи повинен визнати принцип 

верховенства права, відповідно до якого всі особи, що знаходяться під її 
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юрисдикцією, повинні мати рівні права і свободи та співробітничати для 

досягнення мети функціонування Ради. 

У своїй діяльності Рада Європи керується фундаментальним міжнародним 

документом – Конвенцією про захист прав і основоположних свобод людини, яка 

була прийнята у 1950 році[178]. Зазначена Конвенція є фактично продовженням 

тих базисних цінностей, які закладалися у Загальній декларації прав людини, 

оскільки стала першим міжнародним документом, спрямованим на захист 

громадянських та політичних прав з урахуванням того, що цей акт є 

обов’язковим договором для Високих Договірних Сторін. Крім того, 

структурною складовою Ради Європи як міжнародної міжурядової організації є 

Комітет Міністрів, який вправі приймати рішення рекомендаційного характеру. 

На наш погляд, початком правового забезпечення електронного 

судочинства на теренах європейського континенту слід визнати Рекомендацію 

Rec (2001) 2 щодо побудови та перебудови судових систем і правової інформації 

в економічний спосіб та Рекомендацію Rec (2001) 3 щодо надання громадянам 

судових та інших юридичних послуг з використанням новітніх інформаційних 

технологій, які були ухвалені Комітетом міністрів Ради Європи 28 лютого             

2001 року[192], [193].     

Так, Рекомендація Rec (2001) 2 має на меті визначити сприяння 

інформаційно-комунікаційних технологій на функціонуванню судових і 

юридичних інформаційних систем. Основною зазначеної Рекомендації є Доповідь 

щодо рентабельності розробки й зміни судових і юридичних інформаційних 

систем. Рекомендація складається з двох основних частин – проблеми стратегії 

розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та керування проектами. При 

цьому зауважено, що стратегія розвитку таких технологій у судах має ґрунтовно 

враховувати особливі вимоги й очікування судової системи, а порядок прийняття 

рішень слід також фундаментувати на чітких принципах-цілях, які наведені в 

Рекомендації, зокрема щодо судових систем: 

1) контекстуалізація – тобто урахування специфічних обставин і вимог 

відповідної держав-члена; 
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2) рентабельність – підвищення економічної ефективності та 

продуктивності судових інформаційних систем; 

3) швидкість правосуддя – підвищення оперативності процесів управління 

в судових органах, а також пошуку й обробки інформації; 

4) якість здійснення правосуддя та якість надання судових послуг – 

посилення погоджуваності схвалюваних рішень та надання користувачам 

сучасної і доступної інформації; 

5) уніфікованість судових послуг – вищий рівень стандартизації й 

узгодженість методів і форм обслуговування; 

6) прозорість процедур – посилення відкритості й відповідальності щодо 

проходження справ, процедур, яких слід дотримуватися, та інших, пов’язаних із 

цим, аспектів; 

7) перевірка рішень – забезпечення більшої відповідальності й 

обґрунтованості рішень; 

8) розстановка кадрів – більш ефективний розподіл завдань серед 

персоналу (наприклад, шляхом звільнення суддів від зайвих адміністративних 

функцій, делегування завдань відповідним адміністративним рівням); 

9) керування робочим навантаженням персоналу – більш ефективний 

розподіл і контроль робочого навантаження серед працівників та відповідне 

кадрове забезпечення на виконання конкретних завдань; 

10) простота і стандартизованість систем – ширше використання 

стандартизованих компонентів у різних додатках і внаслідок цього посилення 

взаємної сумісності й спрощення взаємозамінності службовців; 

11) відповідність стандартам – дотримання погоджених протоколів і 

міжнародних стандартів; 

12) доброчесність – забезпечення високого рівня непідкупності, чесності й 

справедливості при здійсненні судових і пов’язаних з ними управлінських 

процесів. 

Першорядною стратегічною проблемою досліджуваною Рекомендацією 

визначено покращення основних (правових) вимог щодо зміни порядку 
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керування справами замість зміни способів їх дотримання. Ця проблема 

призводить до пошуку і виявлення подальших стратегічних проблем, що 

стосуються пошуку компромісу між:  

а) довготривалими і короткостроковими інтересами, тобто інвестування у 

світлі невизначеного майбутнього або просто у світлі найближчих обставин, у 

зв’язку з чим постають питання про здатність прогнозувати майбутні потреби й 

технічні можливості та про економіку короткострокових інвестиційних рішень;  

б) стандартними і замовленими системами – тобто інвестування у 

стандартні, прості у використанні системи, які мають спільні ознаки з іншими 

застосуваннями, що полегшить навчання й підвищення кваліфікації користувачів, 

або в спеціалізовані, розроблені на замовлення системи, освоєння навичок роботи 

з якими, ймовірно, вимагатиме від працівників додаткових зусиль; 

в) автоматизацією існуючих процедур і їх модернізацією – тобто 

інвестуванням у системи, які просто дублюють в електронному вигляді існуючі 

звичаї й протоколи або в перегляд порядку роботи з використанням інвестиції як 

можливості заново й глибоко переоцінити підходи і порядок дій; 

г) самостійною розробкою і виготовленням на замовлення – тобто 

інвестуванням в експертизу проекту й впровадження систем усередині самого 

суду або підписання контракту на проектування, розробку, обслуговування 

системи із зовнішніми консультантами (аутсорсинг); 

д) централізованою і децентралізованою відповідальністю – тобто 

визначення, на кого доцільно покласти відповідальність за розробку, 

фінансування і керування проектом – на Міністерство юстиції або на окремі суди. 

Зауважимо, що із кожним з наведених питань пов’язані як переваги, так і 

недоліки їх вирішення. Тому Рекомендація не дає однозначної відповіді на це, 

оскільки допускає доречність розробки тих чи інших проектів як самостійно, так і 

з залученням фахівців ззовні, а також акцентує увагу на дотриманні балансу 

централізації і децентралізації функцій керування цими проектами. Вибір 

кращого із наведених варіантів Комітет міністрів Ради Європи покладає на 
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конкретну державу-члена, зокрема з урахуванням географічного розміру, 

традицій, фінансових і ресурсних можливостей тощо.   

 Інший документ Комітету міністрів Ради Європи – Рекомендація № R 

(2001) 3 державам-членам щодо надання громадянам судових та інших 

юридичних послуг з використанням новітніх технологій ґрунтується на 

необхідності доведення до держав-членів настанов і керівних принципів до 

відома осіб і служб, які відповідають за здійснення правосуддя, з урахуванням 

Рекомендації № R (95) 11 щодо відбору, обробки, представлення та архівації 

судових рішень у правових інформаційно-пошукових системах, прийнятої 

Комітетом міністрів Ради Європи 11 вересня 1995 року. 

Так, зважаючи на предмет дослідження, у цій Рекомендації акцентовано 

увагу на двох важливих для судової діяльності аспектах. Зокрема вказано про 

взаємодію судових установ із громадськістю та зауважено про спрощення із 

використанням новітніх технологій засобів зв’язку із судами й іншими 

юридичними установами. Наведене передбачає такі можливості: 1) відкриття 

провадження за допомогою електронних засобів; 2) здійснення подальших 

процесуальних дій у рамках провадження у середовищі електронного 

документообігу; 3) одержання відомостей про хід розгляду справи шляхом 

одержання доступу до судової інформаційної системи; 4) одержання інформації  

про результати провадження в електронній формі; 5) одержання доступу до будь-

якої інформації, що має відношення до ефективного провадження (статутне 

право, судові прецеденти, судові процедури). На наш погляд, у цій Рекомендації 

визначені основні елементи електронного судочинства, які підлягають 

імплементації у судовий процес України.  

Другий напрям для надання громадянам судових та інших юридичних 

послуг з використанням новітніх технологій, викладений у цій Рекомендації, 

стосується реалізації принципів – стратегічних завдань. Зокрема, щодо судових 

процедур акцентована увага на наявність того, що особи, які мають доступ до 

судових систем, можуть розраховувати на те, що доступ до даної послуги не буде 

обмежений офіційним часом роботи суду, а судам необхідно ухвалити рішення 
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стосовно технічної і фінансової можливості підтримання цієї послуги у 

позаробочий час. Другий аспект – доступність, яка в контексті судової діяльності 

полягає в тому, що безпосередні учасники процесу та інші заінтересовані особи 

мають доступ до судових рішень, а контрольований доступ здійснюється 

адвокатами або за допомогою судових терміналів. Третій аспект – своєчасність, 

сутність якого полягає у постійному поновленні даних у відкритих 

інформаційних системах судів. У такому розумінні виокремлюється і  

невідкладність інформування про важливі судові рішення, що мають істотне 

значення для формування однакової і правильної судової практики, зокрема для 

адвокатського та суддівського корпусу. Четвертий аспект – точність, що 

зобов’язує суд забезпечувати інформаційні системи текстами судових рішень, 

опублікованими в електронній формі, з точки зору їх відповідності прийнятим 

законам і опублікованим судовим рішенням. П’ятий аспект – автентичність, що 

повинна бути підтверджена відповідними засобами, зокрема електронним 

(цифровим) підписом. Шостий аспект – відповідальність за точність викладення 

інформації в електронному вигляді. Сьомий аспект – оплатність. Оскільки судові 

процедури зазвичай здійснюються на платних умовах з можливістю застосування 

такого підходу до послуг, наданих в електронній формі, допускається, що розмір 

їх оплати може бути іншим. Восьмий аспект – конфіденційність, що 

обумовлюється запровадженням обмеженого доступу до судових рішень лише 

сторонам у справі, але із застосуванням звичайних норм захисту таємниці 

приватного життя. Дев’ятий аспект – зрозумілість, яка полягає в тому, що 

послідовність судових процедур має бути зрозумілою користувачеві, а 

користувачеві ресурсами автоматизованої системи або працівниками суду 

забезпечується допомога в цьому.                           

Україна як держава-член Ради Європи не може залишатися осторонь 

процесів інформатизації загалом та судової діяльності зокрема, які проходять на 

європейському континенті. Тому 22 травня 2003 року було прийнято Закон 

України «Про електронні документи та електронний документообіг», який 

фактично започаткував створення електронного судочинства. Зауважимо, що дія 
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цього Закону поширюється на відносини, що виникають у процесі створення, 

відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та 

знищення електронних документів. Законодавство про електронні документи та 

електронний документообіг пов’язано з низкою законодавчих актів, зокрема з ЦК 

України, але не пов’язано з процесуальним законодавством. Це призвело до того, 

що чинні процесуальні закони не містять будь-яких посилань на застосування 

електронного документообігу в судах.   

Суттєво, що у зазначеному Законі вперше дано визначення електронного 

документа, під яким розуміється документ, інформація в якому зафіксована у 

вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, а 

оригіналом електронного документа вважається електронний примірник 

документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом 

автора (фізичної або юридичної особи) або підписом, прирівняним до 

власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний 

цифровий підпис». Також важливою нормою Закону України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» є нормативне закріплення однакової 

юридичної сили електронного документа та документа у паперовому вигляді, 

оскільки встановлено, що кожен із названих документів є оригіналом за умови, 

якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та 

реквізитами документи.    

Необхідно звернути увагу на визначення цим Законом правового статусу 

електронного документа, оскільки юридична сила такого документа не може бути 

заперечена виключно через те, що він має електронну форму, а його допустимість 

як доказу не може бути заперечена з наведеної підстави. Крім того, законом 

визначено випадки, коли електронний документ не може бути застосовано як 

оригінал: 1) свідоцтва про спадщину; 2) документа, який відповідно до 

законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, 

крім випадків існування централізованого сховища оригіналів електронних 

документів; 3) в інших випадках, передбачених законом.   
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У контексті дослідженні важливими є дві останні заборони. Так, щодо 

першої з них, то є потреба зауважити на те, що будь-яке судове рішення у будь-

якій судовій справі дійсно створюється в одному оригінальному примірнику. 

Наприклад, відповідно до статті 209 ЦПК України суди ухвалюють рішення 

іменем України негайно після закінчення судового розгляду, рішення 

ухвалюється, оформлюється і підписується в нарадчій кімнаті суддею, а в разі 

колегіального розгляду – суддями, які розглядали справу. Крім того, згідно із 

статтею 215 ЦПК України рішення суду складається із вступної, описової, 

мотивувальної та резолютивної частини. Тобто за змістом ЦПК України у кожній 

цивільній справі є одне оригінальне судове рішення, викладене на папері у 

порядку та у формі, що передбачені відповідними процесуальними нормами.  

Але наведена заборона, що міститься у Законі України «Про електронні 

документи та електронний документообіг», має бланкетний характер (при 

бланкетному способі викладення норми права конкретного посилання немає, але 

окремі елементи формуються у спеціальних правилах, що і вбачається з тексту 

такої норм), оскільки передбачає випадки існування централізованого сховища 

оригіналів електронних документів. До цього ж, при зберіганні електронних 

документів обов'язковим є додержання таких вимог: 1) доступність інформації, 

що міститься в електронних документах, для її подальшого використання;            

2) забезпечення можливості відновлення електронного документа у тому 

форматі, в якому він був створений, надісланий або одержаний; 3) зберігання (у 

разі наявності) інформації, яка дає змогу встановити походження та призначення 

електронного документа, а також дату і час його надсилання чи одержання. Щодо 

другої заборони, то вона пов’язується, перш за все, з банківською та фінансово-

кредитною діяльністю[189, с. 356-366]. Прикладом цього діяльність відповідно до 

програми «Клієнт-банк», яка надає можливість здійснювати платежі та 

перевіряти стан рахунку в режимі реального часу. 

Зауважимо, що першими в Україні електронні документи почали 

використовувати саме банківські установи, надалі – підприємства торгівлі, адже 

саме в їхній діяльності використовується велика номенклатура товарів і послуг, 
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протягом дня відбувається велика кількість господарських операцій, а для роботи 

з паперовою документацією необхідні значні ресурси, ефективність використання 

яких є досить низькою. Наприклад, підтвердженням цього є результати 

дослідження, проведеного І. С. Несходовським, який доводить, що на створення 

одного паперового документа при здійсненні операцій з грошовими коштами на 

поточних рахунках в банку витрачається в середньому 15 хв., на створення 

електронного документа з одночасним оформленням паперових копій – 5 хв., 

електронного документа – 2 хв.[105]. Отже, це свідчить про те, що використання 

електронних документів сприяє підвищенню продуктивності праці персоналу та 

спрощенню роботи з документами.  

Наступним кроком у правовому забезпеченні електронного судочинства 

необхідно визнати Закон України «Про електронний цифровий підпис» від          

22 травня 2003 року[142]. Зокрема, цим Законом визначено, що електронний 

цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису 

(печатки) у тому разі, якщо: 1) такий підпис підтверджено з використанням 

посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового 

підпису, оскільки згідно із статтею 5 зазначеного Закону органи державної влади 

(в тому числі і судові), органи місцевого самоврядування, підприємства, установи 

й організації державної форми власності для засвідчення чинності відкритого 

ключа використовують лише посилений сертифікат ключа; 2) під час перевірки 

використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення 

такого підпису; 3) особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, 

зазначеному в сертифікаті. Суттєво, що електронний цифровий підпис не може 

бути визнано недійсним лише через те, що він має електронну форму або не 

ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа.  

Крім того, за змістом статті 4 цього Закону електронний цифровий підпис 

призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка 

здійснюється з використанням електронних документів. Такий підпис 

використовується суб’єктами електронного документообігу (фізичними та 



 91 

юридичними особами) для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності 

даних в електронній формі[86, с. 229-237].    

Але звертаємо увагу на те, що електронний документ без електронного 

цифрового підпису проблематично визнати доказом у судовій справі. І питання 

не в тому, що це напряму не визначено процесуальним законодавством. 

Проблема виникає тоді, коли такі документи, які сторона називає електронними, 

не відповідають вимогам, що висуваються до такого виду документів. Наприклад, 

в адміністративному судочинстві основну роль відіграють письмові докази, 

оскільки це, як правило, пов’язано із специфікою оскарження актів суб’єктів 

владних повноважень. До таких доказів можливо віднести управлінські акти, 

адміністративні договори, письмові записи тощо, тобто всі документи, в тому 

числі й електронні, які можуть містити інформацію про ті чи інші обставин 

справи. Водночас головною вимогою, яка висувається до доказу, є його 

допустимість.  

Як зазначає Я. С. Калмикова, правило допустимості доказів, виходячи з 

норм закону, необхідно розглядати у широкому та вузькому розумінні. У  

широкому розумінні, виходячи із положень частини першої статті 69 КАС 

України, допускається наявність певних засобів доказування, в яких можуть  

міститися відомості про обставини, що мають значення для вирішення справи  – 

це пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників, показання свідків, 

письмові та речові докази,  висновки експертів (до кола доказів у справі не 

можуть бути включені  дані, які отримані із телефонної розмови або особистої 

бесіди). У вузькому розумінні допустимими є засоби доказування, що 

підтверджують обставини справи, які не можуть підтверджуватися ніякими 

іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не 

виникає спору. На думку автора, доказ відноситься до справи, якщо є 

фактичними даними, які  підтверджують, спростовують або ставлять під сумнів 

висновки про існування обставин, що мають значення для правильного 

вирішення справи. Таким чином, поняття «допустимість доказів» означає 
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можливість використання доказів у процесі доведення певних обставин[80,         

с. 152-155].   

Як зазначалося вище, однією з вимог до електронного документа є 

електронний цифровий підпис, який, по-перше, необхідний для ідентифікації 

автора та/або підписувача такого документа, а по-друге – для визначення 

цілісності отриманого акта. Разом із тим, як зауважує вітчизняний дослідник              

Р. О. Арсірій, за відсутності статусу електронного документа акт не може бути 

доказом в адміністративному процесі, а отже, суд не зобов’язаний його 

розглядати[23]. Крім того, ще однією проблемою є недостатність правового 

регулювання у процесуальних законах та нормативно-правових актах 

інструктивного характеру використання електронних документів. Хоча з 

прийняттям Закону України «Про електронну комерцію» ситуація почала 

змінюватися, оскільки частиною 13 статті 11 цього Закону визначено, що 

електронні документи, пов’язані з електронним правочином, можуть бути подані 

як докази сторонами та іншими особами, які беруть участь у розгляді справи. 

Докази, подані в електронній формі та/або у формі паперових копій електронних 

повідомлень, вважаються письмовими доказами згідно із статтею 64 ЦПК 

України, статтею 36 ГПК України та статтею 79 КАС України[141]. Водночас 

такий підхід законодавця стосується виключно врегулювання відносин 

електронної комерції в контексті дотримання порядку укладання електронного 

договору, а до процесуальних законів цим законодавчим актом ніякі зміни не 

внесені.       

Важливим нормативно-правовим актом у аспекті запровадження 

електронного судочинства є Закон України «Про доступ до судових рішень» від 

22 грудня 2005 року, який регулює відносини щодо забезпечення доступу до 

судових рішень (рішень, судових наказів, постанов, вироків, ухвал), ухвалених 

судами загальної юрисдикції, та ведення Єдиного державного реєстру судових 

рішень[139]. Зазначений Закон сконструйовано таким чином, що можливо 

виокремити відповідні принципи доступу до судових рішень: 
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1) універсальність, який полягає в тому, що основною проблемою 

поширення дії цього закону стала необхідність включення до Єдиного 

державного реєстру судових рішень всіх без виключення рішень судів загальної 

юрисдикції при здійсненні ними всіх видів судових проваджень (розгляд і 

вирішення спорів у першій інстанції, перегляд судових рішень в апеляційному, 

касаційному порядку та перегляд рішень судів касаційної інстанції у Верховному 

Суді України). Наведене нами сприймається як безперечно перспективний крок у 

напрямі впровадження електронного судочинства. За влучним висловом 

англійського правника К. Грейка, навіть на батьківщині системи права 

справедливості (тобто права, яке створюється судом), у Великобританії, 

оприлюднюються далеко не всі судові рішення. Зокрема відповідно до 

дослідження, проведеного університетом Редінгу, Англія, рішення трибуналів у 

трудових спорах, не підлягають оприлюдненню і зберігаються лише у 

паперовому форматі[8, с. 162-188];  

2) всеохоплюваність – з урахуванням того, що закон не передбачає будь-

яких виключень щодо категорій судових рішень, які не підлягають внесенню до 

Єдиного державного реєстру судових рішень, вимога про оприлюднення 

поширюється на всі судові документи, які приймаються судами у відкритому 

судовому засіданні. Для полегшення роботи цього реєстру відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення 

Єдиного державного реєстру судових рішень» від 25 травня 2006 року пошук 

може здійснюватися за такими параметрами: найменування або код суду; 

прізвище та ініціали судді, дата ухвалення (постановлення) судового рішення; 

форма судочинства; форма судового рішення (рішення, постанова, ухвала, окрема 

ухвала, вирок, судовий наказ); номер справи та дата її надходження до суду; 

найменування сторін судового процесу; пошук за ключовими словами[163]; 

3) конфіденційність – положення про забезпечення конфіденційності 

фізичних осіб означає, що адміністратор реєстру повинен не лише автоматично 

перенести текст документу до системи, але й перевірити його на наявність 
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відомостей, що можуть ідентифікувати фізичну особу, і встановленим порядком 

знеособити таку інформації; 

4) відкритість – ґрунтується на використанні передових інформаційних 

технологій, оскільки законом передбачено, що всі судові рішення є відкритими і 

підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після 

їх виготовлення і підписання. Крім того, судові рішення, внесені до Єдиного 

державного реєстру судових рішень, є відкритими для безоплатного цілодобового 

доступу на офіційному веб-порталі судової влади; 

5) відповідальність – адміністраторові Реєстру забороняється виключати 

судові рішення з Реєстру або вносити будь-які зміни до них, крім випадків, що 

пов’язані з необхідністю виправлення технічної помилки, допущеної під час 

внесення судового рішення до Реєстру чи ведення Реєстру. Крім того, у разі 

виправлення судового рішення відповідно до вимог процесуального закону його 

текст у Реєстрі не змінюється, а до Реєстру додатково вноситься судове рішення, 

яким внесено зміни до відповідного судового рішення; 

6) бюджетне фінансування – Єдиний державний реєстр утримується за 

рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України. Водночас 

утримання Реєстру не допускається коштами спеціального фонду Державного 

бюджету України[222]; 

7) державне регулювання – законодавець, відмовившись від організаційної 

автономії Єдиного державного реєстру судових рішень, передбачив, що всі 

питання, пов’язані зі збором, опрацюванням, оприлюдненням судових рішень та 

веденням бази даних здійснює Державна судова адміністрація України. У свою 

чергу цей орган визначено розпорядником бюджетних коштів, які виділяються з 

Державного бюджету України на утримання зазначеного реєстру. Крім того, 

адміністрування реєстру здійснюється на договірних засадах юридичною особою, 

яка визначається на підставі результатів проведення конкурсу; 

8) взаємодія – основою функціонування Єдиного державного реєстру 

судових рішень, його наповнення і ведення є постійна взаємодія працівників 

апарату судів загальної юрисдикції та адміністраторів і операторів реєстру.  



 95 

Таким чином, за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень 

можливо забезпечити вільний доступ всіх зацікавлених осіб до судових рішень з 

метою реалізації права учасників процесу на оскарження судового рішення, 

зокрема в аспекті забезпечення можливості звернення до Верховного Суду 

України для перегляду рішень судів касаційної інстанції. Як самостійний 

здобуток функціонування Реєстру, на думку Р. Л. Сопільника, вбачається і 

можливість забезпечення однакового застосування норм законодавства судами 

вищих інстанцій, підвищення якості судових рішень загалом, зменшення 

навантаження на суди касаційної інстанції, спрощення збору даних для аналізу й 

узагальнення судової практики та оцінки професійних якостей кожного 

судді[223, с. 95-99]. До цього зауважимо, що у статті 92 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» як самостійна підстава для притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності передбачено несвоєчасне надання суддею копії 

судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових 

рішень.      

Запровадження і подальше функціонування Єдиного державного реєстру 

судових рішень стало безсумнівно амбітним кроком в аспекті розвитку 

електронного судочинства. Разом із тим, за десять років роботи цього Реєстру 

виникло багато різнопланових проблем, головною з яких є наповнення Реєстру і 

включення до нього всіх без винятку судових рішень. Це має наслідком наявність 

у Реєстрі мільйонів так званих проміжних, малозначних судових рішень, що 

суттєво ускладнює пошук рішень за відповідними реквізитами. Крім того, так і не 

вирішеним залишилося питання про направлення до нього судових рішень 

місцевих та апеляційних судів, які були ухвалені до набрання чинності Законом 

України «Про доступ до судових рішень», велика кількість помилок під час 

електронного «спілкування» новостворених судів з Реєстром на початку їх 

функціонування (наприклад, початок роботи Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вінницького міського суду 

тощо), а також невизначеність у питанні наповнення Реєстру судовими 

рішеннями, які були ухвалені судами Автономної Республіки Крим у період після 
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16 березня 2014 року, та судами Донецької і Луганської областей, що 

перебувають у зоні проведення антитерористичної операції на тимчасово 

непідконтрольних Україні територіях.   

Важливим документом в аспекті нормативно-правового регулювання 

електронного судочинства є Концепція розвитку електронного урядування в 

Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 

2010 року № 2250-р.[185]. Відповідно до положень Концепції електронне 

урядування (е-урядування) − це форма організації державного управління, яка за 

рахунок широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій сприяє 

підвищенню ефективності, відкритості і прозорості діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, наданню в дистанційному режимі 

комплексу державних послуг для людини і громадянина, суспільства, держави та 

бізнесу (користувачі). Впровадження електронного урядування передбачає 

реалізацію комплексного та індивідуалізованого підходу до надання державних 

послуг користувачам з одночасним усуненням їх від безпосереднього контакту з 

державними службовцями (деперсоніфікація). Звернуто увагу, що електронне 

урядування є одним з визначальних факторів та каталізатором адміністративної 

реформи, трансформаційних перетворень в діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування та їх взаємодії з користувачами та власними 

співробітниками.  

Як зазначено в Концепції вона є основою для подальшої розробки Стратегії 

розвитку електронного урядування в Україні на період до 2015 року, програмних 

документів із питань впровадження електронного урядування, проекту Закону 

України «Про розвиток електронного урядування». Головною складовою 

електронного урядування є електронний уряд – єдина інфраструктура 

міжвідомчою автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами і суб’єктами 

господарювання. Концепцією визначено ряд проблем, наявність яких заважає 

широкому застосуванню інформаційно-комунікаційних технологій у державному 

управлінні та при цьому зауважено про недосконалість діючих Урядового 
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порталу, веб-сайтів органів державної влади, що не забезпечують інтерактивний 

режим функціонування та надання послуг у режимі «єдиного вікна»[132].   

Також у Концепції вказано на те що проблеми, пов'язані із впровадженням 

технологій  електронного урядування у діяльність органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, мають міжвідомчий, міжрегіональний 

характер і не можуть бути розв'язані окремими органами виконавчої влади. На 

нашу думку, у такий спосіб зазначено про те, що загальні проблеми електронного 

урядування цілком стосуються електронного судочинства, оскільки внаслідок 

ситуації, що склалася в інформаційній сфері і сфері судочинства, досить складно 

підвищити рівень надання послуг адміністративного характеру громадянам і 

суб’єктам господарювання без комплексного застосування інформаційно-

комунікаційних технологій та підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів, які спрямовуються на розвиток державних інформаційних 

систем. Виходячи з цього, основним механізмом організації взаємодії між 

органами судової влади та громадянами і юридичними особами повинні стати 

електронний документообіг з використанням електронного цифрового підпису як 

цілісний фундамент для впровадження електронного судочинства.  

У країнах розвинутої демократії поняття «електронний уряд» (англ. –                 

е-government) не завжди сприймається однозначно і має неоднакову конотацію. 

Спочатку воно означало футуристичний уряд «електронних громадян». Але 

сьогодні це поняття набагато ширше, ніж управління державою за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, тобто використання державними 

органами сучасних технологій, які дають змогу охопити не лише інфраструктуру 

органів виконавчої влади. На наш погляд, більш правильно вживати терміни 

«електронна держава», «електронний державний апарат», «електронне 

судочинство», які комплексно стосуються всієї державної мережевої 

інформаційної інфраструктури як загальної інформаційно-комунікаційної 

системи, метою використання якої є забезпечення оптимального з точки зору 

суспільства функціонування всіх складових державної влади, в тому числі й 

органів судової влади.  
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Щодо дефінування поняття «електронний уряд», то фахівці різних галузей 

наук підходять до нього з урахуванням різних принципів. Одні автори надають 

перевагу визначенням описового характеру, тобто наближеним до розуміння 

широкою аудиторією, акцентуючи увагу на тому, які саме зміни відбуваються в 

суспільстві і в окремих його структурах завдяки впровадженню електронного 

уряду. Другі беруть за основі функціональний аспект, перераховуючи при цьому 

різні сфери застосування деяких його інструментів. Існують чисто технічні 

визначення, які мають на меті звернути увагу винятково на використовуваних 

технологічних рішеннях і спеціальних програмних продуктах, а також 

визначення економічного спрямування, орієнтовані на ефективність управління 

державою загалом. Цілком зрозуміло, що кожен із підходів до електронного 

уряду відображає конкретний аспект функціонування та сферу застосування 

цього феномену. Ми вважаємо, що під електронним урядом необхідно розуміти 

спосіб організації  державної влади на основі поєднання систем локальних і 

глобальної інформаційних мереж, що забезпечують функціонування певних 

служб у режимі реального часу з метою досягнення простоти і підвищення рівня 

доступності спілкування заінтересованих осіб з офіційними державними 

установами. Практично це означає організацію управління державою та взаємодії 

з фізичними, юридичними особами шляхом використання в державних органах 

сучасних інформаційних технологій. За допомогою електронного уряду будь-яка 

особа через інформаційно-комунікаційні засоби може звертатися до органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування для отримання необхідної 

інформації. 

Згідно із аналітичними дослідженнями за результатами реалізації Концепції 

розвитку електронного урядування в Україні практичне втілення державної 

політики у сфері електронного урядування передбачає цілеспрямовану узгоджену 

діяльність всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

суспільства, громадянина та людини, бізнесу; формування та реалізацію 

державної політики впровадження електронного урядування як невідʼємної 

складової державної політики розвитку України та суттєвого прискорення 
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позитивних соціально-економічних перетворень; зміну принципів державного 

управління, структури та функцій органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, суспільства, громадянина та людини, бізнесу; підвищення 

ефективності інформатизації адміністративних процесів в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування; створення інформаційної структури 

електронного урядування; забезпечення навчання державних службовців, 

громадян, представників бізнесу застосуванню технології електронного 

урядування; створення системи мотивації розвитку електронного урядування та 

використання його можливостей[90, с. 5].   

Правовим фундаментом подальшого вдосконалення концепції національної 

політики щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всі 

сфери суспільних відносин є Закон України «Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», прийнятий 9 січня 

2007 року з метою вдосконалення державного управління, відносин між 

державою і громадянами, становлення електронних форм взаємодії між органами 

державної влади та органами  місцевого самоврядування і фізичними та  

юридичними особами[176]. В цьому Законі передбачено, зокрема: 1) впровадити 

механізми надання органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування юридичним та фізичним особам інформаційних послуг з 

використанням мережі Інтернет, передбачивши відповідні зміни в законодавстві; 

2) визначити статус і перелік обов’язкових електронних послуг, які повинні 

надавати органи державної влади та органами місцевого самоврядування 

юридичним і фізичним особам, забезпечити реалізацію принципу «єдиного 

вікна»; 3) вжити додаткові заходи, спрямовані на створення сприятливих умов 

для надання послуг із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, 

зокрема особам, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.  

На виконання завдання щодо імплементації основних засад розвитку 

інформаційного суспільства Урядом України було схвалено розпорядження 

«Питання реалізації пілотного проекту впровадження технологій електронного 

урядування» від 1 березня 2010 року № 360-р.[133]. Основна спрямованість цього 
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документа полягає у вирішенні таких проблем як функціонування електронного 

документообігу; забезпечення постійного зберігання та захисту електронних 

ресурсів; розроблення форматів типових електронних документів та 

електронного цифрового підпису; підготовка тимчасового регламенту 

електронного документообігу; розроблення та впровадження програмно-

апаратних засобів для забезпечення сумісності систем електронного 

документообігу органів державної влади; створення національного реєстру 

електронних інформаційних ресурсів та резервного акредитованого центру 

сертифікації ключів для органів державної влади; впровадження технології 

надання адміністративних послуг через Інтернет органами виконавчої влади; 

утворення на базі ДП «Державний центр інформаційних ресурсів» національного 

центру підтримки електронного урядування та створення окремого порталу. 

Розглянемо більш детально сучасний стан нормативно-правового 

забезпечення впровадження електронного судочинства. Перш за все, необхідно 

звернути увагу на Рекомендацію Rес (2009) 1 Комітету міністрів державам-

учасницям Ради Європи з електронної демократії від 18 лютого 2009 року. У цій 

Рекомендації під електронним судочинством розуміється використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у реалізації права на правосуддя усіма 

заінтересованими сторонами в юридичній сфері з метою підвищення 

ефективності та якості державних служб, зокрема для приватних осіб і 

підприємств. Електронне судочинство включає в себе електронне спілкування та 

обмін даними, а також доступ до інформації судового характеру. Оскільки судова 

влада є ключовим компонентом демократії, електронне судочинство є 

найважливішою гранню електронної демократії, а його головна мета полягає в 

підвищенні ефективності судової системи та якості здійснення правосуддя. 

Доступ до правосуддя – це один із аспектів доступу до демократичних інститутів 

і процесів[15, с. 47-55].        

Крім того, на виконання завдань щодо запуску механізму формування та 

виконання Національної програми інформатизації Законом України «Про 

Національну програму інформатизації» було встановлювалися загальні засади 
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формування, виконання та коригування цієї програми. На цій підставі 

Державною судової адміністрацією України було підготовлено проект технічного 

завдання на створення Єдиної судової інформаційної системи. Рішенням Ради 

суддів України від 29 лютого 2008 року № 38 зазначений проект було погоджено 

та доручено Державній судовій адміністрації України підготувати проекти 

відповідних законодавчих актів щодо встановлення порядку виконання проектів 

та програм інформатизації судової системи, а також підготувати проект змін до 

законів України «Про судоустрій України» та «Про доступ до судових рішень», 

якими врегулювати питання захисту інформації, що створюється і циркулює в 

електронних ресурсах судової системи[214].  

У 2011 році розпочато функціонування Єдиної бази даних електронних 

адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень (Єдина база 

даних). Функції держателя Єдиної бази даних відповідно до Положення про 

Єдину базу даних, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 5 

січня 2011 року № 5, виконує Державна судова адміністрація України, яка 

забезпечує ведення Єдиної бази даних[148]. Ефективне функціонування Єдиної 

бази даних сприятиме економії коштів державного бюджету, що витрачаються 

судами на поштові відправлення. 

26 листопада 2012 року Державною судовою адміністрацією України 

запроваджено пілотний проект з обміну електронними документами між судом та 

учасниками судового процесу («Електронний суд»). Цей проект розроблено на 

виконання рішення Ради суддів України від 29 лютого 2008 року № 38 щодо 

створення Єдиної судової інформаційної системи[177]. Згідно з проектом 

електронний суд – це інформаційно-телекомунікаційна система судів, яка 

спрямована на забезпечення прозорості та відкритості системи правосуддя в 

Україні, підвищення інформованості суспільства про діяльність судів. 

Стратегічною ціллю розвитку інформаційно-телекомунікаційної системи судів 

визначено забезпечення безперервності судового процесу з використанням 

новітніх інформаційних технологій, організація повного циклу електронного 

документообігу в судовій системі (від підготовки до підписання та відправлення 
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документів сторонам судового процесу, іншим судам та державним органам і 

установам). Крім того, наголошується, що розвиток Єдиної судової 

інформаційної системи в Україні полегшить та прискорить процес 

документообігу між судами та учасниками судового процесу зменшить ризики 

втрати документів, а також зведе до мінімуму можливість пропуску строків, 

відведених на вчинення процесуальних дій і судових засідань.  

Перехід до електронного судочинства вимагає комплексного підходу до 

вирішення супутніх цьому процесу проблем і значних фінансових витрат, які у 

майбутньому мають дати результат у вигляді економії коштів. Тому Україна як 

держава, яка поставила за мету відповідати світовим та європейським стандартам 

здійснення судочинства та забезпечення права громадян на доступне правосуддя, 

не може стояти осторонь процесів інформатизації, які поступово проникають у 

кожну сферу діяльності людини та суспільства. Так, згідно з наказом Державної 

судової адміністрації України «Про реалізацію проекту щодо обміну 

електронними документами між судом та учасниками судового процесу» від 31 

травня 2013 року № 72, проект «Електронний суд» впроваджено у всіх місцевих 

та апеляційних судах загальної юрисдикції з 17 червня 2013 року[180]. Також 

зауважимо, що Вищим адміністративним судом України видано окремий наказ, 

яким врегульовано питання реалізації проекту щодо обміну електронними 

документами між судом та учасниками судового процесу[181].   

Крім проекту «Електронний суд» із метою запровадження електронного 

судочинства листом Державного агентства з питань науки, інновацій та 

інформатизації України від 28 серпня 2013 року № 1/06-1-805 як Генерального 

державного замовника Національної програми інформатизації 

погоджено Концепцію галузевої програми інформатизації судів загальної 

юрисдикції та інших установ судової системи, яка розроблена Державною 

судовою адміністрацією України на виконання вимог Порядку формування та 

виконання галузевої програми інформатизації і проекту інформатизації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2001 року 

№ 1702[167].  

http://court.gov.ua/userfiles/Konzep.pdf
http://court.gov.ua/userfiles/Konzep.pdf


 103 

Реалізацією комплексного підходу щодо вирішення питання запровадження 

електронного судочинства у судовій системі необхідно вважати прийняття 

Концепції галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та 

інших установ судової системи (Концепція галузевої програми інформатизації) з 

метою створення необхідних умов для забезпечення громадян та суспільства 

своєчасною, достовірною та повною інформацією про діяльність судів шляхом 

широкого використання інформаційних технологій та на виконання законів 

України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень»,  

«Про  Національну програму інформатизації», Положення про Єдину судову 

інформаційну систему України, погодженого рішенням Ради суддів України від 

25 грудня 2009 року № 106, Положення про автоматизовану систему 

документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 

листопада 2010 року № 30, забезпечення відкритості, організаційного 

забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції та інших установ судової 

системи одним із пріоритетних напрямів завдань Державної судової адміністрації 

України визначено здійснення заходів з реалізації державної політики в сфері 

інформатизації. На нашу думку, Концепцію та матеріали щодо проекту галузевої 

програми інформатизації на 2013-2015 роки необхідно оцінити як позитив, 

оскільки реалізація відповідних заходів є такою, що відповідає пріоритетним 

напрямам державної політики у сфері інформатизації, сучасному стану, 

тенденціям розвитку інформатизації та Концепції Національної програми 

інформатизації. 

Головною метою Концепції галузевої програми інформатизації завдяки 

вдосконаленню інформаційно-телекомунікаційної системи судів визначено: 

якісне поліпшення рівня судового захисту прав і свобод громадян та юридичних 

осіб; підвищення доступності, зростання довіри до органів правосуддя, 

поліпшення думки населення про суди, їх ролі та соціальної значимості; 

формування позитивного іміджу судової системи в цілому; підвищення 

правового рівня інформованості населення, їх ділової активності щодо 

забезпечення захисту своїх прав, свобод і законних інтересів в судовому порядку. 
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Наведене спонукає до вирішення таких завдань: 1) скорочення строків розгляду 

судових справ та підвищення доступу до правосуддя на основі комплексного 

використання новітніх інформаційних технологій (засоби відеоконференцзв'язку, 

інтернет-технології, технології електронного діловодства, технології обробки та 

зберігання електронних даних); 2) повний перехід до електронного 

документообігу в судах, підвищення ефективності процесів судового діловодства, 

обробки даних судової статистики; 3) швидкість та точність прийняття судових 

рішень; 4) підвищення оперативності інформаційної взаємодії судів та держаних 

органів і установ; 5) комплексне забезпечення інформаційної безпеки та захисту 

інформації в єдиній судовій інформаційній системі; 6) модернізація та розвиток 

інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури судів; 7) підвищення 

кваліфікації суддів і працівників апарату із застосуванням новітніх 

інформаційних технологій дистанційного навчання. 

Для вирішення поставлених завдань у Концепції галузевої програми 

інформатизації викладено структуру Єдиної судової інформаційної системи 

України, складовими якої концептуально визначено зв'язок і передача даних, 

адміністрування системи, судове діловодство та документообіг, розподіл судових 

справ, судова статистика, судова практика, електронна бібліотека суду, кадри, 

аналітика, матеріально-технічне забезпечення, законодавство та право, 

протоколювання та звукозапис, відеоконференцзв'язок, Єдиний державний реєстр 

судових рішень, Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів 

(телефаксів) суб’єктів владних повноважень, електронний суд, інтернет-портал та 

соціальна мережа «Феміда», концептуальна модель архітектури верб-порталу 

«Судова влада», інформаційний кіоск, комплексна система захисту інформації, 

центр обробки даних (дата-центр), модернізація та розвиток локальних 

обчислювальних мереж ДСА України та судів, розвиток корпоративної мережі.  

З урахуванням складності та масштабності задач створення і впровадження 

Програми запропоновано здійснювати процес інформатизації судів загальної 

юрисдикції та інших установ судової влади з поступовим вирішенням питань 
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щодо вдосконалення та модернізації існуючих інформаційних та локальних 

систем та запровадженням нових підсистем.  

Реалізація Концепції галузевої інформатизації передбачає три етапи. 

Етап 1 (2013 рік). На цьому етапі визначено за пріоритет впровадження 

підсистеми «Інформаційний кіоск» та підсистеми «Електронний суд», 

супроводження та вдосконалення підсистем «Кадри», «Аналітика», 

«Відеоконференцзв'язок» і «Судове діловодство та документообіг». Було 

заплановано розвиток та вдосконалення підсистеми «Комплексна система 

захисту інформації», підтримка функціонування підсистем «Протоколювання та 

звукозапис судового процесу», «Судова статистика», «Єдиний державний реєстр 

судових рішень», «Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів 

(телефаксів) суб'єктів владних повноважень», «Інтернет-портал та соціальна 

мережа Феміда», «Зв'язок та передача інформації», «Адміністрування системи», 

«Матеріально-технічне забезпечення», «Законодавство та право», а також 

модернізація і розвиток локальних обчислювальних мереж Державної судової 

адміністрації України та судів, розвиток корпоративної мережі. Зауважимо, що за 

інформацією Державної судової адміністрації України стосовно виконання Етапу 

1 комплексна система захисту інформації у повній мірі не запрацювала, а щодо 

інших підсистем були виконані лише необхідні заходи стосовно їх 

супроводження і підтримання в робочому стані.  

Етап 2 (2014 рік). На цьому етапі було заплановано здійснити 

супроводження та вдосконалення підсистем «Відеоконференцзв'язок», 

«Електронний суд», «Судове діловодство та документообіг», а також підтримка 

функціонування підсистем «Протоколювання та звукозапис судового процесу», 

«Судова статистика», «Єдиний державний реєстр судових рішень», «Єдина база 

даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних 

повноважень», «Комплексна система захисту інформації», «Інтернет-портал та 

соціальна мережа Феміда», «Інформаційний кіоск», «Зв'язок та передача 

інформації», «Адміністрування системи», «Матеріально-технічне забезпечення», 

«Кадри», «Аналітика», «Законодавство та право», модернізація та розвиток 
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локальних обчислювальних мереж Державної судової адміністрації України та 

судів, розвиток корпоративної мережі.  

На етапі 3, який завершився у 2015 році, фактично здійснювалися ті ж самі 

заходи, які проводилися на етапі 2. Водночас і завдання досліджуваного етапу, і 

етапу 2 не були повністю виконані. Причинами цього стали хронічне 

недофінансування судової системи в контексті її організаційного забезпечення, 

відсутність чіткої програми виконання Концепції галузевої інформатизації, 

формальне здійснення експертизи і проведення державних закупівель 

програмного забезпечення та комп’ютерної техніки без урахування перспектив її 

використання, що потребувало їх постійної подальшої модернізації та додаткових 

бюджетних витрат[20].  

Одним із новітніх фундаментальних нормативно-правових актів 

концептуального спрямування є Стратегія реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, затверджена 

Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 (Стратегія)[182]. 

Відповідно до зазначеної Стратегії встановлено пріоритети реформування 

судової влади – системи судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів як на рівні конституційних змін, так і на рівні впровадження 

першочергових невідкладних заходів, які забезпечать необхідні позитивні 

зрушення у функціонуванні відповідних правових інститутів. Як зазначено у 

Стратегії на сьогодні система правосуддя не виконує поставлені перед нею 

завдання на належному рівні. Одним із чинників такої ситуації є недостатній 

рівень єдності та послідовності судової практики; відсутність чи недостатній 

рівень використання можливостей сучасних інформаційних систем (електронне 

правосуддя). Наслідком цього є відсутність належної інформаційно-технічної 

інфраструктури та можливостей використання інформаційних систем і системи 

електронного правосуддя.  

У системі завдань, заходів і результатів виконання Стратегії у контексті 

підвищення прозорості діяльності суддів та рівня їх відповідальності одними з 

основних визначено забезпечення широкого використання інформаційних систем 
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для надання більшої кількості послуг «електронного правосуддя»; створення в 

судах інформаційних систем електронного менеджменту, зокрема введення 

повноцінних електронних систем, у тому числі системи електронного 

документообігу, та відстеження справ (до вищих інстанцій), електронних 

повідомлень, електронних викликів, електронного розгляду справ (у деяких 

випадках), електронних платежів, аудіо- та відеофіксації засідань, інформаційної 

системи внутрішньої бази даних, інформаційної системи законодавчої бази 

даних, удосконалення системи забезпечення рівного та неупередженого 

розподілу справ між суддями, зокрема, визначення судді та (або) складу колегії 

суддів на всіх стадіях судового провадження, та акцентовано увагу на 

поетапному запровадження інструментів «електронного правосуддя», що дасть 

змогу користувачам звертатися до суду, сплачувати судовий збір, брати участь у 

провадженнях та отримувати необхідну інформацію і документи електронними 

засобами, а також посилення управління інформаційними системами для більшої 

участі адвокатів у наданні послуг «електронного правосуддя». Зауважимо, що 

авторський підхід до правильності використання термінів «електронне 

правосуддя» і «електронне судочинство» як не однопланових уже зазначалося у 

підрозділі 1.2. дисертації.  

Необхідно звернути увагу і на затвердження Радою суддів України 

Стратегічного плану розвитку судової влади України на 2013-2015 роки. У цьому 

документі одним із стратегічних завдань визначено інноваційне використання 

технологій та вдосконалення судових процедур[225]. Для вирішення цього 

завдання запропоновано суддям підвищувати свій професійний рівень та 

покращувати якість здійснення правосуддя шляхом впровадження сучасних 

технологій, розробки та застосування систем уніфікованого автоматизованого 

діловодства. Першочерговими завдання, що стоять перед судовою владою щодо 

підвищення продуктивності роботи судів та якості здійснення правосуддя, 

зокрема, через розробку та уніфіковане використання сучасних технологій, 

визначені такі: 1) визначити показники ефективності роботи суду, відобразити їх 

у статистичній звітності, проаналізувати процедури діловодства, описавши 
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процеси та порядок роботи з документами, в разі необхідності удосконалити їх; 

2) забезпечити відповідність програмного забезпечення удосконаленим 

процедурам роботи з документами та забезпечити інтеграцію програмних 

продуктів, які використовуються в судовій системі; 3) розробити План 

інформатизації судів, який визначив би, зокрема, принципи, стандарти, часові 

рамки та бюджетні розрахунки, необхідні для функціонування єдиної судової 

інформаційної системи; 4) удосконалити програмне забезпечення 

автоматизованої системи діловодства в судах та забезпечити системний контроль 

за її функціонуванням.  

Також суттєвим кроком до запровадження електронного судочинства стало 

затвердження ХІІ (позачерговим) з’їздом суддів України Стратегії розвитку 

судової влади України на 2015-2019 роки[183]. Зокрема у зазначеній Стратегії 

окремим напрямом передбачено вирішення двох стратегічних питань – доступ до 

правосуддя та використання інноваційних технологій і поліпшення судового 

процесу. При цьому з’їздом зауважено, що інформаційні технології – це 

ключовий інструмент для поліпшення доступу до правосуддя, підвищення 

ефективності судів та управління судовими справами. Зусилля щодо 

впровадження можливостей електронного судочинства необхідно спрямувати на 

вдосконалення внутрішніх (системи управління судовими справами) і зовнішніх 

(сайтах) інформаційних систем судів. Також ці зусилля мають бути націлені на 

підвищення взаємодії між цими інформаційними системами та інформаційними 

системами інших органів у сфері юстиції. Важливим кроком у цьому повинна 

стати реорганізація та консолідація структур управління інформаційних систем 

шляхом аутсорсингу більшості інформаційних послуг судів на основі угод про 

рівень обслуговування. Більш інтенсивне використання електронного правосуддя 

дасть користувачам можливість звертатися до суду, оплачувати послуги, брати 

участь у провадженнях та отримувати всю відповідну документацію 

електронними засобами. Прогнозовано, що судді отримають можливість 

ефективно розпоряджатися ресурсами та підвищувати свою продуктивність, 

одночасно вирівнюючи баланс між роботою та особистим життям. 
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Крім зазначених нормативно-правових актів Державною судовою 

адміністрацією України прийнято ряд документів інструктивного характеру, 

зокрема Інструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування 

судового процесу (судового засідання)[154], Інструкція про порядок роботи з 

технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, 

проведених у режимі відеоконференції, під час судового засідання 

(кримінального провадження)[153] та розроблено Положення про автоматизовану 

систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 

листопада 2010 року № 30[155], а також низку технічних вимог до комп’ютерної 

техніки, оргобладнання і програмного забезпечення електронного судочинства.  

 

2.2. Електронне судочинство як засіб підвищення доступу до 

правосуддя 

 

Питання впровадження електронного судочинства (у деяких джерелах це 

явище науковці і практикуючі юристи називають електронним (віртуальним) 

судочинством) виникло на ґрунті необхідності вирішення низки проблем, які 

наразі супроводжують судову систему. І справа не в тому, що протягом останніх 

п’яти-десяти років заінтересовані особи стали частіше звертатися за судовим 

захистом, що фактично призвело до перевантаження судової системи справами та 

іншими матеріалами. Саме по собі електронне судочинство проблеми великої 

кількості справ і проваджень не вирішує, оскільки це потребує комплексного і 

науково аргументованого підходу. Але електронне судочинство має право на 

існування як з урахуванням потреби імплементації здобутків передових 

інформаційно-комунікаційних технологій, так і зважаючи на необхідність 

ґрунтовної оцінки його впливу на судову діяльність загалом.  

Отже, проблема електронних (віртуальних) судових процесів виникатиме і 

надалі. Водночас у науковій літературі спостерігаються неоднозначне ставлення і 

різні оцінки можливих законодавчих нововведень у цьому питанні. Одна точка 

зору зводиться до того, що судовий процес відбувається із застосуванням систем 

передачі інформації і по суті є інформаційною системою, яка може 
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інтерпретуватися як система комп’ютерної електронної інформації. Виходячи з 

цього, стверджується, що теоретично і практично існує наявна сумісність між 

процесуальними реаліями та інформаційними технологіями. Другий підхід 

свідчить про те, що так звана електронізація судочинства призводить до зайвої 

формалізації і може бути загрозою для проведення ефективних реформ 

правосуддя, є деструктивною, оскільки створює складні теоретичні та прикладні 

проблеми. У такому розумінні, на наш погляд, необхідно вести мову про вплив 

електронного судочинства на один із основних принципів правосуддя – 

доступність – у теоретичній прив’язці до інших його принципів, як-от 

змагальність, усність, безпосередність через призму верховенства права.  

За змістом статті 1 Конституції України наша держава є правовою 

державою, яка заснована на визнанні та реальному забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина, дотриманні верховенства права, взаємній відповідальності 

людини і держави. Згідно із статтею 8 Основного Закону в Україні визнається і 

діє принцип верховенства права. Тобто прагнення України бути суверенною і 

незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою повинно 

ґрунтуватися на беззаперечній дієвості і додержанні верховенства права у всіх 

сферах суспільного життя, в тому числі і під час здійснення правосуддя. 

Загальнотеоретичному вивченню принципів права приділена увага у працях 

таких видатних учених як М. І. Козюбра, А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков,         

П. М. Рабінович. У прикладних дослідженнях, які стосуються галузевих наук, 

необхідно відмітити роботи П. П. Андрушка, В. В. Городовенка,                            

О. В. Гетманцева, В. В. Комарова, О. В. Рожнова, С. Я Фурси, М. Й. Штефана,   

М. М. Ясинюка та багатьох інших, які розглядали окремі принципи відповідних 

видів судочинства, або принципи судової влади, обґрунтовуючи їх склад та 

класифікацію. Водночас специфіка застосування принципу верховенства права в 

контексті доступності правосуддя і впровадження електронного судочинства не 

була предметом самостійного дослідження, що обумовлює потребу вивчення 

цього питання. 
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Забезпечення дієвості верховенства права є однією з актуальних та 

нагальних проблем юридичної науки, що має не лише теоретичний, але й 

прикладний характер. Україна як держава-учасниця Ради Європи, визнавши дію 

принципу верховенства права, взяла на себе відповідні зобов’язання, оскільки 

згідно із статтею 3 Статуту Ради Європи кожний член Ради Європи обов’язково 

повинен визнати принципи верховенства права та здійснення прав людини й 

основних свобод всіма особами, які знаходяться під його юрисдикцією. Крім 

того, з урахуванням євроінтеграційних прагнень України зауважимо, що стаття 6 

Договору про Європейський Союз наголошує на тому, що засадничими 

принципами Союзу є спільні принципи всіх держав-членів: демократія, 

панування прав людини та засадничих свобод, верховенство права[117, с. 11], 

[89, с. 439].         

Закріплення принципу верховенства права відбулося не тільки в 

положеннях Конституції України. Він має розвиток у Законі України «Про 

судоустрій і статус суддів» та у нормах процесуального законодавства. Також 

необхідно відмітити положення Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, затверджену 

Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015, згідно з якими 

внаслідок її реалізації судова система України та суміжні правові інститути 

працюватимуть, керуючись принципом верховенства права, ефективно, 

продуктивно та скоординовано, стануть підзвітними громадянам України, 

вільними від будь-якого політичного впливу та відповідатимуть стандартам і 

передовим практикам Європейського Союзу. Метою зазначеної Стратегії є 

визначення пріоритетів реформування системи судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів задля практичної реалізації принципу верховенства 

права та забезпечення функціонування судової влади, що відповідає суспільним 

очікуванням щодо незалежного і справедливого суду, а також європейським 

цінностям та стандартам захисту прав людини. 

Вітчизняні науковці досить часто звертаються до теми вивчення феномену 

верховенства права. Необхідно зазначити ґрунтовні роботи С. П. Головатого,             
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М. І. Козюбри, О. В. Петришина, С. П. Погребняка, С. В. Шевчука та інших 

авторів[49], [84, с. 15-23], [120, с. 24-35], [119, с. 47-59], [124, с. 26-36], [125], 

[242, с. 67-71], [240, с. 52-61]. Але, незважаючи на постійний фокус наукового 

пошуку щодо верховенства права, єдності у тлумаченні цього принципу не 

вбачається. Тому слушною є думка професора С. В. Шевчука, який стверджує, 

що зміст принципу верховенства права в Україні як у доктрині, так і на практиці 

залишається достатньо невизначеним[241, с. 112].  

Дослідження сутності верховенства впливає на вивчення інших принципів 

права, надзвичайно важливих для здійснення правосуддя. Класичне розуміння 

верховенства права обґрунтував у свій час англійський теоретик, професор 

Університету Оксфорда А. Дайсі, який визначив три основні положення для 

цього принципу: 1) відсутність державної сваволі; 2) підпорядкування кожного 

звичайному закону, який застосовується звичайними судами; 3) загальні норми 

конституційного права утворюють результат загального права країни. На думку 

Р. А. Каламкаряна, вивчення праць А. Дайсі дає підстави стверджувати, що 

державна влада не повинна мати широких дискреційних повноважень, що 

забезпечить відсутність сваволі з її боку; повинна дотримуватися юридична 

рівність всіх громадян перед законом у межах єдиної, загальної юрисдикції; 

права людини мають забезпечуватися у судовому порядку, а система прав 

людини не лише декларувалася в конституції, але й існувала в реальному режимі 

завдяки ефективно діючому механізму судового забезпечення[78, с. 41-48].     

Вітчизняна наука конституційного права має у своєму арсеналі низку 

ґрунтовних досліджень із питань розуміння та імплементації принципу 

верховенства права. Так, на думку Є. В. Назаренка, принцип верховенства права 

має прояв у сукупності таких дій: 1) реалізація правотворчості, правозастосовної 

та правоохоронної діяльності лише відповідно до соціального ідеалу 

справедливості, згідно з яким людина, її права і свободи визнаються найвищою 

соціальною цінністю; 2) утвердження верховенства конституції в діяльності всіх 

державних органів і посадових осіб; 3) забезпечення в законодавстві пріоритету 

загальновизнаних норм і принципів міжнародного права; 4) утвердження 
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верховенства правового закону в системі нормативних актів і забезпечення 

принципу правової законності у процесі правозастосовної діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування; 5) формування розвиненої 

системи захисту прав людини, створення професійного неупередженого і 

доступного для всіх громадян суду[102, с. 87-91].   

Фахівці у галузі адміністративного права принцип верховенства права 

визначають в інший спосіб. Зокрема, А. А. Стрижак стверджує, що цей принцип 

необхідно розглядати як правовий, оскільки його сучасне розуміння 

сформувалося під впливом глобалізаційних, міжнародних та європейських 

інтеграційних процесів. За своїм змістом він є поєднанням примат прав і свобод, 

законних інтересів людини і громадянина у суспільстві, верховенства конституції 

в системі актів законодавства країни та передбачуваність законів і дій органів 

державної влади[226, с. 62-72].     

У теорії судоустрою верховенство права визначається фундаментальним 

принципом, на основі якого будується демократична правова держава і 

функціонування судової влади в ній. Як зазначає В. В. Городовенко, 

верховенство права – це панування права в суспільстві, яке відображається у 

судочинстві шляхом інституалізації низки визнаних міжнародним 

співтовариством вимог: 1) право на оскарження дій та рішень органів державної  

влади; 2) вільній оцінці судом обстави справи; 3) незалежності й неупередженості 

суддів; 4) незалежній судовій процедурі, яка включає такі складові як 

справедливість, відкритість, доступність правової допомоги; 5) наявності 

незалежної прокуратури, яка здійснює захист прав людини в судочинстві;            

6) обов’язковості судових рішень[53, с. 1-9].  

Теоретичні напрацювання не завжди системно і цілісно показують глибину 

досліджуваного явища та відображають його значення для практики. Тому у 

цьому аспекті важливим є розуміння верховенства права вищим судовими 

органами держави. Так, вперше до цього питання звернувся Верховний Суд 

України у постанові Пленуму від 1 листопада 1996 року № 9 «Про застосування 

Конституції України при здійсненні правосуддя», у пункті 1 якої зазначалося, що 
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виходячи з принципу верховенства права та гарантування Конституцією судового 

захисту конституційних прав і свобод, судова діяльність повинна бути 

спрямована на захист цих прав і свобод від будь-яких посягань шляхом 

забезпечення своєчасного та якісного розгляду конкретних справ. При цьому 

було зауважено, що згідно із статтею 22 Конституції України закріплені в ній 

права і свободи людини і громадянина не є вичерпними[146].    

Більшої уваги виокремленню і тлумаченню принципу верховенства права 

приділено у рішеннях Конституційного Суду України. Так, у рішенні органу 

конституційної юрисдикції у справі за конституційним поданням Верховного 

Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень статті 69 КК України (справа про призначення судом більш м’якого 

покарання) від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 зазначено, що верховенство 

права – це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від 

держави його втілення у правотворчу і правозастосовну діяльність, зокрема у 

закони, які за своїм змістом повинні проникати передусім ідеями соціальної 

справедливості, свободи, рівності тощо. Одним із проявів права є те, що право не 

обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші 

соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які 

легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем 

суспільства. Всі ці елементи об’єднуються якістю, що відповідає ідеології 

справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення у 

Конституції України. Таке розумінні права, на думку Конституційного Суду 

України, не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді може бути 

несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність особи. 

Справедливість – одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його 

як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів 

права[210].        

Низка рішень Конституційного Суду України свідчить про постійну увагу 

цього суду до принципу верховенства права та його складових. На обґрунтування 
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наведеного органом конституційної юрисдикції неодноразово висловлювалися 

позиції, які загалом зводяться до такого:  

1) принципи рівності і справедливості, правової визначеності, ясності і 

недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове 

застосування, не виключають необмеженості трактування у правозастосовній 

практиці, що неминуче призводить до свавілля[211]; 

2) питання розподілу правосудних повноважень між Верховним Судом 

України та вищими спеціалізованими судами, що полягає у визначенні стадій 

судочинства та форм провадження, повинно підпорядковуватися гарантіям права 

кожної людини на справедливий суд. Тому наявність двох касаційних інстанцій 

для перевірки рішень спеціалізованих судів не відповідає засадам правової 

визначеності[212]; 

3) відповідно до принципу правової визначеності обмеження основних прав 

людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за 

умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, 

встановлюваних такими обмеженнями. Отже, обмеження будь-якого права 

повинно ґрунтуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати 

правомірну поведінку від протиправної, передбачити юридичні наслідки своєї 

поведінки[213]. 

За таких обставин можливо виокремити загальні риси верховенства права, 

які, на наш погляд, полягають у наступному: 

1) держава та всі її органи повинні діяти в напрямі досягнення ідеалів 

справедливості, в основу яких закладено фундаментальні права, свободи, 

інтереси людини, які у демократичній, соціальній, правовій державі визнаються 

найвищою соціальною цінністю; 

2) реалізація повноважень органами державної влади, посадовими особами 

повинна здійснюватися виключно у порядку та у спосіб, визначений законами; 

3) надання пріоритету правовим законам, тобто законодавчим актам, які 

розроблені і прийняті з урахуванням фундаментальних прав, свобод та інтересів 

людини, загальновизнаних міжнародних норм і принципів міжнародного права. 
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Такі закони повинні відповідати вимогам ясності, однозначності, 

передбачуваності, стабільності, доступності; 

4) беззаперечне дотримання юридичної рівності перед правовим законом 

під час судового провадження, а також взаємна відповідальність людини перед 

державою і держави перед людиною; 

5) забезпечення прав людини у судовому порядку з урахуванням 

здійснення правосуддя з додержанням справедливої процедури та доступності 

правосуддя.            

На підтвердження наведених позицій звернемося до практики 

Європейського суду з прав людини. Зокрема, в низці його рішень зауважено, що 

складовими верховенства права необхідно визнати визнання пріоритетності, 

домінування визначальної ролі прав людини в діяльності держави; поширення 

пріоритету верховенства права на діяльність усіх без винятку державних органів, 

в тому числі органів поліції, прокуратури і суду; правова впевненість, визначення 

положення людини у конкретній ситуації, в якій вона перебуває; 

неприпустимість затримання особи на невизначений і непередбачуваний термін, 

якщо таке затримання не ґрунтується на законі чи судовому рішенні; обсяг 

правової дискреції та способи її здійснення, зокрема судової дискреції, повинні 

бути чітко визначені у законі; суспільна довіра до судової влади та судової 

системи як до гаранта справедливості; дієвий судовий контроль за діяльністю 

органів виконавчої влади у разі їх втручання у права людини; обов’язковість 

виконання судових рішень, що має наслідком підпорядкування всіх органів 

держави і посадових осіб судовому рішенню; передбачена законодавчо 

можливість скасування судом вищої інстанції судового рішення, яке не набрало 

законної сили; незмінність, остаточність, стабільність судового рішення, яке 

набрало законної сили; невтручання органів законодавчої влади в діяльність 

судової влади і органів правосуддя; секуляризм держави, що передбачає 

побудову державного апарату виключно з метою реалізації світського способу 

життя; доступність законів, які повинні повною мірою відповідати правам 

людини, бути достатньо простими і ясними для сприйняття, зрозумілими та 
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передбачуваними тощо; практично безвиняткова можливість доступу до 

суду[191, с. 8-10], [72, с. 154-159], [43, с. 223-224], [50, с. 1169-1223]. Саме на 

двох останніх складових є потреба сфокусувати науковий пошук далі.  

Як доводять напрацювання теоретиків права і практика Європейського суду 

з прав людини складовою верховенства права визначено поняття «закон», 

оскільки саме на підставі закону у демократичній країні формується відповідна 

система судів, встановлюється юрисдикція судових органів, визначаються їх 

повноваження та порядок здійснення правосуддя. Перевищення повноважень, які 

встановлені законами, Європейський суд з прав людини розглядає як порушення 

права на справедливий судовий розгляд[199]. Суттєво, що Європейський суд з 

прав людини під принципом верховенства права розуміє не принцип законності, 

що сформульований на підставі позитивістського підходу у праві, а загальний 

природно-правовий принцип передбачуваності і справедливості нормативних 

писаних правил[98, с. 110-111].  

Такий висновок підтверджується низкою рішень цього Суду. Зокрема, 

виокремлюються два компоненти, якими повинні бути закони. Як зазначено у 

рішенні Європейського суду з прав людини «Санді Таймс» проти Сполученого 

Королівства від 26 березня 1979 року, по-перше, закон має бути зрозумілим: 

кожний громадянин відповідно до конкретних обставин повинен орієнтуватися в 

тому, яка саме правова норма застосовується у конкретному випадку; по-друге, 

«законом» може вважатися лише правова норма, сформульована настільки чітко, 

щоб кожний громадянин міг співвідносити з нею свою поведінку: він повинен 

мати змогу, користуючись у разі потреби послугами компетентних радників, 

передбачити у розумних межах, виходячи з конкретних обставин, які наслідки 

може мати конкретний вчинок. Ці наслідки не можуть бути передбачувані з 

абсолютною впевненістю: як показує досвід, цього досягти неможливо. Крім 

того, хоч і дуже бажано прагнути до абсолютної чіткості викладення норми, це 

іноді зумовлює її негнучкість, тоді як закон повинен враховувати конкретні 

обставини[200]. 
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При цьому, на думку Європейського суду з прав людини, якщо існує 

питання щодо застосування ефективного засобу правового захисту у 

ретроспективі, то цей засіб повинен існувати з достатньою мірою впевненості. 

Виходячи з цього, Суд дотримується позиції, відповідно до якої застосування 

зворотного в часі законі порушує принцип юридичної визначеності і буде 

несумісним з нормами закону, якщо він позбавляє особу доступу до засобів 

правового захисту, які мали б бути ефективними згідно із положеннями пункту 1 

статті 35 Конвенції[201]. Незважаючи на те, що Європейський суд з прав людини 

виходить з того, що слово «закон» охоплює не лише законодавчі акти, але й 

неписане право[202],[203], він, на думку вітчизняної дослідниці С. О. Якимчук, 

чітко вказує, що постанови пленуму Верховного Суду України чи вищих 

спеціалізованих судів не мають сили закону і не є обов’язковими для виконання 

судами та іншими органами[246, с. 355-366].    

З метою розуміння комплексної дії принципу верховенства права та 

доступності правосуддя як його невід’ємного компонента проілюструємо це на 

конкретних прикладах рішень Європейського суду з прав людини у питаннях 

тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 

року (Конвенція)[178]. На наш погляд, показовою у сенсі доступності правосуддя 

є справа Голднер проти Сполученого Королівства від 21 лютого 1975 року. У 

рішенні зазначено, що преамбула Конвенції не включає верховенство права до її 

завдань і цілей, а тільки вказує на нього як на характерну ознаку загального 

духовного спадку держав-членів Ради Європи. Водночас Європейський суд з прав 

людини і Європейська комісія мають бачення, сутність якого полягає в тому, що 

тлумачити це посилання як риторику, яка не має значення для Конвенції, є 

помилковим. На думку Європейського суду з прав людини, держави, які 

підписали Конвенцію, виходили з глибокої віри у верховенство права, а 

верховенство права у судових справах важко уявити без можливості отримати 

доступ до правосуддя. Виходячи з наведених міркувань, Судом було зроблено 

висновок, що було б неприпустимо, щоб пункт 1 статті 6 Конвенції містив 

детальний опис процесуальних гарантій, які надаються сторонам у судових 
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справах, та не захищав би, в першу чергу, те, що дає можливість практично 

скористатися такою гарантією як доступ до суду. Такі характеристики процесу як 

справедливість, публічність, динамізм, позбавляються сенсу, якщо немає самого 

судового розгляду[195, с. 39-80].     

У контексті рішень Європейського суду з прав людини забезпечення права 

на справедливий забезпечується доступністю правосуддя. Тому ми підтримуємо 

позицію С. В. Прилуцького, який зауважує, що нарівні з принципом незалежності 

судової влади виділяється принцип доступу до правосуддя, який складає основу 

сучасної концепції справедливого судочинства[135, с. 141-145]. При цьому автор 

стверджує, що доступність правосуддя включає в себе такі аспекти: 1) коло 

правовідносин, на які поширюється юрисдикція судів; 2) система судів;                

3) територіальна юрисдикція судів; 4) право на оскарження; 5) ставки судового 

збору; 5) доступ до судової практики та законодавства; 6) засоби обміну 

документами та інформацією між особою, яка звертається до суду, та судом.  

З урахуванням того, що принцип доступності правосуддя є 

загальновизнаним, а механізми його реалізації залежать від правової системи 

кожної окремої держави, проаналізуємо його з точки зору позицій, викладених у 

рішеннях Європейського суду з прав людини. Зауважимо, що при буквальному 

розумінні частини першої статті 6 Конвенції може скластися враження, що вона 

прямо не закріплює право зацікавленої особи на вирішення судом виниклого 

спору про цивільні права й обов'язки, окреслюючи виключно вимоги 

справедливості розгляду. Водночас, якщо в особи відсутній доступ до 

правосуддя, то решта гарантій права на справедливий судовий розгляд стають 

нездійсненними.  

Уявляється, що на підставі цієї тези у своїх рішеннях Європейський суд з 

прав людини розробив принцип права на доступ до суду, який випливає з 

положень пункту 1 статті 6 Конвенції. Цей припис гарантує кожному право на 

звернення до суду з будь-якою вимогою, що стосується спору про його права й 

обов'язки («право на суд»). Порушення права на суд, одним з аспектів якого є 

право на доступ до правосуддя, має місце і в тих випадках, коли особа, 
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обґрунтовано вважаючи незаконним втручання будь-яких інших осіб у 

здійснення свого права, не може має можливості звернутися з відповідним 

позовом до суду, що відповідає вимогам частини першої статті 6 Конвенції. Крім 

того, право на доступ до правосуддя повинно не тільки формально визнаватися, 

але й бути «ефективним», що свідчить про необхідність досягнення ефективного 

рівня судового захисту. Як зазначає з цього приводу Н. Ю. Сакара, хоча право на 

доступ до правосуддя і складає лише один з аспектів права на суд, саме це право 

робить можливою реалізацію інших вимог справедливого процесу[218, с. 4]. 

Виходячи з наведеного, професор В. В. Комаров та Н. Ю. Сакара виділяють 

такі основні складові елементи права на справедливий судовий розгляд: 

1) необтяжений юридичними й економічними перешкодами доступ до судової 

установи; 2) належна судова процедура; 3) публічний судовий розгляд;                

4) розумний строк судового розгляду; 5) розгляд справи незалежним та 

безстороннім судом, встановленим законом[87, с. 16]. 

Конвенційні положення наголошують також на необхідності розгляду 

справи компетентним і справедливим судом, зокрема в контексті перегляду 

судових рішень. Тому, за умови визначення у законодавстві можливості судового 

перегляду справи у кількох інстанціях (апеляційній, касаційній), то недостатньо, 

щоб тільки суд першої інстанції діяв у повній відповідності з вимогами 

справедливого правосуддя. Перегляд справи у суді вищої інстанції також повинен 

відповідати таким вимогам. Підтвердженням цієї тези є рішення Європейського 

суду з прав людини у справі «Екбатані проти Швеції» від 26 травня 1988 року, в 

якому зазначено, що у відповідності з практикою Суду до держави, де створені 

апеляційні або касаційні суди, висувається вимога забезпечити особам, що 

притягуються до відповідальності згідно із законом, користування в таких судах 

основними гарантіями, передбаченими нормами Конвенції»[198].  

Крім того, в Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи № (95) 5 від        

7 лютого 1995 року зауважено, що одним з елементів судового захисту в цілому є 

його доступність в окремих стадіях або провадженнях. Поряд із цим слід мати на 

увазі, що перегляд судових рішень у структурі судового захисту прав людини не 
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є обов'язковим з точки зору статті 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. Ця норма закріплює право кожного на справедливий і 

публічний розгляд його справи незалежним і безстороннім судом, встановленим 

законом. При цьому не визначається, суд якої інстанції є належним з позиції 

зазначеної статті. Таким чином, Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод наявність форм судового перегляду та інституційну 

побудову судової влади відносить до компетенції національного законодавства.  

Положення Конвенції встановлюють стандарти здійснення правосуддя, які  

передбачають, що в принципі повинна існувати можливість контролю за будь-

яким рішенням нижчого суду («суд першої інстанції») з боку вищого суду («суд 

другої інстанції»). Якщо буде визнано доцільним передбачити виключення з 

цього принципу, то будь-які такі виключення мають бути засновані на законі і 

відповідати загальним принципам справедливості. Сторонам повинна надаватися 

інформація про їх право на оскарження і про те, яким чином це право 

здійснювати, зокрема, про строки, в які слід подавати скаргу. Таким чином, за 

наявності в національному законодавстві Високих Договірних Сторін вказаної 

Конвенції можливості перегляду судового рішення судові контрольні інстанції 

мають відповідати статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод з точки зору доступу до правосуддя[194]. 

В інших рішеннях Європейського суду з прав людини зазначено, що право 

доступу до правосуддя повинно бути не теоретичним або ілюзорним, а 

здійсненим на практиці[204]. Однак таке право може підлягати обмеженням на 

підставі закону, оскільки, на думку Суду, право на доступ до суду за своєю 

природою потребує регулювання з боку держави. Зокрема, це можуть бути 

встановлені законом строки давності, гарантування приписів щодо видатків, 

положення стосовно неповнолітніх та неповносправних осіб. Реалізація гарантій 

сторонам у справі щодо права доступу до суду з метою визначення їх прав і 

обов’язків згідно із пунктом 1 статті 6 Конвенції залишає за державою вільний 

вибір засобів, що використовуватимуться для досягнення цієї мети. Водночас, 

якщо доступ до суду обмежується законом або фактично, Європейський суд з 
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прав людини розглядає, чи не послабило суть права накладене обмеження, 

зокрема чи переслідувалася при цьому законна мета чи було розумне 

співвідношення пропорційності між засобами, що застосовувалися, і метою, яку 

намагалися досягти[205], [206, с. 26-45].  

Також Європейський суд з прав людини наголосив на тому, що з метою 

ефективності права доступу до правосуддя особа повинна мати ясну практичну 

можливість оскаржити дії, що складають втручання в її право, в тому числі 

приналежно до процедури використання доступних їй засобів правового 

захисту[207, с. 60-69].      

На підставі наведеного можливо зробити висновок, що верховенство права 

передбачає, зокрема, забезпечення доступу кожному до правосуддя з метою 

захисту права на основі справедливого судового розгляду та застосування 

зрозумілого і передбачуваного закону.   

З урахуванням викладеного, виникає потреба дослідження впливу 

електронного судочинства на доступність правосуддя, оскільки інформаційні 

технології дають змогу не тільки прискорити судовий процес, а й мають 

серйозний ресурс для того, щоб здійснення судочинства не перетворювалося на 

«келейне» дійство за участю визначених акторів. Впровадження електронного 

судочинства дає також і можливість широкого доступу до правосуддя всім 

заінтересованим особам, що вказує на перспективу повноцінного виконання 

положень Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» в аспекті права на справедливий суд, права на повноважний суд, рівності 

перед законом і судом, гласності і відкритості судового процесу через призму 

верховенства права.   

Як зауважує В. В. Білоус, електронне судочинство порівняно із 

традиційним у більшій мірі гарантуватиме доступ до правосуддя, швидкість 

розгляду справ судами, сприятиме якості судових рішень, контролю сторін за 

розглядом справи та економії судових витрат, посилить змагальність і 

публічність судових процесів[27, с. 289-295]. Погоджуючись із позицією 

зазначеного автора, необхідно зауважити, що електронне форматування 
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судочинства має на меті і вирішення низки супутніх питань, зокрема подання 

(надсилання) до суду запитів, звернень, клопотань, скарг процесуального і 

непроцесуального характеру, а також обміну даними між судом і запитувачем 

інформації, управління справою з боку судді.  

Також важливо, що впровадження електронного судочинства може суттєво 

впливати на територіальну доступність судових послуг шляхом віртуалізації 

проведення судових процесів у будь-якому суді та у будь-якій судовій справі. У 

цьому аспекті важливо, що такий підхід до організації судочинства з 

використанням новітніх інформаційних технологій дозволить максимально 

наблизити до заінтересованих осіб власне судовий розгляд справи з одночасною 

економією фінансових, часових, людських ресурсів і, як наслідок, дасть змогу 

інтенсифікувати здійснення правосуддя. 

Як елемент доступності правосуддя в літературі розглядається така 

складова як розумний строк розгляду справи. На сьогодні розгляд судових справ 

у контексті дотримання розумних строків їх вирішення є дійсно серйозною 

проблемою у судовій системі. Наприклад, чинне законодавство визначає місцеві 

загальні суди також і адміністративними місцевими судами, що призводить до 

надмірного навантаження кожного судді цивільними та адміністративними 

справами, а також справами про адміністративні правопорушення.  

Конвенцією передбачено такий критерій як розумний строк, про який 

ідеться у пункті 1 статті 6 цього документа. Складність справи, реалізація різних 

підходів судових органів до розгляду конкретних справ, окремі аспекти 

поведінки заявників, що могли вплинути на продовження строку розгляду, а 

також певні обставини, які виправдовують більш тривалий строк судового 

розгляду, є тими факторами, на які Європейський суд з прав людини звертає 

увагу під час з’ясування обставин справи та дослідженні питання відповідності 

судової процедури «розумному строку». Значення критерію «розумного строку» 

полягає у встановленні межі стану невизначеності, в якому знаходиться та чи 

інша особа через пред’явлення їй кримінального обвинувачування чи у зв’язку з 

цивільно-правовими відносинами. Кінцевим моментом стану невизначеності, на 
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думку Суду, є момент набрання вироком чи рішенням законної сили чи зняття 

обвинувачення (закриття кримінального провадження).  

Виходячи з міркувань Європейського суду з прав людини, викладених у 

ряді його рішень, судовий розгляд справи стосовно кримінального обвинувачення 

має розглядатися в розумні строки. Це поняття є достатньо широким, а тому за 

роки своєї діяльності Європейський суд з прав людини неодноразово вказував на 

три встановлені критерії, згідно з якими визначається «розумність» строку 

розгляду справи: складність справи, поведінка заявника, поведінка органів влади. 

Отже, тлумачення статті 6 Конвенції у контексті дії верховенства права вимагає 

більш широкого підходу, за яким формальності не можуть бути підставами для 

виправдання несправедливості, в тому числі і невиправданого затягування строку 

розгляду судової справи.  

Розумність строків залежить не тільки від самого суду чи поведінки 

заявника, який може штучно затягувати судовий процес, використовуючи 

недосконалість норм процесуального законодавства. Показовою з цього приводу 

є справа «Трегубенко проти України», у якій Європейський суд з прав людини 

визнав порушення Україною пункту 1 статті 6 Конвенції в контексті можливості 

винесення протесту суддею Верховного Суду України на судове рішення, яке 

набрало законної сили. Беручи до уваги фінансовий та соціальний статус 

заявника, його вік та стан здоров’я, суд визнав, що скасування цього рішення 

також становить непропорційне втручання в його права щодо користування 

своєю власністю. Тому Суд одностайно визнав порушення статті 1 Протоколу     

№ 1 Конвенції і присудив заявнику 3 тис. 536 євро за нанесені йому збитки, а 

також 5 тис. євро за нанесену йому моральну шкоду[208]. 

На нашу думку, суттєвий вплив на дотримання судами розумних строків 

розгляду справ є нормування навантаження на одного суддю, оскільки близько 60 

відсотків справ і матеріалів розглядаються поза межами встановлених 

процесуальним законодавством строків. На це звернув увагу Х позачерговий з’їзд 

суддів України, який відбувся 16 вересня 2010 року[99, с. 2-7]. Тому на 

виконання його рішень у питанні підготовки пропозицій щодо законодавчого 
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визначення норм навантаження на одного суддю, а також визначення фактичного 

навантаження на суддів у 2010 році було розроблено проект Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо 

дисциплінарної відповідальності суддів) у редакції від 7 липня 2010 року (курсив 

наш – Л. С.). Зокрема, було запропоновано статтю 83 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» доповнити новим пунктом наступного змісту: «Суддю 

не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності на підставі пункту 

2 частини першої цієї статті, у разі, коли невжиття ним заходів щодо розгляду 

заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, відбулося 

внаслідок значно більшого навантаження на нього, ніж середнє навантаження на 

суддю відповідної судової юрисдикції та інстанції.  

Державна судова адміністрація України щорічно, не пізніше 5 березня, 

оприлюднює відомості щодо навантаження на суддів за минулий рік на 

офіційному веб-сайті судової влади України.». Водночас цей законопроект так і 

не був реалізований, хоча Радою суддів України було доручено Державній 

судовій адміністрації України продовжити роботу з визначення норм 

навантаження на одного суддю суду загальної юрисдикції.  

Зауважимо, що дослідженню проблематики навантаження не тільки на 

суддів, а й на працівників апаратів судів присвячено багато наукових досліджень. 

До таких можливо віднести праці І. А. Бельської, Л. Р. Борецької,                          

Л. В. Добровольського, О. Н. Здрок, В. В. Манкевича, І. Є. Марочкіна,                  

Н. В. Тарасюка та інших дослідників. Зазначені роботи розглядали досліджуване 

питання з точки зору загальної теорії права, конституційного права, теорії 

управління, адміністративного права, господарського процесуального права, 

судоустрою тощо[30]. Водночас навіть з урахуванням значної кількості праць, 

присвячених розвитку судової влади і судоустрою, недостатньо дослідженою є 

проблема нормативів навантаження суддів як одного з компонентів доступності 

правосуддя в контексті впровадження електронного судочинства. 

Особливо гостро питання суддівського навантаження постало на початку 

2000-х років. Ще у 2005 році в Аналізі індексу судової реформи в Україні, 
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проведеного Асоціацією американських юристів зазначалося, що перед 

українськими судами постала проблема надмірного навантаження, яке постійно 

збільшується[76]. Зрозуміло, що заінтересована особа (фізична чи юридична 

особа, громадська організація тощо) є центральною фігурою у судовій системі 

поряд із суддею, від рішень якого у кінцевому результаті залежить розв’язання 

правового конфлікту та якість правосуддя. Водночас суддівське навантаження, 

особливо у судах першої і касаційної інстанцій, дійсно є на грані співмірності з 

фізичними можливості судді як людини.  

Судочинство, яке здійснюється «конвеєрним» способом, ні до чого доброго 

не приводить. 100-120 справ на місяць (а в деяких місцевих судах і більше), 

судові засідання, які тривають 5-10 хвилин, – це ненормальне явище. Така 

ситуація негативно впливає на сприйняття суду в суспільстві загалом, має 

наслідком винесення «шаблонних» рішень з низьким рівнем їх мотивації, що в 

підсумку дає прогнозований результат – зниження якості правосуддя і 

приниження статусу судді[29], [122]. 

У межах попередніх досліджень паспорту спеціальності 12.00.10 

проводилися репрезентативні опитування суддів в аспекті вирішення питання про 

нормалізацію їх навантаження. До найсуттєвіших причин перевантаження 

респонденти віднесли: 1) навантаження на одного суддю – 78,6%; 2) матеріально-

технічне забезпечення судів, суддів (в тому числі використання інформаційних 

технологій) – 77, 3 %; 3) недоліки роботи органів розслідування – 60,8 %;             

4) неявка сторін у судове засідання без поважних причин – 56,4 %; 5) слабкість 

механізму надання правової допомоги малозабезпеченим – 51,8 %; 6) строки 

судового розгляду – 47,9 %; 7) територіальна наближеність суду – 20,0%;             

8) відкритість інформації про суд, порядок його роботи, процедуру звернення – 

20,3%; 9) розмір судових витрат – 18,4 %. Отже, одними із найсуттєвіших 

факторів, які впливають на доступність правосуддя, треба визнати навантаження 

на одного суддю та слабкість матеріально-технічної бази судів і суддів, яка 

ґрунтується хронічному недофінансуванні судових органів[110, с. 61]. 
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На наш погляд, зазначені фактори міцно пов’язані, оскільки 

перевантаження судді справами, провадженнями і матеріалами є наслідком 

недосконалості процесуального законодавства, що тягне за собою паперову 

бюрократизацію судового процесу, його зарегульованість колізійними, а іноді, 

суперечливими, застарілими нормами. Наприклад, згідно із частиною першою 

статті 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим 

Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів. На перший погляд, законодавець надає 

можливість всім заінтересованим особам звернутися до суду в порядку 

цивільного судочинства. Але якщо співставити зміст наведеної норми із 

приписами частини першої статті 2 цього ж Кодексу, то виникає сумнів у тому, 

чи може будь-яка особа звернутися до суду, оскільки цивільне судочинство 

здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу та Закону 

України «Про міжнародне приватне право». Отже, право звернення до суду 

ґрунтується виключно на положеннях Основного Закону і наведених 

законодавчих актах. Ми вважаємо, що законодавець у такий спосіб фактично 

ігнорує приписи інших законів, які визначають можливість звернення до суду в 

електронному вигляді. Про це мова піде нижче.  

На нашу думку, саме повномірне запровадження електронного судочинства 

не тільки зробить судовий захист доступнішим, але й зменшить навантаження на 

суддів і, як наслідок, на працівників апаратів судів. Більше того, на необхідність 

законодавчого врегулювання норм суддівського навантаження і працівників 

апаратів судів звертають увагу не тільки судді, але й практикуючі юристи. 

Законодавче врегулювання норм навантаження суддів дозволить провести 

розрахунки навантаження, визначити нормативну чисельність суддів та 

працівників апарату судів, здійснювати фінансування судової системи відповідно 

до цих показників. І проблема не тільки в недофінансуванні судової системи. 

Якщо найближчим часом законодавчо не врегулювати нормативи навантаження 

суддів, то це потягне за собою й інші проблеми. По-перше, це порушення 

процесуальних строків розгляду судових справ у контексті недотримання 
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розумних строків. По-друге, зниження якості розгляду справ через велику 

завантаженість суддів і, як результат, зменшення ефективності роботи всієї 

судової системи України. Таким чином, питання запровадження електронного 

судочинства для вирішення означених проблем та його адаптації до норм 

вітчизняного процесуального законодавства є нагальною науковою задачею.  

 

2.3. Зарубіжний досвід правового забезпечення електронного 

судочинства 

 

Досвід зарубіжних країн підтверджує те, що еволюційний шлях поступової 

інформатизації процесуальних правил не завжди веде до очікуваного успіху. 

Тому, орієнтуючись на кращі зарубіжні приклади, необхідно розробити та 

запровадити власну модель електронного судочинства, інтегровану у вітчизняну 

модель електронного урядування як похідну від нього. При цьому, на наш 

погляд, реформування судочинства в цілому та окремих процесуальних приписів 

повинно йти не в напрямі пристосування нових інформаційних технологій до 

існуючих процесуальних норм, а навпаки – є потреба конструювання принципово 

нової електронної моделі судового процесу та її подальшого унормування. Така 

модель має бути розроблена як універсальна для усіх видів судочинства. Разом із 

тим, вона може допускати і деякі відхилення у бік традиційної (паперової) 

форми, але у виняткових випадках, коли цього вимагають обставини справи. 

Із появою та повсюдним упровадженням електронно-обчислювальних 

машин і периферійної техніки настала ера комп’ютерної інформаційної 

технології – інформаційна ера (Information Age, Digital Age, Computer Age), що 

внесла якісні зміни в усі сфери життя. Незважаючи на безсумнівні переваги та 

перспективи впровадження електронного судочинства у судовому процесі 

України, на сьогодні відсутнє його цілісне наукове підґрунтя. Однак, окремі 

аспекти досліджуваної проблеми висвітлювались у роботах  таких  науковців, як 

С. С. Кузьмін, М. М. Пархоменко, В. О. Смірнова, які у своїх наукових працях 

розкривали можливості використання системи електронного документообігу у 

різних сферах державного управління, зокрема в судочинстві[25].  
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Частка електронних інформаційних систем у судовому провадженні з 

кожним роком збільшується. Водночас електронна комунікація сторін процесу 

майже відсутня, а дистанційне судове провадження є більше винятком, ніж 

правилом. Тому електронний сегмент судочинства потребує системного 

оновлення, яке можна використати з напрацювань міжнародного досвіду 

функціонування цього інституту. Загалом у більшості провідних країн світу 

протягом останніх років активно впроваджується електронне (віртуальне) 

судочинство на основі всебічного використання в процесі здійснення правосуддя 

сучасних інформаційних технологій і засобів комунікації.  

У зарубіжних країнах ідея електронного інформування зародилась у кінці 

80-х років XX століття та була розвинута завдяки певним успіхам і пілотним 

проектам у 90-х роках. Зокрема, у квітні 2009 року був виданий Меморандум про 

систему електронного судочинства в США й Англії, який результативно окреслив 

попередній підсумок багаторічної практики ведення судочинства за допомогою 

інформаційних технологій та мережі Інтернет. Головними цілями використання 

комп’ютерної техніки в судочинстві стали систематизація судових документів  

(позовів, заяв, рішень, ухвал, клопотань тощо); необмежений доступ до них усіх 

бажаючих, передусім адвокатів, яким безумовно потрібен безперешкодний і 

швидкий доступ до необхідних документів для вирішення справи (особливо 

актуальним у цьому сенсі є впровадження електронного судочинства в умовах 

загальної системи права); використання електронного судочинства щодо 

вирішення усіх категорій справ. 

В американській юридичній практиці запроваджено дві електронні 

системи, що забезпечують електронне судочинство. Перша з них – «Відкритий 

доступ до судових електронних звітів» (Publik Access to Court Electronic Records 

(PACER) (http://www.pacer.gov/ cmecf/) – PACER (діє із 1988 року). Це своєрідна 

база даних судових документів із вільним доступом до неї. Для того, щоб 

отримати інформацію про той чи інший судовий документ або його зразок, 

необхідно зареєструватися в системі, увести номер потрібної справи, прізвище 

судді, позивача, відповідача або скористатися пошуком за іншими параметрами. 
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Описана система подібна до українського Єдиного державного реєстру судових 

рішень. Користування зазначеною системою є оплатним: перегляд, копіювання 

або друк однієї сторінки документа коштує 0,08 долара[51]. Друга система – 

СМ/ECF (діє з 2001 року) – слугує для подання документів до суду. На відміну 

від PACER, де користувач може зареєструватися самостійно, у СМ/ECF діють 

дещо інші правила. Так, логін і пароль користувачеві надає суд федерального 

рівня, при цьому вказаний логін (user id) замінює електронний підпис на 

документі, а його використання регулюється відповідними нормами. 

Подання документів до суду в електронному вигляді є безкоштовним, тобто 

без сплати судового збору (державного мита). У цьому полягає одна з основних 

переваг  СМ/ECF. Під час подання документа заповнюється стандартне досьє на 

нього (також в електронному форматі), де вказується номер справи, до якої 

належить документ, дані про особу, яка його подає, та інша інформація. Це дає 

змогу головному серверові переадресувати його на сервер належного суду і 

зробити доступним для користувачів системи  PACER[13].  

Зауважимо, що в США існує тенденція до зростання кількості судових 

справ саме в електронному вигляді. Але документи, що містять відомості, які не 

підлягають розголошенню, як правило, подаються у письмовій формі та 

зберігаються в системах у спеціальному форматі Adobe Portable Document (pdf.) з 

метою убезпечення їх від зміни або знищення. Системи доступні всім особам, які 

має доступ до Інтернету й Інтернет-браузера (наприклад, Internet-Exploper, 

Firefox, Mozilla)[13].  

У всіх округах штату Айова з липня 2015 року вперше запроваджено 

безпаперовий процес щодо вирішення усіх справ у судах районного рівня. Такий 

експеримент було започатковано у 2010 році. Протягом цього часу подано більше 

ніж 6,5 мільйона документів від майже 88 000 користувачів. Система Elektroniс 

Doсument Management System дає змогу суддям і працівникам апарату суду 

працювати над справами з будь-якого місця в державі, окрім того, на відміну від 

паперових файлів, електронні документи можуть переглядати кілька людей 

одночасно[16]. 
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Суди штату Меріленд також більше уваги звертають на роботу в 

електронному форматі. З метою цього в серпні 2015 року запроваджено 

експериментальну програму Maryland Electronic Courts (MDEC). Фактично в 

основі зазначеної програми використовується технологія надсилання листа 

електронною поштою[1]. Майже всі жителі південно-центральних округів штату 

Міннесота з листопада 2015 року можуть надсилати документи та отримати 

судові послуги через новий електронний портал. Програми у зазначених штатах 

працюють в тестовому режимі, але вже на цьому етапі електронна форма подання 

документів до суду є обов’язковою для адвокатів, державних установ, 

представників правоохоронних структур у тестових округах.  

Якщо вести мову про європейські країни, то на сьогодні прийнято низку 

нормативно-правових актів Ради Європи, що сприяють формуванню там 

електронного судочинства. Зокрема, створено Європейський портал 

електронного судочинства (htts://e-justice.europa.eu), який зміцнює прозорість 

систем правосуддя держав-членів, надаючи громадянам практичну інформацію 

рідною мовою про судову систему і процедури. Уся інформація на порталі 

переведена на 23 офіційні мови Європейського Союзу. Портал спрямований на 

те, щоб підвищити наочність, поліпшити доступ до правосуддя для громадян 

Європейської Спільноти[107]. Крім того, портал містить інформацію 

Європейського Союзу та держав-членів про права жертв у кримінальних справах, 

їх право на компенсацію, основоположні права, якими користуються громадяни в 

кожній державі-члені, і засадничі принципи щодо можливості громадян 

порушувати справи в судах інших держав-членів.  

Одним із лідерів використання технологій безпаперового документообігу в 

у судовому процесі є Фінляндія. Передумовами переходу правоохоронних 

органів Фінляндії на такий вид документообігу стали, зокрема, низька щільність 

правоохоронних органів відносно території країни, а також та обставина, що 

Фінляндія є одним зі світових лідерів у галузі телекомунікаційних технологій. 

Починаючи з 2003 року, інтегрована інформаційна система правоохоронних 

органів Фінляндії обслуговує 63 судових округи, 6 апеляційних судів і Верховний 



 132 

суд. У систему також інтегровано 30 пенітенціарних установ, органи 

кримінальної поліції, прокуратури, судові пристави, управління по збору штрафів 

за кримінальні злочини й пенітенціарні суди. Головним координатором програми 

є Міністерство юстиції Фінляндії[11]. Результатом роботи системи є повноцінний 

електронний документообіг. Більше того, суди практично не займаються 

скануванням, оскільки документи надходять уже в електронному вигляді, а самі 

документи систематизуються тематично в базах даних.  

При цьому необхідно зазначити, що з 1 січня 2002 року у Фінляндії набрав 

чинності Закон «Про електронний документообіг в судах» (The act on E-service in 

the courts), згідно з яким електронний документ є еквівалентним паперовому, а 

роботу в загальній системі електронного документообігу, зокрема у 

кримінальних справах, здійснюють кримінальна поліція, тюремні установи, 

судові пристави, прокуратура та суди[4]. Відповідно до цього Закону, на 

території Фінляндії будь-який документ, який подається у звичайній письмовій 

формі, може бути надісланий у вигляді електронного повідомлення (e-message) – 

факсом, електронною поштою (e-mail), електронним файлом. Якщо, згідно із 

законодавством, документ повинен бути підписаний, то електронний підпис є 

рівноцінний звичайному підписові. Суттєво, що високий рівень інформаційної 

безпеки досягається різними рівнями доступу та наявністю системи ідентифікації 

користувача, а тому підпис, крім випадків, коли він законодавчо обов’язковий, не 

використовується в документообігу[17].   

У ФРН прийнято «Electronic File Magament Act», що дає судовій системі 

змогу працювати з електронними копіями необхідних документів. Використання 

електронних копій прискорить взаємодію між судами та зацікавленими 

сторонами, а також надасть можливість зробити документи доступними всім 

зацікавленим особам. Крім цього, з’являється можливість подавати звернення, 

заявки за допомогою мережі Інтернет[61, с. 35-37]. Як зазначає з цього приводу 

вітчизняний дослідник В. В. Білоус, Цивільний процесуальний кодекс ФРН надає 

учасникам  процесу можливість участі в судовому засіданні шляхом 

використання відео- та аудіозасобів, електронних документів, вручення та 
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доставки документів, ознайомлення з матеріалами в електронній формі справи, 

передбачає огляд електронних документів, трансляцію зображення та звуку 

судового розгляду в залі судового засідання представникам та помічникам сторін, 

які під час судового розгляду знаходяться в іншому місці. У такому випадку 

зображення та звук  судового розгляду транслюється в зал судового засідання та 

місцезнаходження сторін, представників та адвокатів. На думку автора, якщо 

стосовно підготовчих процесуальних документів, доданих до них клопотань, заяв  

сторін, а також пояснень, висловлювань, висновків і заяв третіх осіб передбачена 

письмова форма, то достатнім і належним за процесуальним законодавством ФРН 

визнається викладення документа в електронній формі, якщо такий документ 

може бути оброблений  судом[26, с. 97-106].  

Також додамо, що у ФРН документи та інші матеріали, які надаються в 

паперовій формі, мають бути трансформовані в електронний документ, який 

замінює оригінал. Матеріали, якщо вони надалі будуть необхідні в паперовій  

формі, зберігаються щонайменше до набрання рішенням законної сили (§ 298а 

ЦПК ФРН). Якщо матеріали справи ведуться в електронній формі, то канцелярія 

суду знайомить із документами шляхом надання їх роздруківки, або відтворення 

на екрані, або передачі електронних документів. На розсуд  головуючого 

уповноваженим особам, що є членами палати адвокатів, може бути надано доступ 

до матеріалів справи в електронній формі. При доступі до матеріалів справи в 

електронній формі повинні бути вжиті заходи, що забезпечують такий доступ 

тільки уповноваженій особі (ч. 3 § 299 ЦПК ФРН)[34, с. 256].  

У Франції запроваджено систему «e-huissiers», де для судових приставів 

створено відповідний інтерфейс, за допомогою якого вони можуть оформляти 

свої вимоги до оформлення оплати, запитувати рішення з питання про розподіл 

судових витрат і заявки за системою управління справами CASSIOPEE. Ця 

система охоплює всі дії кримінальних судів (за винятком поліцейських судів і 

судів із виконання вироків), які, відповідно, є користувачами комп’ютеризованої 

системи кримінального правосуддя. «E-huissiers» повністю функціонує майже в 

усіх регіональних судах Франції[79, с. 224-228]. 
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У Бельгії Федеральною службою інформаційних технологій і комунікацій 

«FedIct» у межах реалізації низки інноваційних проектів створено комплексні 

системи електронного документообігу державних структур: e-Justice, Tax-on-

Web, Police-on-Web. Із 2005 року реалізується проект «e-Justice», що дає змогу 

судам, іншим інститутам судової влади, суб’єктам правовідносин здійснювати 

електронний обмін документами або взаємодіяти за допомогою інтернет-

технологій. Відповідно, сервіси Tax-on-Web, Police-on-Web надають можливість 

автоматизувати процеси взаємодії державних органів[59].Крім того, схвалено 

закон, який установив чітку нормативно-правову основу, що дає змогу судам, 

іншим інститутам судової системи, суб’єктам правовідносин здійснювати 

електронний обмін офіційними документами чи взаємодіяти один із одним 

електронним способом. Наведене дає можливість повністю перейти до системи 

«електронних справ». Така «справа» буде створюватись на самому початку 

судової процедури, а потім «розвиватися» шляхом додавання документів усіх 

сторін, що беруть участь у процесі: судів, поліції, адвокатів, позивачів тощо. 

Також із 2008 року діє проект «Фенікс», який передбачає єдину, синхронну та 

структурну комп’ютеризацію судової системи. У зв’язку з цим палатою 

представників Бельгії ухвалений закон щодо проведення електронних судових 

розглядів, який передбачає внесення змін до Судового кодексу і КПК Бельгії та 

прийняття низки інших підзаконних актів[61, с. 35-37].  

В Естонії створено електронну систему публічних оголошень, де 

розміщується інформація, яка стосується діяльності судової системи й котру 

необхідно оприлюднювати для широко доступу громадськості. Також у цій країні 

досить популярним є звернення до суду через систему електронного суду, 

зокрема звернення кредитора до боржника в прискореному провадженні за 

платіжним дорученням.  Для цього лише потрібно, користуючись ID-картою, 

заповнити спеціальну форму заяви, підписати таке звернення дигітально (тобто 

електронним цифровим підписом) і відправити в суд через систему «Електронний 

суд»[130, с. 145]. 
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З метою економії та покращення доступу громадян до суду, у судах Англії 

й Уельсу широко запроваджено безпаперові технології, спрямовані, зокрема, на 

перенесення інформації щодо кримінального провадження на планшетні 

комп’ютери. «Безпаперовий суд» передбачає надання даних в електронній формі 

всім спеціальним учасникам процесу – суддям, присяжним, прокурорам, 

адвокатам. «У теорії співробітники отримають доступ до всього, що їм потрібно, 

окрім перуки та сукні, звісно, на невеликому цифровому пристрої». Схема, що 

має назву Transforming Through Technology, включає в себе суди й Трибунали, 

поліцію, Королівську службу переслідувань, інші установи системи 

кримінального правосуддя. Також співробітники поліції, котрі матимуть змогу 

направляти електронну інформацію, звільнятимуться від паперових 

документів[2]. 

До 2016 р. передбачено створення в судах Англії цифрових залів судових 

засідань. Застарілу «паперову» систему замінять цифрові екрани, на яких захист і 

обвинувачення зможуть подати докази, у тому числі з камер відеоспостереження, 

інші відео- й аудіодокази. Часто вчинювані незначні правопорушення, такі як 

ухилення від сплати ліцензійного телебачення та незначні порушення правил 

дорожнього руху, розглядатимуться не в залах засідань традиційних магістратів, 

що звільнить останні для більш серйозних справ. Схеми на кшталт «Track My 

Crime» («Відстеження мого злочину»), яка дає потерпілим змогу перевірити, щоб 

створити прозору систему кримінального правосуддя[12].   

Цифрова практика заохочуватиметься в межах усієї системи кримінальної 

юстиції Англії, у тому числі з використанням поліцією мобільних пристроїв для 

початку формування досьє (у вітчизняній практиці – матеріалів кримінального 

провадження), тобто одразу на місці події. Міністерство юстиції вже домоглося 

деяких успіхів у створенні служби цифрового кримінального правосуддя, у тому 

числі миттєвого передавання файлів між поліцією та прокуратурою. Також 

нещодавно анонсовано експериментальну схему використання заздалегідь 

записаних доказів «вразливих» потерпілих і свідків для усунення потреби 

повторного розгляду у відкритому судовому засіданні[2]. 
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Показовим є і досвід Австрії у сфері впровадження електронного 

судочинство. Першопричиною поступового переходу на електронний формат 

судового процесу стала значна завантаженість судової системи. Так, кожного 

року відбувається близько 3,5 млн. судових засідань, при цьому 3 млн. припадає 

на районні суди, в той час як на Верховний суд лише 10 тисяч. При цьому слід 

відзначити, що правосуддя здійснюється доволі швидко. Для прикладу можна 

навести категорію цивільних справ, 3/4 з яких вирішуються протягом кількох 

тижнів. У цю групу входять так звані прості справи, які не потребують виклику 

сторін для проведення судового розгляду. Розгляд інших категорій справ, де у 

сторін викладено суперечні правові позиції та доведення яких вимагає судового 

розгляду, потребує y середньому шість місяців, а у випадку з апеляцією –           

13 місяців. І лише вирішення менше 3% справ затягується на три роки. 

Виходячи з цього, в судовій системі Австрії оперативності вирішення 

судових спорів сприяють інформаційні технології. IT-сітка та допоміжні 

програми пронизують усі сфери юриспруденції. За допомогою сучасних 

технологій суди, прокуратури, установи виконання покарань, юридичні фірми 

взаємодіють між собою через Федеральний обчислювальний центр. 

Законодавство, рішення судів, судові аукціони, земельний реєстр, реєстр 

компаній, офіційні документи компаній (баланс, статут), списки медіаторів, 

експертів, перекладачів, арбітражних керуючих тощо є доступними в 

електронному форматі. Наприклад, позов, відгук на позов, клопотання подаються 

адвокатом напряму до компетентного суду з свого робочого комп’ютера; у 

такому ж електронному режимі виносяться рішення у «простих» справах. Австрія 

є активним членом програми e-Justice, яка була запропонована Європейською 

комісією для допомоги громадянам та організаціям Європейського Союзу. 

Зауважимо, що за спільної ініціативи Австрії, Чехії і Португалії створено 

так званий Портал жертв[10]. Хоча в центрі уваги Порталу жертви є злочини, це 

хороший приклад того, як у Порталі електронного судочинства втілений відхід 

від формальних форматів, що зазвичай пов’язані із судовою системою та 

юридичним сектором.  
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Вагомі результати впровадження електронного судочинства є 

характерними для Італії. Так, у грудні 2005 року в окремих судах цієї країни 

розпочався експеримент з тестування електронної системи цивільного 

судочинства. Її перевірка була успішно завершена в грудні 2008 року, і 

Арбітражний суд Верони став першим, у якому була впроваджена нова 

технологія. Ця система розглядається як додаткова можливість для сторін у 

процесі, суддів, працівників апарату суду вирішити ряд технічних проблем, 

використовуючи електронну передачу даних. Крім того, запропоноване рішення 

виявилося ще й економічно вигідним.  

Зупинимося на роботі цієї системи більш докладно. Для італійської системи 

правосуддя електронне цивільне судочинство – це не нова цивільно-процесуальна 

процедура, а додаткова можливість для сторін, що беруть участь у процесі, 

суддів, голів судів, працювати з процесуальними документами, використовуючи 

електронну передачу даних. При цьому використання системи є правом, а не 

обов'язком сторін. Отже, вона є допоміжним електронним засобом на додаток до 

звичайної процедури документообігу в цивільному судочинстві (паперової). 

Основні технічні вимоги для системи досить прості – наявність електронного 

цифрового підпису документів, переданих електронним шляхом, та 

сертифікована адреса електронної пошти, яку повинен мати кожен користувач. 

Суттєво, що відповідно до статті 2702 Цивільного кодексу Італії, електронний 

документ, підписаний електронним підписом, має таку ж юридичну силу, як і 

угода, виконана в простій письмовій формі (так званий приватний документ). 

Таким чином, електронний документообіг визнається в Італії абсолютно 

законним.  

Сертифікована система електронної пошти (в Італії використовується 

абревіатура "ПЕК") дає користувачам можливість здійснювати і отримувати 

електронні документи. При цьому процедура застосування електронної системи 

цивільного судочинства при взаємодії користувачів (юристів, органів державної 

влади) детально врегульована. Зареєструвавшись через точку доступу, визначену 

Міністерством юстиції, зовнішній користувач може працювати з системою 
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управління електронними файлами реєстру канцелярій. Згідно з останніми 

даними система працює у 90 відсотках судів першої та апеляційної інстанції. 

Електронна система цивільного судочинства має декілька сервісів. По-

перше, сервіс консультація «онлайн» з інформації і документів, що належать до 

цивільного судочинства. Цей сервіс працює за допомогою системи PolisWeb, яка 

дозволяє користувачам системи отримувати інформацію про стан розгляду 

цивільних і арбітражних справ. Таким чином, юристам не потрібно звертатися до 

канцелярії суду, щоб отримати необхідну інформацію. Для покращення роботи і 

контролю за використанням інформації система управління даними щодня 

копіює дані кожного звернення до канцелярії і пересилає їх до центрального 

сховища. Фактично більшість юристів в Італії (близько 120 тис. осіб при 

загальній кількості юристів 200 тис. осіб) можуть отримати доступ до 

електронної інформації через 120 точок входу. При цьому доступ надається всім 

юристам, які працюють у державних установах. 

По-друге, сервіс електронного заповнення документів та електронне 

повідомлення. Система може працювати шляхом обміну даними та електронними 

документами, що мають юридичну силу, підписаними цифровим підписом і 

заповненими за допомогою унікальних і зашифрованих каналів передачі даних 

для створення електронної процедури, альтернативної традиційній паперовій. Ця 

система використовує «відкриті» електронні стандарти (SOAP, XML тощо), які 

дозволяють взаємодіяти з програмним забезпеченням юридичних фірм або 

органів державної влади, за винятком Міністерства юстиції. Всі документи 

системи, зокрема судові рішення, представлені в PDF форматі в супроводі XML 

файлу, що відповідає всім вимогам для електронних консультацій та електронних 

оновлень. 

Таким чином, можна виокремити основні цілі, які переслідувалися при 

впровадженні електронної системи цивільного судочинства: 1) покращити рівень 

доступності судових установ; 2) покращити управління судовими паперовими 

процедурами; 3) скоротити робочий час суддів та працівників суду. Успішність 

експерименту дозволяє віднайти переваги цієї системи, зокрема в аспекті 
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електронного заповнення документів, можливість віртуальної консультації з 

позовними документами і судовими рішеннями, можливість надсилання 

електронних запитів на інформацію та надання електронних копій судових 

рішень, а також використання певної електронної адреси, на яку зовнішні 

користувачі можуть отримувати інформацію від канцелярії суду та від юристів, 

своєчасність повідомлення та інформування сторін процесу, покращення рівня 

програмного забезпечення суддів з використанням так званої панелі управління 

судді (італ. console del magistrato), яка дозволяє розсилати свої накази, рішення і 

постанови навіть перебуваючи за межами суду, працюючи за ноутбуком або 

використовуючи смартфон. 

З урахуванням переваг електронної системи цивільного судочинства кожен 

суд першої інстанції може запровадити цю систему як доповнення до традиційної 

форми. Це означає, що сторони судового провадження можуть альтернативно 

обрати або електронну систему, або традиційну процедуру з використанням 

документів у паперовому вигляді. Водночас, коли обриється електронна система, 

то всі повідомлення та процесуальні документи будуть надсилатися і надаватися 

виключно в електронному форматі відповідно до правил електронної системи 

цивільного судочинства[196].  

Аналізуючи досвід зарубіжних країн щодо впровадження електронного 

судочинства, необхідно звернути увагу на здобутки польської системи 

правосуддя у цій сфері. Зокрема, прогресивним для судової системи Польщі 

виглядає створення єдиного в державі електронного суду в Любліні. Справи (крім 

кримінальних) в цьому суді розглядаються в режимі електронних процедур, 

тобто через Інтернет. За регламентом суду обіг всієї документації в суді 

здійснюється в режимі онлайн, крім того, допускається оформлення електронних 

витягів з документів та передача їх сторонам. Для такої процедури діє спеціальна 

електронна адреса суду, а для сторін процесу надходять смс-повідомлення про 

рух  судових документів та рух справи в суді.  

Ще одним прикладом поступового й успішного впровадження 

електронного судочинства у судових органах є Судова інформаційна система 
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Литви. Перші версії систем автоматизованого управління діловодством у судах  

з'явилися у 1998 році[36, с. 92-96]. Нині Судова інформаційна система ефективно 

працює та охоплює процес реєстрації, обробки та накопичення всіх даних 

процесів судочинства (в цивільному, кримінальному, адміністративному 

процесах та досудовому провадженні). Вона є досить зручною не лише для 

працівників апарату суду, але й для інших зареєстрованих користувачів 

(адвокатів, юристів, фахівців правознавчої сфери, тощо). До її переваг можна 

віднести оперативний контроль ходу просування справ (сторони судового спору у 

будь-який зручний момент можуть дізнатися на якому етапі знаходиться розгляд 

справи), зручне та оперативне висвітлення статистичної інформації (загалом це 

250 видів статистичних звітів, що у розрізі відображають документну складову 

судової діяльності), інформацію, щодо розкладу засідань суду, кількості справ, 

розглянутих за певний період, строки розгляду справи, навантаження на суддів, 

тощо.  Крім того, потрібно звернути увагу, що Судова інформаційна система 

здатна вирішувати такі важливі завдання як автоматизований обмін 

документними даними в електронній формі з іншими державними 

інформаційними системами та реєстрами (Земельна книга, Реєстр підприємств, 

Реєстр штрафів, Державна каса та ін.) та автоматизована підготовка і надсилання 

судових документів (повістки, попередження, копії судових рішень тощо) 

учасникам процесу, державним і муніципальним установам.  

Поза межами європейського континенту питанням розвитку електронного 

судочинства приділено не менше уваги. Так, Федеральний суд Австралії був 

першим австралійським державним судом, який запровадив електронну подачу 

документів. Система електронної подачі (e-Filing) стала доступна з жовтня 2000 

року через веб-сайт суду і дозволяла позивачам подавати заяви і супровідну 

документацію, а також проводити платежі за використання системи по кредитній 

карті. Надалі з’явилася можливість повідомлення клієнтів про отримання та 

прийняття чи відхилення їх документів. Із 2010 року Федеральний суд запровадив 

новий електронний сервіс для подачі заяв «online» – eLodgment, який замінив e-
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Filing з 1 липня 2010 року. Нова система працює цілодобово і взаємодіє з 

судовою системою управління[107]. 

Крім того, на порталі E-court Australia визначаються етичні принципи 

електронного судочинства. По-перше, учасники судового процесу (судді, 

адвокати, юристи) мають бути досвідченими, професійними й неупередженими. 

Система електронного  судочинства Австралії передбачає, що водночас протягом 

шести місяців, які надаються на розгляд кожної справи, може вирішуватися 

мінімум 2000 справ. Також діють окремі підсистеми розгляду судових справ і 

апеляцій, проведення судових процедур у режимі відеоконференцій, за 

допомогою програми Skype тощо[5]. 

Система електронної подачі документів в Сінгапурі (Electronic Filing 

System), що діє з 2000 року, є обов’язковою при подачі документів у цивільних 

справах. Крім того, запроваджено низку інших систем – Інтегрована електронна 

система цивільних позовів (Integrated Electronic Litigation System); Служба 

електронного вилучення документів (Electronic Extract Service), яка дозволяє 

юридичним фірмам у режимі он-лайн шукати і переглядати документи, що 

надійшли до суду у цивільній справі; Електронна інформаційна служба 

(Electronic Information Service), використання якої дає можливість дізнаватися про 

всі процесуальні дії суду в режимі реального часу; Сайт системи LawNet, який є 

єдиною точкою доступу до всіх судових сервісів[94]. 

Також зазначимо, що з 2002 році почалась експлуатація системи 

електронної подачі документів (e-filing) у судовій системі Канади. Судами 

Канади використовуються також електронні технології для покращення доступу 

до судових матеріалів. Вони надають безоплатний доступ до рішень, які 

знаходяться у їхніх базах даних. Через веб-сайт www.canlii.org (Canadian Legal 

Information Institute) забезпечується доступ до судових рішень і канадського 

законодавства.  
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Висновки до розділу 2  

 

1. Діяльність Комітету Міністрів Ради Європи як органу, повноважного 

приймати рішення з питань правової охорони європейських цінностей та 

контролювати дотримання державами-членами своїх зобов’язань, пов’язується з 

безпосереднім впливом на формування національного законодавства України, 

зокрема у сфері впровадження електронного судочинства. Ухвалення зазначеним 

органом відповідних рекомендацій щодо побудови та перебудови судових систем 

і правової інформації в економний спосіб, а також надання громадянам судових 

та інших юридичних послуг із використанням новітніх інформаційних технологій 

спонукали парламент України імплементувати їх до норм законодавства, що 

стало наслідком прийняття законів України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис». Ці 

нормативно-правові акти закріплюють можливість започаткування електронного 

судочинства у системі судів України.  

2. Закони України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» та «Про електронний цифровий підпис», прийняті на основі 

рекомендацій європейських інституцій, встановлюють відповідно основні  

організаційно-правові засади електронного документообігу та використання 

електронних документів, а також правовий статус електронного цифрового 

підпису та відносини, що виникають при використанні електронного цифрового 

підпису. Крім того, важливим нормативно-правовим актом в аспекті правового 

регулювання впровадження електронного судочинства є Закон України «Про 

доступ до судових рішень», який регулює відносини щодо забезпечення доступу 

до судових рішень, ухвалених судами загальної юрисдикції, та ведення Єдиного 

державного реєстру судових рішень. Аналіз цього Закону дав можливість 

виокремити такі принципи доступу до судових рішень, як універсальність, 

всеохоплюваність, конфіденційність, відкритість, відповідальність, бюджетне 

фінансування, державне регулювання, взаємодія та обґрунтувати їх сутність. 

Безперечним здобутком утілення положень зазначеного Закону є можливість за 

допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень забезпечити вільний 
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доступ усіх зацікавлених осіб до судових рішень з метою реалізації права 

учасників процесу на оскарження судового рішення. 

3. Впровадження на рівні низки досліджених концептуальних документів та 

підзаконних нормативно-правових актів електронного урядування передбачає 

реалізацію комплексного та індивідуалізованого підходу до надання державних 

послуг користувачам з одночасним дотриманням правила деперсоніфікації 

надання таких послуг. Електронне урядування є одним із визначальних факторів 

та каталізатором адміністративної реформи, трансформаційних перетворень у 

діяльності органів державної влади та їх взаємодії з користувачами і власними 

працівниками. У такому розумінні електронне судочинство як складова 

загальнодержавного електронного урядування є шляхом до покращення доступу 

до правосуддя, підвищення його оперативності у сенсі дотримання розумних 

строків розгляду справ з одночасним застосуванням комплексного та 

індивідуалізованого підходів до одержувачів судових послуг.  

4. Поштовхом до впровадження електронного судочинства є необхідність 

виконання Рекомендації Rec (2009) 1 Комітету Міністрів держав-членів Ради 

Європи з електронної демократії, в якій під електронним судочинством 

розуміється використання інформаційно-комунікаційних технологій у реалізації 

права на правосуддя усіма заінтересованими сторонами в юридичній сфері з 

метою підвищення ефективності та якості державних служб, зокрема для 

приватних осіб і підприємств. На цій основі аргументовано, що головною метою 

запровадження електронного судочинства є підвищення ефективності судової 

системи та якості здійснення правосуддя. Тому початок функціонування Єдиної 

бази даних електронних адрес, запровадження Державною судовою 

адміністрацією України пілотного проекту «Електронний суд», схвалення 

Концепції галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та 

інших установ судової системи, прийняття уніфікованих інструктивних 

документів для судів відповідних юрисдикцій, затвердження Указом Президента 

України від 20 травня 2015 року № 276/2015 Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів доводять потребу поступового 
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переходу до електронного судочинства. Водночас це вимагає цілісного підходу 

до вирішення як загальних проблем правового забезпечення цього інституту, так і 

суміжних проблем, а також значних фінансових витрат, які, однак, у 

майбутньому повинні дати суттєву економію бюджетних коштів.      

5. З урахуванням необхідності досягнення перспективи побудови в Україні 

правової держави, заснованої на визнанні та реальному забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина, взаємній відповідальності людини і держави, 

актуальним постає питання дотримання верховенства права у всіх сферах 

суспільного життя, в тому числі і під час здійснення правосуддя. На підставі 

цього, виокремлено загальні риси верховенства права, які підтверджені 

практикою Європейського суду з прав людини: 1) держава та всі її органи 

повинні діяти в напрямі досягнення ідеалів справедливості, в основу яких 

закладено фундаментальні права, свободи, інтереси людини, які у демократичній, 

соціальній, правовій державі визнаються найвищою соціальною цінністю;            

2) реалізація повноважень органами державної влади, посадовими особами 

повинна здійснюватися виключно у порядку та у спосіб, визначений законами; 3) 

надання пріоритету правовим законам, тобто законодавчим актам, які розроблені 

і прийняті з урахуванням фундаментальних прав, свобод та інтересів людини, 

загальновизнаних міжнародних норм і принципів міжнародного права. Такі 

закони повинні відповідати вимогам ясності, однозначності, передбачуваності, 

стабільності, доступності; 4) беззаперечне дотримання юридичної рівності перед 

правовим законом під час судового провадження, а також взаємна 

відповідальність людини перед державою і держави перед людиною;                    

5) забезпечення прав людини у судовому порядку, зважаючи на здійснення 

правосуддя з додержанням справедливої процедури та доступності правосуддя.  

Принцип доступності правосуддя є загальновизнаною складовою 

верховенства права, а механізми його реалізації залежать від правової системи 

кожної держави. Практикою Європейського суду з прав людини розроблено 

принцип права на доступ до суду (доступ до правосуддя), який є похідним від 

положень пункту 1 статті 6 Конвенції. Згаданий припис гарантує кожному право 
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на звернення до суду з будь-якою вимогою, що стосується спору про його права й 

обов'язки («право на суд»), а порушенням цього права визнається його формальне 

невизнання та низька ефективність реалізації. Тому впровадження електронного 

судочинства дає, зокрема, можливість широкого доступу до правосуддя всім 

заінтересованим особам, що вказує на перспективу повноцінного виконання 

положень Конвенції, Конституції України та Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» в аспекті реалізації права на справедливий суд, права на 

повноважний суд, рівності перед законом і судом, гласності і відкритості 

судового процесу через призму верховенства права.   

7. Доведена важливість впровадження електронного судочинства у сенсі 

впливу на територіальну доступність судових послуг шляхом віртуалізації 

проведення судових процесів у будь-якому суді та у будь-якій судовій справі. 

Такий підхід до організації судочинства з використанням новітніх інформаційних 

технологій дозволить максимально наблизити до заінтересованих осіб власне 

судовий розгляд справи з одночасною економією фінансових, часових, людських 

ресурсів і, як наслідок, дасть змогу інтенсифікувати процес здійснення 

правосуддя, дотримуватися розумних строків розгляду справ, напрацювати 

нормативи оптимального навантаження на суддю. Крім цього, електронне 

форматування судочинства має на меті вирішення низки супутніх питань, 

зокрема подання (надсилання) до суду звернень, запитів, клопотань, скарг 

процесуального і непроцесуального характеру, а також обміну даними між судом 

(судами) і запитувачами інформації, управління справою з боку судді.  

8. У більшості провідних країн світу електронне судочинство активно 

впроваджується на основі всебічного використання в процесі здійснення 

правосуддя сучасних інформаційних технологій і засобів комунікації. Для 

американської юридичної практики властивим є використання двох електронних 

систем, що забезпечують електронне судочинство. Перша система (Publik Access 

to Court Electronic Records (PACER) – PACER – це оплатна база даних судових 

документів із вільним доступом до неї, яка подібна до Єдиного державного 

реєстру судових рішень. Друга система – СМ/ECF – слугує для безкоштовного 
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подання документів до суду без сплати судового збору. Ці системи можуть 

коректно використовувати бази одна одної. Водночас документи, що містять 

відомості, які не підлягають розголошенню, як правило, подаються у письмовій 

формі та зберігаються в системах у форматі Adobe Portable Document (pdf.). 

У країнах континентальної системи права на рівні Ради Європи прийнято 

низку нормативно-правових актів, що сприяють формуванню електронного 

судочинства, зокрема створено Європейський портал електронного судочинства, 

який зміцнює прозорість систем правосуддя держав-членів, надаючи громадянам 

практичну інформацію рідною мовою про судову систему і процедури, та 

спрямований на підвищення наочності, поліпшення доступу до правосуддя для 

громадян Європейської Спільноти.  

Розвитку електронного формату судочинства на європейському континенті 

сприяли лідерство окремих країн у впровадженні інформаційних технологій 

загалом (Естонія, Фінляндія, Нідерланди), необхідність об’єднання електронних 

баз даних органів кримінальної поліції, прокуратури, пенітенціарних установ 

(ФРН, Фінляндія), підвищення рівня доступності правосуддя (ФРН, Франція), 

потреба електронного обміну документами між судами й інститутами судової 

влади (Бельгія), заохочення цифрової практики в межах системи кримінальної 

юстиції на початковому етапі формування досьє порушника (Англія), 

необхідність розвантаження судової системи (Австрія), покращення управління 

судовими паперовими процедурами та скорочення робочого часу суддів і 

працівників суду (Італія), запровадження автоматизованого обміну даними в 

електронній формі з державними інформаційними системами та реєстрами 

(Литва), низька щільність правоохоронних структур на території країни 

(Фінляндія). 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Теоретико-прикладні проблеми впровадження електронного 

судочинства 

 

Проведення комплексу заходів щодо інформатизації судової системи за 

допомогою сучасних інформаційних технологій на нормативному рівні визначено 

одним із головних напрямів розвитку інформаційного суспільства[184]. 

Основоположні принципи, конкретні завдання та напрями інформатизації у 

судовій системі визначені в законах України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 рр.» і «Про судоустрій і 

статус суддів», а також у Концепції галузевої програми інформатизації судів 

загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи та інших 

нормативно-правових актах (Програма)[88].  

На наш погляд, найбільш важливим документом у теоретико-прикладному 

розумінні є зазначена Концепція, в якій визначена головна мета Програми як 

комплексний результат удосконалення інформаційно-телекомунікаційної системи 

судів: 1) якісне поліпшення рівня судового захисту прав і свобод громадян та 

юридичних осіб; 2) підвищення доступності, зростання довіри до органів 

правосуддя, поліпшення думки населення про суди, їх ролі та соціальної 

значимості; 3) формування позитивного іміджу судової системи в цілому;           

4) підвищення правового рівня інформованості населення, їх ділової активності 

щодо забезпечення захисту своїх прав, свобод і законних інтересів в судовому 

порядку. Водночас необхідно зауважити, що зазначена Програма не містить 

посилань на впровадження електронного судочинства, оперуючи натомість 

встановленням найзагальніших шляхів її реалізації. 

Основними завданнями Програми визначено: 1) скорочення термінів 

розгляду судових справ та підвищення доступу до правосуддя на основі 

комплексного використання новітніх інформаційних технологій (засоби 
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відеоконференцзв'язку, інтернет-технології, технології електронного діловодства, 

технології обробки та зберігання електронних даних); 2) повний перехід до 

електронного документообігу в судах, підвищення ефективності процесів 

судового діловодства, обробки даних судової статистики; 3) підвищення 

оперативності інформаційної взаємодії судів та держаних органів і установ;         

4) комплексне забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформації в 

єдиній судовій інформаційній системі; модернізація та розвиток інформаційно-

телекомунікаційної інфраструктури судів; 5) підвищення кваліфікації суддів і 

працівників апарату із застосуванням новітніх інформаційних технологій 

дистанційного навчання. 

Ми вважаємо, що є потреба провести аналіз виконання наведених завдань 

Програми з метою визначення напрямів і заходів, які стосуються впровадження 

електронного судочинства. Перше із них стосується скорочення строків судового 

розгляду та підвищення рівня доступності правосуддя на основі використання 

новітніх інформаційних технологій. Щодо доступності правосуддя у контексті 

запровадження електронного судочинства, то про це вже було детально зазначено 

у підрозділі 2.2. дисертації. Водночас потрібно звернути увагу, що питання 

дотримання розумних строків (таке поняття було введено Європейським судом з 

прав людини та відповідно імплементовано до процесуального законодавства 

України) неодноразово перебувало у полі наукових досліджень. До таких 

можливо віднести праці В. В. Городовенка, О. А. Гончаренка, В. І. Кочетова,       

В. О. Лагути, Н. Ю. Сакари, С. В. Шевчука та багатьох інших науковців. Разом із 

тим, у роботах зазначених авторів фактично не йдеться про електронне 

судочинство як один із можливих факторів дотримання розумних строків при 

вирішенні судових справ.  

Як зауважує В. В. Городовенко, незважаючи на те, що питання оптимізації 

строків судового розгляду було предметом вивчення багатьох науковців і 

практиків, зміни законодавства і правозастосовної практики потребують нового 

його осмислення насамперед з точки зору належної організації роботи суду[54, с. 

404-413]. Практика Європейського суду з прав людини виходить із комплексного 
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розуміння тривалості розумного строку судового провадження, що необхідно 

оцінювати шляхом аналізу конкретних обставин справи та з урахуванням 

об’єктивних критеріїв, до яких Суд відносить такі: 1) складність справи, тобто 

обставин і фактів, що ґрунтуються на праві (законі) і тягнуть певні юридичні 

наслідки; 2) поведінка заявника: якщо затримка розгляду справи відбувається з 

його вини, то це, безумовно, є фактором, що послаблює ефективність скарги, 

однак не можна вимагати від заявника активної співпраці з судовою владою;       

3) поведінка державних органів, оскільки лише затримки, в яких можна 

звинуватити державу, можуть виправдати висновок про невиконання вимоги, що 

стосується розумного строку; 4) значущість для заявника питання, яке 

знаходиться на розгляді в суді, або особливе становище сторони в процесі. Як 

зазначається в літературі, у кожному конкретному випадку Європейський суд з 

прав людини оцінює дотримання державою критеріїв розумності судового 

провадження, виходячи з усієї сукупності обставин справи, і його висновок може 

відрізнятися за аналогічних, на перший погляд, вихідних умов[52, с. 261-265].  

Суттєво, що уповільнення розгляду справ є властивою рисою для 

функціонування судових систем багатьох країн. Так, Європейською комісією з 

питань ефективності правосуддя було проведене відповідне дослідження, за 

результатами якого зроблено висновок про комплексний характер цієї проблеми. 

Наприклад, судовий розгляд трудових спорів у досліджених країнах є різним – у 

середньому від 3 місяців (Нідерланди, Іспанія) до 440 днів (Словенія) і 695 днів 

(Італія); спори про розлучення найшвидше розглядаються в Румунії (82 дні) та 

Нідерландах (104 дні), а найдовше – у Португалії (359 днів)[6]. На наш погляд, 

Україна не є унікальною країною в контексті наявності фактів тяганини під час 

розгляду справ у судах. 

Водночас ця проблема на вітчизняних теренах є результатом пов’язаності 

низки факторів, серед яких, на нашу думку, основними є питання організації 

роботи суддів та стану організаційного забезпечення суддів у кожному суді і в 

системі судів загальної юрисдикції в цілому. Ми не претендуємо на ревізію 

поглядів конкретних суддів щодо організації їх власної роботи, але з урахуванням 
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наявної ситуації із зволіканням розгляду справ зауважимо, що часто трапляються 

випадки, коли судовий розгляд без поважних причин безпідставно відкладається, 

або взагалі суддею не проводиться. Крім того, необхідно звернути увагу на 

досить невисокий рівень знань суддів (особливого старшого віку), пов’язаних із 

використанням новітніх інформаційних технологій у судочинстві (виготовлення 

проектів судових рішень в автоматизованих системах документообігу, 

надсилання копій судових рішень до Єдиного державного реєстру судових 

рішень, пошук статистичних даних та актуальної судової практики, архівування 

даних тощо).  

Організаційне забезпечення діяльності відповідних судів здійснюється або 

Державною судової адміністрацією України та її територіальними управліннями, 

або апаратами вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України 

(відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» в редакції від 2 червня 2016 року). І якщо останні із 

перелічених судів мають відповідний рівень фінансування, можуть забезпечувати 

свої потреби більш якісною і сучасною комп’ютерною технікою та програмним 

забезпеченням, то місцеві й апеляційні загальні суди, в яких, крім Апеляційного 

суду міста Києва, встановлено комп’ютерну програму Д-3, мають проблеми з її 

експлуатацією, що суттєво впливає на організацію електронного документообігу 

та стан роботи відповідальних осіб апаратів судів у частині ведення загального 

діловодства.  

На нашу думку, головними причинами такої ситуації є: 1) неналежний 

рівень фінансування Державної судової адміністрації України та її 

територіальних органів щодо забезпечення місцевих та апеляційних судів;           

2) низький рівень забезпечення комп’ютерною технікою та новітніми 

програмними продуктами, що мають відповідати вимогам сучасного програмного 

забезпечення; 3) застарілість комп’ютерної техніки у більшості судів, потреба її 

модернізації та заміни відповідно до сучасних технічних вимог і стандартів (це 

прерогатива Державного підприємства «Інформаційні судові системи», 

створеного Державною судовою адміністрацією України); 4) комп’ютерна 
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програма «Д-3» з використанням усіх її функцій повною мірою не забезпечує 

діяльність судів (не функціонують модулі «загальна вихідна канцелярія» та «рух 

справи в суді») тощо. Це лише основні проблеми, але найактуальнішою є та, що 

загалом програма Д-3, яка хоч і виконує визначені функції в межах електронного 

документообігу суду, не відповідає потребам електронного судочинства. Схожі 

проблеми з експлуатацією існують і при використанні комп’ютерної програми 

«Діловодство спеціалізованого суду» (ДСС), яка використовується в місцевих і 

апеляційних адміністративних та господарських судах[21]. Зауважимо, що 

найбільш наближеними до здійснення електронного судочинства є програмні 

продукти, які використовуються у Вищому спеціалізованому суді України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ та Верховному Суді України.  

У 2013 році розпочато промислову експлуатацію підсистеми «Електронний 

суд» та пілотного проекту надсилання sms-повідомлень учасникам судового 

процесу. Відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 31 

травня 2013 року № 72 «Про реалізацію проекту щодо обміну електронними 

документами між судом та учасниками судового процесу», починаючи з 17 

червня 2013 року в усіх місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції 

запроваджено експлуатацію «Електронного суду»[180]. За інформацією 

Державної судової адміністрації України позитивним результатом реалізації 

зазначеного проекту стала можливість отримання у стислі строки копій усіх 

процесуальних документів по справі в електронному вигляді, тобто фактично 

реалізовано технічну можливість надсилання відповідним судом засобами 

автоматизованої системи діловодства процесуальних документів заінтересованій 

особі, яка повинна бути зареєстрована в Системі обміну електронними 

документами між судом та учасниками судового процесу. В рамках реалізації 

зазначеного проекту з 16 листопада 2012 року на офіційному веб-сайті судової 

влади України відкрито спеціальний сервіс, що дозволило фізичним та 

юридичним особам реєструвати електронні поштові скриньки з метою отримання 

даних у підсистемі «Електронний суд». За 2015 рік таким сервісом скористалися 

близько 200 тис. заінтересованих осіб[21].  
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Разом із тим, незважаючи на факт реєстрації електронної поштової 

скриньки на офіційному веб-сайті судової влади України, проблематичним є 

отримання копій судових рішень. Зокрема, у Вищому спеціалізованому суді 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ не напрацьовано відповідну 

нормативну базу для реалізації права особи на одержання інформації (копій 

судових рішень) електронним поштовим зв’язком. Мотивація проста: це не 

передбачено процесуальним законодавством. Не затверджено нормативного акта, 

який би регламентував ці питання, і Вищим господарським судом України та 

Верховним Судом України. І лише Вищим адміністративним судом України 

наказом від 20 січня 2015 року № 3 затверджено Тимчасовий регламент обміну 

документами між судом та учасниками судового процесу, що сприймається нами 

як безперечний позитив[233].  

Згідно із наказом Державної судової адміністрації України від 20 вересня 

2013 року № 119 «Про реалізацію проекту щодо надсилання судами sms-

повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження) у 

місцевих та апеляційних загальних судах» із 1 жовтня 2013 року в усіх місцевих 

та апеляційних загальних судах запроваджено надсилання судами учасникам 

судового процесу (кримінального провадження) текстів судових повісток у 

вигляді sms-повідомлень[179]. Зауважимо, що інформування учасників судового 

процесу (кримінального провадження) у такий спосіб уже передбачено частиною 

першою статті 135 КПК України та частиною шостою статті 74 ЦПК України, що 

здійснюється за допомогою телефону або іншими засобами зв’язку, які 

забезпечують фіксацію повідомлення. Станом на 2015 рік місцевими та 

апеляційними загальними судами надіслано більше 500 тис. електронних 

повісток (більше 2,5 млн. sms-повідомлень). Реалізація проекту надсилання 

судами sms-повідомлень учасникам судового процесу (кримінального 

провадження) на даними Державної судової адміністрації України тільки у 2103 

році дала змогу зекономити 650 тис. грн., а у 2014 році – майже 4, 5 млн. грн. 

бюджетних коштів[21]. Але на рівні вищих спеціалізованих судів ця ініціатива 
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немає продовження, наслідком чого є інформування учасників судового процесу 

(кримінального провадження) поштовим зв’язком у паперовому вигляді.  

Однак наразі процес повідомлення учасників судового процесу 

(кримінального провадження) перебуває на стадії становлення. Прикладом цього 

можуть слугувати факти скасування судових рішень з підстави порушення норм 

процесуального права в частині неналежного повідомлення учасників судового 

процесу за допомогою надсилання sms-повідомлень. Так, ухвалою Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 2 

липня 2014 року у справі № 6-20304св14 за позовом про поділ майна подружжя. 

Ухвала, зокрема, аргументована тим, що апеляційний суд не направив повістку 

відповідачу, хоча у матеріалах справи є довідка про доставку йому sms-

повідомлення про виклик до суду з метою участі в судовому засіданні. Водночас 

текст судової повістки за допомогою sms-повідомлення надсилається судом 

учаснику процесу тоді, коли ним до суду подана відповідна заявка, а здійснення 

такої дії без бажання отримувати повістки у зазначений спосіб, на думку суду 

касаційної інстанції, не може вважатися належною фіксацією того, що відповідач 

був повідомлений про дату слухання справи. Крім того, із довідки, долученої до 

матеріалів справи, незрозуміло хто є власником номеру, на який було надіслано 

повідомлення. З урахуванням цього, Вищий спеціалізований суд України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ вирішив, що розгляд справи за 

відсутності учасника процесу, якого належним чином не повідомлено про 

проведення судового засідання, є порушенням як національного законодавства, 

так і Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод[236].  

Суттєвим кроком до запровадження електронного судочинства ми 

вважаємо налагодження електронного обміну інформацією між судами та 

Генеральною прокуратурою України з метою ведення Єдиного державного 

реєстру досудових розслідувань. Це дало змогу інформацію стосовно конкретних 

осіб у кримінальних провадженнях та електронні копії судових рішень 

передавати та обробляти в електронному вигляді із застосуванням у судах 

автоматизованих систем діловодства. Також запроваджено електронний обмін 
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запитами стосовно реєстраційних номерів облікових карток платників податків 

між судами загальної юрисдикції та Державною фіскальною службою України.  

Крім того, запроваджено надсилання до Центральної виборчої комісії 

електронних копій судових рішень, що набрали законної сили, з відомостями, які 

не можуть бути відкриті для загального доступу, ухвалених місцевими судами як 

адміністративними за результатами розгляду справ про уточнення списків 

виборців (відповідно до статті 173 КАС України), визнання фізичних осіб 

недієздатними та поновлення дієздатності фізичних осіб, визнаних недієздатними 

(згідно із статтями 236-241 ЦПК України), а також судових рішень, ухвалених 

відповідними апеляційними і вищими спеціалізованими судами у зазначених 

категоріях справ.  

Також з урахуванням вимог Порядку надсилання електронних копій 

судових рішень стосовно осіб, які вчинили корупційні правопорушення, який 

затверджено спільним наказом Державної судової адміністрації України та 

Міністерства юстиції України від 26 січня 2012 року № 12/152/5[126] 

здійснюється надсилання електронних копій судових рішень стосовно осіб, які 

вчинили: 1) адміністративні корупційні правопорушення; 2) корупційні 

правопорушення, що містять ознаки злочинних діянь, передбачених КК України; 

3) притягнення осіб до цивільно-правової відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень, 4) судових рішень за результатами розгляду 

апеляційних,касаційних скарг у цих справах. При цьому передача електронних 

файлів здійснюється з використанням телекомунікаційних каналів зв’язку та 

електронного цифрового підпису.  

Таким чином, при реалізації проекту «Електронний суд» виникли і 

позитивні і негативні моменти, однак належне фінансування істотно впливає на 

рівень організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції в 

контексті можливості впровадження електронного судочинства. Необхідно 

відмітити, що якщо у місцевих та апеляційних судах поштовхом для 

використання сучасних інформаційних технологій є відповідні нормативні акти 

Державної судової адміністрації України, то на рівні вищих судових органів (крім 
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Вищого адміністративного суду України) таких намагань не вбачається. Більше 

того, фактично ігнорується право учасників судового процесу (кримінального 

провадження) на отримання копій судових рішень в електронному вигляді.  

Серйозною проблемою підвищення рівня доступності судових послуг є 

положення процесуального законодавства, які фокусують увагу виключно на 

паперовому судочинстві. Для прикладу звернемося до відповідних приписів ЦПК 

України. Так, незважаючи на те, що Закон України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» встановлює основні організаційно-правові засади 

електронного документообігу та використання електронних документів, а також 

стверджує, що електронний документ може бути створений, переданий, 

збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму, 

зазначений процесуальний закон визначає, що цивільне судочинство 

здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу та Закону 

України «Про міжнародне приватне право». На цьому законодавець ставить 

крапку. Результатом такого підходу є визначення форми і змісту позовної заяви 

(стаття 119 ЦПК України), апеляційної скарги (стаття 295 ЦПК України), 

касаційної скарги (стаття 326 ЦПК України), заяви про перегляд судових рішень 

(стаття 357 ЦПК України), які подаються виключно у письмовій, тобто паперовій 

формі або особисто, або поштовим зв’язком.  

У разі недотримання приписів щодо форми і змісту зазначених 

процесуальних документів застосовуються правила про надання строку на 

усунення недоліків, а якщо такі недоліки не усуваються у встановлений судом 

строк, то вмикається механізм повернення відповідного процесуального 

документа заявнику з роз’ясненням йому права на повторне звернення. Отже, на 

сьогодні подання будь-якого документа, який відповідно до закону потребує 

процесуального реагування, в іншій формі, ніж паперова, загалом не 

допускається. Водночас на практиці уже існують випадки, коли суди відкривають 

провадження у справі з метою розгляду позовної заяви, яка надіслана 

електронним поштовим зв’язком та скріплена електронним цифровим підписом. 

Наприклад, господарський суд Харківської області започаткував прийняття до 
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розгляду позовних заяв з електронним цифровим підписом, хоча, за 

повідомленням прес-служби цього суду, провадження ведеться згідно з 

приписами ГПК України у традиційній, тобто паперовій формі[238].  

Як зауважує вітчизняна дослідниця О. В. Шамрай, якщо при відправленні 

документів особою дотримані всі встановлені вимоги, працівником служби 

діловодства суду надсилається їй повідомлення про отримання судом поданих в 

електронному вигляді документів із зазначенням дати та часу їх отримання. 

Право доступу до електронних документів, що надіслані на адресу суду, 

надається виключно судді, у провадженні якого знаходиться відповідна судова 

справа. Особі, яка не дотрималася встановлених умов, надсилається 

повідомлення про те, що подані нею документи не можуть бути визнані такими, 

що надійшли до суду, обов’язковим також є зазначення причин відмови прийняти 

документи[239, с. 174-184]. Наведене в сукупності підтверджує тезу про те, що 

здійснення організаційних та правових заходів щодо переходу системи судів 

загальної юрисдикції до електронного судочинства має непослідовний, 

мозаїчний, фрагментарний характер.  

Такий підхід законодавця також суттєво впливає на тривалість розумних 

строків розгляду судових справ, знижує рівень доступності судових послуг, які 

надаються державою, збільшує бюджетні видатки на пересилання справ по 

судових інстанціях та унеможливлює формування електронної судової справи. 

Ми вважаємо, що саме наявність електронної судової справи, яка повинна 

формуватися в суді першої інстанції з подальшим її пересиланням (за 

необхідності) до судів вищих інстанцій у разі оскарження судового рішення, 

дасть змогу вирішити зазначені проблемні питання. Тому, на наш погляд, 

комплексне внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та 

відповідних норм процесуального законодавства є нагальною потребою як для 

судових органів, так і для учасників судового процесу (кримінального 

провадження).  

Актуальним є питання повноцінного переходу до електронного 

документообігу в судах загальної юрисдикції. На реалізацію цього завдання 
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розроблені відповідні програмні продукти, які використовуються в судах. 

Водночас у цьому напрямі існує низка проблем. Так, як уже зазначалося, 

рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 було 

затверджено Положення про автоматизовану систему діловодства суду 

(Положення). Цей документ визначає порядок функціонування автоматизованої 

системи документообігу в судах загальної юрисдикції, яка забезпечує:                 

1) реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі судових справ, 

етапів їх руху; 2) об’єктивний та неупереджений розподіл судових справ між 

суддями з додержанням принципів випадковості та в хронологічному порядку 

надходження судових справ, з урахуванням завантаженості кожного судді 

(збалансованого навантаження); 3) визначення присяжних та народних 

засідателів для судового розгляду з числа осіб, які внесені до відповідних 

списків; 4) надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду 

судових справ у випадках, встановлених законом; 5) оприлюднення передбаченої 

Положенням інформації для розміщення на веб-сайтах судів веб-порталу «Судова 

влада України»; 6) виготовлення та збереження оригіналів електронних 

документів суду; 7) централізоване зберігання оригіналів електронних 

документів суду та інших процесуальних документів, в тому числі оригіналів 

електронних судових рішень, виготовлених судом; 8) підготовку та автоматичне 

формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, 

отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації; 9) видачу 

копій судових рішень, виконавчих документів на підставі наявних у 

автоматизованій системі даних; 10) автоматичне надсилання засобами 

електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі 

текстів судових повісток у вигляді sms-повідомлень) учасникам судового процесу 

(провадження) за їх заявками; 11) передачу судових справ до електронного 

архіву. 

Водночас із функціонуванням автоматизованої системи діловодства в судах 

неодноразово виникали і виникають проблемні питання, пов’язані, перш за все, із 

розподілом заяв, скарг, клопотань та судових справ, а також формуванням 
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колегіальних складів суддів. Зокрема, як зауважує С. В. Которобай, є проблеми із 

встановленням коефіцієнтів участі судді в розгляді справи як члена колегії 

суддів, які є суттєво завищеними та впливають на розподіл справ ще до участі 

цього судді як члена колегії, а у випадках довготривалої відпустки судді значно 

збільшується його навантаження за рахунок справ, розподілених у період 

відпустки та в розгляді яких він має брати участь як член колегії, а також за 

рахунок меншої кількості відпрацьованого часу[92]. На наш погляд, нарікання 

серед суддів на роботу системи автоматизованого та сумніви у справедливості 

розподілу скарг і справ виникають майже у всіх судах, незважаючи на постійну 

увагу до цих проблем Ради суддів України. 

Останнім, найбільш суттєвим поштовхом до їх цілісного вирішення стала 

постанова Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України 

у справі № 21-3539а15 від 1 грудня 2015 року, в якій, скасовуючи постанову 

Вищого адміністративного суду України, Верховний Суд України вказав на 

невідповідність норм затвердженого Радою суддів України Положення нормам 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів»[127]. 3 березня 2016 року Рада 

суддів України з метою виконання зазначеного судового рішення щодо спірного 

підпункту 2.3.12 Положення, затвердила комплексні зміни до нього, ввівши у 

правовий лексикон такі поняття як постійно-діюча колегія суддів, резервний 

суддя тощо.  

Але і ці зміни в контексті впровадження електронного судочинства також 

можуть потягти за собою окремі проблеми застосування Положення. Так, 

невирішеним залишається питання щодо проведення процедури автоматизованої 

заміни судді-члена колегії суддів, який не є доповідачем у справі у випадку 

короткочасної відсутності такого судді (наприклад, нетривала хвороба). 

Наприклад, у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ за один день судових засідань колегіями суддів 

розглядається близько 300 цивільних справ. Але непоодинокими є ситуації, коли 

перед початком засідання з’ясовується, що суддя, який не є доповідачем у справі, 

захворів. Це призводить до того, що виникає необхідність засобами 
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автоматизованої системи діловодства суду змінювати склад колегії суддів. Однак 

новому судді необхідний час для вивчення справи, якого, нажаль, у день судового 

засідання немає, оскільки є справи, призначені до розгляду, в яких він 

визначений суддею-доповідачем. Наслідком цього є відкладення розгляду справи 

та затягування строків її розгляду, що негативно впливає на учасників судового 

процесу, які приїздять до Києва з різних регіонів країни, створює для них вкрай 

несприятливі умови, пов’язані з додатковими фінансовими витратами тощо та 

негативно впливає на імідж відповідного суду і судової влади загалом. Крім того, 

з унесенням змін до Положення, новий порядок обумовив наявність труднощів 

організаційного характеру щодо документального оформлення такої заміни судді, 

залучення до цього процесу великої кількості працівників апарату, що в 

кінцевому результаті призводить до дисбалансу роботи суду.  

Суттєво, що до складу однієї колегії суддів може бути включено декілька 

суддів, одночасно задіяних у розгляді інших справ. Учасники процесу вимушені 

чекати поки буде здійснена заміна відповідного судді, оскільки це не 

одномоментний процес. Але у цей же час у стані перманентного чекання 

знаходяться учасники процесу в іншій справі, поки буде сформована колегія 

суддів для її розгляду. За такого підходу більшість часу судді витрачається не на 

вивчення і розгляд судових справ, а на здійснення організаційних заходів, що 

безумовно є неприйнятним.  

Змінами до Положення визначено поняття «постійно-діючі колегії». 

Водночас, наприклад, програма «Д-3» наразі не має технічної можливості для 

здійснення повторного автоматизованого розподілу судді-члена колегії, який не є 

доповідачем у справі, врахування зайнятості цього судді у розгляді іншої справи 

у цей же або близький до цього час. Також проблематичним є розподіл справ 

раніше визначеному складу суддів. Така ситуація випливає з вимог законодавства 

про судоустрій та процесуальних норм. Наприклад, згідно із статтею 327 ЦПК 

України касаційна скарга не пізніше наступного дня передається судді-

доповідачу. За змістом статті 328 ЦПК України, якщо касаційне провадження 

відкривається, то витребовується справа із суду першої інстанції. Після 
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надходження справи із складу постійно-діючої колегії суддів формується колегія 

у складі трьох суддів для вирішення питання про призначення справи до розгляду 

або відхилення касаційної скарги. Цей строк визначений ЦПК України і сумарно 

складає 15 днів з дня передачі справи судді-доповідачу для вивчення. Уже на 

цьому етапі касаційного розгляду виникають проблеми присутності у складі 

колегії суддів у день судового засідання судді, який не є доповідачем у справі. 

У разі призначення справи до касаційного розгляду колегією у складі п’яти 

суддів навіть з урахуванням дотримання місячного строку розгляду, 

передбаченого ЦПК України, знову виникає ряд питань щодо наявності всіх 

суддів визначеної автоматизованою системою діловодства колегії, що пов’язано з 

можливою відпусткою чи тимчасовою непрацездатністю конкретного судді. 

Зокрема існують питання щодо довготерміновості відпустки та перебування судді 

на лікарняному. Позбавлення конкретики в цьому випадку може тлумачитися 

досить широко, що у більшості випадків тягне за собою проблему, яка 

відображається на дотриманні строків розгляду справ та формуванні суддівського 

складу, оскільки тимчасова відсутність судді-члена колегії, який не є доповідачем 

по справі, не може бути підставою для заміни складу колегії, а тривалість такої 

відсутності не конкретизована Положенням.  

Також важливо у контексті впровадження електронного судочинства 

вирішити питання про створення на базі діючих програмних продуктів 

функціонала, який дозволить вибирати стан розгляду справи – «провадження не 

закінчено», «провадження закінчено». Це суттєво і тому, що при реєстрації 

справи (тобто створення обліково-статистичної картки на основі картки суду 

першої інстанції) діючі програмні продукти, зокрема програма «Д-3» 

автоматично об’єднує справу із тією справою, яка раніше знаходилася у 

провадженні апеляційного суду, ідентифікуючи таку справу лише за єдиним 

унікальним номером. Але цей функціонал не враховує вимоги Положення, згідно 

з якими у випадку надходження апеляційних (касаційних) скарг, поданих у межах 

однієї справи, але на різні судові рішення, такі скарги передаються раніше 

визначеному судді-доповідачу, якщо провадження не закінчено.  



 161 

За змістом статті 152 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

Державна судова адміністрація України організовує роботу з ведення судової 

статистики. Водночас, як свідчить практика, низка проблем виникає під час 

автоматизованої обробки статистичних даних. До факторів, які негативно 

впливають на цей процес, можливо віднести такі:  

1) суттєвим недоліком системи судової статистики є велика кількість 

показників у формах звітності судів. Тому необхідно активізувати і продовжити 

роботу щодо скорочення кількості показників звітності судів, які не 

використовуються при аналізі стану здійснення правосуддя. З цією метою 

потрібно привести у відповідність до норм чинного законодавства нормативно-

правові акти Державної судової адміністрації України, які регламентують 

питання організації та ведення судової статистики;  

2) відсутність або недостатність повномірної автоматизації процесів 

проходження процесуальних документів, забезпечення загального діловодства і 

документообігу внутрішніх та зовнішніх документів, здійснення процесуального 

контролю та контролю виконання документів, відстеження порядку проходження 

справ та документів, розподіл судових справ та документів, розподіл судових 

справ і матеріалів між суддями, формування звітності про стан здійснення 

правосуддя. До цього, одним із шляхів удосконалення автоматизованої системи 

документообігу є приведення документів первинного обліку судових справ і 

матеріалів у відповідність до вимог автоматизованої системи документообігу з 

урахуванням норм чинного законодавства, а також перегляд нормативно-

правових актів Державної судової адміністрації України, які регламентують 

питання ведення діловодства та архівної роботи в судах; 

3) принципова невирішеність питання кадрового забезпечення апарату 

судів, оскільки у переважній більшості особи, які займаються судовою 

статистикою, не мають вищої юридичної освіти, особливо у місцевих судах. Крім 

того, негативний вплив має вплив і високий темп плинності кадрів у місцевих та 

апеляційних судах, що пов’язано з низьким рівнем фінансового забезпечення 

працівників апаратів судів; 
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4) необхідність забезпечення комп’ютерною технікою, що відповідає 

вимогам сучасного програмного забезпечення та забезпечення повного доступу 

до мережі Інтернет судів загальної юрисдикції, Державної судової адміністрації 

України та її територіальних управлінь. Це в свою чергу потребує додаткового 

фінансового, матеріально-технічного, техніко-технологічного та кадрового 

забезпечення. Отже, функціонування автоматизованої системи діловодства суду 

потребує комплексного підходу, реалізація якого дасть змогу вирішити ті 

проблеми, які виникають під час використання відповідних програмних 

продуктів у судах.  

Важливим питанням є підвищення оперативності інформаційної взаємодії 

судів та державних органів і установ. Деякі проблемні питання такої взаємодії 

висвітлювалися в окремих дисертаціях. Зокрема, цікавими й обґрунтованими є 

висновки в роботах А. А. Стрижака, М. В. Савчина, О. М. Дроздова,                   

Ю. В. Георгієвського, А. Г. Маланюка, Т. І. Француз[227], [217],[60], [47], [97], 

[237], [41]. Фундаментальним доробком у цьому питанні, на наш погляд, є 

монографія М. Й. Вільгушинського, який комплексно розкрив методологічні 

засади взаємодії судів загальної юрисдикції із суб’єктами владних повноважень 

та громадськістю[42, с. 41-42]. Разом із тим, зазначені автори досить мало уваги 

приділили питанням інформаційної взаємодії судових органів з іншими 

державними органами та установами на базі сучасних інформаційних технологій, 

що потребує додаткового осмислення і вивчення. 

Загалом у літературі під взаємодією розуміється сумісна дія кількох 

об’єктів або суб’єктів, за якої результат дії одного з них впливає на інші. Щодо 

системи судів загальної юрисдикції, то, як зауважує М. Й. Вільгушинський, 

найбільш поширеною є їхня взаємодія з державними органами, органами 

місцевого самоврядування та громадськістю[42]. Таким чином взаємодія є досить 

широким поняттям. На цій підставі потребує виокремлення і розуміння 

інформаційна взаємодія. На наш погляд, це поняття є похідним від положень 

Закону України «Про інформацію», відповідно до якого суб’єктами 

інформаційних відносин є фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян, 
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суб’єкти владних повноважень, тобто органи державної влади, органами 

місцевого самоврядування та інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські 

функції відповідно до законодавства, в тому числі на виконання делегованих 

повноважень[144].Зауважимо, що зазначений Закон не дає визначення поняття 

«інформаційна взаємодія». 

З метою конструювання авторського бачення цього поняття та його 

дефінування необхідно звернутися до довідкових тлумачних видань української 

мови. Так, інформаційний – це той, що стосується інформації, який містить 

інформацію[37, с. 282]. У свою чергу під взаємодією розуміється погоджена дія 

між ким-небудь або чим-небудь. Виходячи з наведеного, інформаційна взаємодія 

– це відносини суб’єктів інформаційних правовідносин, що складаються під час 

формування інформаційного суспільства у процесі безпосереднього виконання 

ними наданих повноважень та стосуються інформації. За такого розуміння можна 

вести мову про інформаційну взаємодію між судами та державними органами і 

установами, а також між судами і громадянами.  

Водночас наявні автоматизовані системи документообігу в судах не 

повною мірою забезпечують коректну комунікацію між усіма судами. Головною 

причиною цього є використання різних програмних продуктів у судах загальної 

юрисдикції, про що йшлося вище. По-перше, такі продукти створювалися, 

тестувалися, доопрацювувалися різними фахівцями з різних установ і 

організацій, що потягло за собою різність їх функціоналу та спрямування цього 

функціоналу. Наприклад, якщо у програмі «Д-3» користувач може «бачити» 

єдиний унікальний номер справи, створений у першій інстанції, то програмні 

продукти Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ і Верховного Суду України таким функціоналом не 

володіють. По-друге, програма Д-3 також не позбавлена ряду недоліків, які 

стосуються несвоєчасного вдосконалення або заміни шаблонів для автоматичної 

побудови звітів працівниками Державного підприємства «Інформаційні судові 

системи», що призводить до того, що шаблони звітів надсилаються судам або 

викладаються на відповідному сервері в день здачі або вже після здачі звітності 
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до територіального управління Державної судової адміністрації України та до 

неодноразового переформовування і надсилання звітів, а також деякі шаблони 

статистичних звітів містять помилки у формулах формування та контролю 

показників. І це тільки деякі огріхи цієї програми. Загалом голови судів, особливо 

місцевих, неодноразово зверталися до Ради суддів України з метою заміни 

програми Д-3 на більш функціональний інформаційний продукт[46]. На нашу 

думку, виходом із такої ситуації є впровадження одного програмного продукту 

для всієї системи судів загальної юрисдикції, на базі якого стало б можливим 

запровадити уніфіковане програмне забезпечення з урахуванням специфіки 

кожної судової ланки та судової інстанції. Ми вважаємо, що без єдиного підходу 

до цього питання реалізація інформаційної взаємодії буде і надалі вкрай 

ускладненою.  

Особливо гостро стоїть проблема координації та обміну інформацією між 

різними відомствами. Кожне відомство має свою власну систему обліку і 

звітності. Це породжує дублювання і плутанину. В Україні не існує незалежної, 

позавідомчої структури, яка б могла своєчасно надати надійні статистичні дані 

про злочинність та законність і допомогти у проведенні наукового аналізу 

ефективності правоохоронної роботи. Як наслідок, втрачається цінний 

організаційний досвід, знижується продуктивність праці.  

Велика кількість інформації створюється і циклює у відокремлених від 

судових автоматизованих системах інших державних органів та установ. Так, в 

органах прокуратури розроблена Концепція корпоративної інформаційної 

системи для забезпечення виконання таких завдань: 1) ведення слідства, облікових 

даних на звинувачуваних, підозрюваних, свідків, даних про проведення експертиз, 

відомостей про передачу матеріалів до суду і результати розгляду справ у суді;          

2) ведення матеріалів про інциденти, кримінальні справи; 3) контроль за 

термінами слідства і термінами утримання під вартою; 4) ведення бази даних 

кореспонденції, що надходить; 5) контроль виконання скарг, заяв і окремих 

доручень; 6) ведення бази даних вихідної кореспонденції; 7) реєстрація і 
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систематизація даних про осіб, які звертаються в прокуратуру, а також про осіб, 

які є предметом її розгляду.  

Головною метою зазначеної Концепції визначено створення на всій 

території України високоефективного автоматизованого інформаційно-обчислю-

вального середовища, спроможного найбільш повно й оперативно задовольняти 

інформаційні потреби органів прокуратури всіх рівнів управління під час 

здійснення ними своїх функцій. Технічні і програмні засоби, впровадження яких 

передбачено, мають забезпечити виконання таких задач: 1) міжвідомчі зв’язки – 

забезпечення двосторонніх електронно-інформаційних зв’язків між органами 

прокуратури України всіх рівнів з різними організаціями і службами України та 

приватними особами, які перебувають як на території України, так і за кордоном; 

2) статистика – забезпечення керівництва органів прокуратури, державних 

органів влади та управління на рівні району, міста, області й України 

статистичною інформацією про стан законності, правопорядку, злочинності та 

про результати діяльності органів прокуратури; 4) документообіг – формування, 

збереження, пошук, аналіз і видача законодавчих і нормативних актів при 

здійсненні прокурорами нагляду за виконанням законів і проведенні 

профілактичних заходів щодо попередження порушень закону; 5) впровадження 

безпаперової технології групової роботи – систем автоматизації ділових процедур 

(електронного документообігу); 6) кадрова робота – комплексне вирішення 

питань управління кадрами, підвищення оперативності виконання функціональ-

них обов’язків співробітниками кадрових служб, зниження трудомісткості і 

строків підготовки та обґрунтованості аналітичних матеріалів, підвищення 

достовірності облікових даних. 

Виходячи з цього, першочерговим завданням Генеральної прокуратури 

визначено мати постійні інформаційні зв’язки з такими органами: вищими 

органами державної влади і управління – Верховною Радою України, 

Президентом України, Кабінетом Міністрів України; судовими і 

правоохоронними органами – Конституційним Судом України, Верховний Судом 

України, Вищим господарським судом України, Вищим спеціалізованим судом 
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України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищим адміністративним 

судом України, Міністерством юстиції України, Міністерством внутрішніх справ 

України; іншими міністерствами і відомствами.  

Крім того, на виконання вимог пункту 22 Перехідних положень до КПК 

України створено Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) як 

автоматизовану систему електронної бази даних, відповідно до якої здійснюється 

збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про кримінальні 

правопорушення та хід досудового розслідування у кримінальних 

провадженнях[143]. Держателем ЄРДР є Генеральна прокуратура України. 

Суттєво, що суди загальної юрисдикції повного доступу до цього реєстру не 

мають.  

І лише з виданням спільного наказу Генеральної прокуратури України та 

Державної судової адміністрації України № 82/108 від 14 серпня 2014 року «Про 

затвердження Порядку надсилання інформації про осіб у кримінальних 

провадженнях та електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили 

кримінальні правопорушення», можливо стверджувати про започаткування 

процедури міжвідомчого обміну інформацією щодо осіб у кримінальних 

провадженнях, скерованих до суду відповідно до пунктів 2, 3 частини другої 

статті 283 КПК України, надсилання електронних копій судових рішень з 

відомостями, які не можуть бути відкриті для загального доступу, а також 

судових рішень за результатами розгляду апеляційних чи касаційних скарг у цих 

кримінальних провадженнях, ухвалених з моменту набрання чинності КПК 

України, ситуація почала поступово змінюватися[160]. 

На особливу увагу в контексті впровадження електронного судочинства у 

питанні інформаційної взаємодії судів загальної юрисдикції з іншими 

державними органами заслуговують єдині та державні реєстри, держателями 

яких відповідно до законодавства є Міністерство юстиції України, а також 

Державна реєстраційна служба, Державна виконавча служба і Державна служба з 

питань захисту персональних даних України. Так, Міністерство юстиції України 

є держателем таких реєстрів: 1) Єдиний державний реєстр нормативно-правових 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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актів; 2) Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів; 3) Єдиний 

реєстр нотаріусів України; 4) Єдиний реєстр довіреностей; 5) Єдиний реєстр 

громадських формувань; 6) Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення; 7) Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про банкрутство; 8) Реєстр спеціальних бланків документів 

інформаційної системи Міністерства юстиції України; 9) Реєстр атестованих 

судових експертів; 10) Реєстр методик проведення судових експертиз;                

11) Державний реєстр обтяжень рухомого майна.  

Державна виконавча служба є держателем Єдиного державного реєстру 

виконавчих проваджень. Державна служба з питань захисту персональних даних 

України є держателем Державного реєстру баз персональних даних. Крім того, 

Державна реєстраційна служба є держателем таких реєстрів: 1) Реєстру 

громадських об’єднань; 2) Державного реєстру друкованих засобів масової 

інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності;      

3) Державного реєстру актів цивільного стану громадян; 4) Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно[64].  

Зупинимося на питанні користування зазначеними реєстрами в аспекті 

здійснення правосуддя судами загальної юрисдикції. Так, чинність нормативно-

правового акту, який підлягає застосуванню судом можливо перевірити через 

відповідні інформаційні ресурси Міністерства юстиції України. Відповідно до 

Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та 

користування ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 

квітня 2001 року № 376, користувачами цього реєстру можуть бути будь-які 

фізичні і юридичні особи, які мають доступ до інформаційного фонду Реєстру. 

Доступ до інформації з інформаційного фонду Реєстру, оприлюдненому на 

єдиному державному веб-порталі відкритих даних та офіційному веб-сайті 

Мін’юсту, є вільним та безоплатним[161].  

Згідно із наказом Міністерства юстиції України від 4 листопада 2009 року 

№ 2053/5 Інформація з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних 

документів у вигляді повного витягу надається Адміністратором, зокрема, на 
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письмову вимогу суду надаються безоплатно за запитом щодо вирішення ним 

кримінальних проваджень, цивільних, господарських, адміністративних справ, 

які перебувають у їх провадженні, у зв'язку із здійсненням ним повноважень, 

визначених законодавством України, та із зазначенням причини запиту[175]. 

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13 жовтня          

2010 року № 2501/5 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру 

нотаріусів» надання інформації з Єдиного реєстру на письмові запити органів 

державної   влади, інших юридичних та фізичних осіб здійснюється 

Адміністратором у вигляді інформаційної довідки. Заява про видачу 

інформаційної довідки з Єдиного реєстру нотаріусів подається за встановленою 

формою, з обов'язковим проставленням печатки (у разі подання запиту органом 

державної влади або іншою юридичною особою). Даних про безоплатність чи 

оплатність послуг для судових органів зазначений Порядок не містить[162]. 

За змістом наказу Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 року    

№ 111 «Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей та внесення змін і 

доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» 

повні витяги з цього реєстру видаються, зокрема реєстратором – на письмовий 

запит суду, у зв'язку з кримінальним провадженням, цивільними, 

господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні  

правопорушення, що знаходяться у його провадженні[145]. Суттєво, що 

Національне антикорупційне бюро України має прямий доступ до Єдиного 

реєстру, а Національне агентство України з питань виявлення розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – доступ до 

цього реєстру без будь-яких запитів. Крім того, зазначеним наказом установлені 

тарифи, зокрема за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката 

довіреності) у цьому реєстрі з видачею про витягу – у розмірі 34 гривень. 

Згідно із наказом Міністерства юстиції України від 19 грудня 2008 року    

№ 2226/5 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр громадських 

формувань» плата не справляється за надання Адміністратором відомостей з 

цього реєстру органам державної влади, якщо запит зроблено у зв’язку із 
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здійсненням ними повноважень, визначених законодавством. Такий запит 

подається у письмовій формі за підписом керівника із зазначенням фактичних 

підстав для такого запиту та з посиланням на норму законодавства, яка 

передбачає право відповідного органу безкоштовно отримувати таку інформацію. 

Отже, на наш погляд, маємо штучне ускладнення доступу до цього реєстру для 

судів загальної юрисдикції.  

Наказом Міністерства юстиції України від 11 січня 2012 року № 39/5 «Про 

затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення» визначено, що головне територіальне управління 

юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні  

територіальні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі 

надають безоплатно витяг з Реєстру протягом семи робочих днів на підставі 

письмового запиту про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні правопорушення, зокрема: державних органів, органів 

місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей 

про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування (до запиту додається ксерокопія паспорта 

особи, що перевіряється); правоохоронних органів – у разі необхідності 

отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного 

провадження; прокурора – в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і 

застосуванням законів. Щодо судових органів, то цей реєстр взагалі не містить 

норм про надання їм відповідної інформації, що є абсолютно нелогічно з точки 

зору вирішення конкретних судових справ[156].  

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року 

№ 43/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих 

проваджень» встановлено, що фізичні та юридичні особи в порядку, 

передбаченому цим Положенням[158]. Водночас питання доступу судів загальної 

юрисдикції до цього реєстру взагалі не врегульовані, що спонукає до висновку 

про відсутність права у судових органів бути користувачами зазначеного реєстру.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0028-12/print1433742053672221#n111
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0028-12/print1433742053672221#n111
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Наказом Міністерства юстиції України від 21 червня 2007 року № 412/5 

«Про затвердження Положення про Державний реєстр друкованих засобів 

масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної 

діяльності» встановлено, що скорочені та повні витяги з цього реєстру видаються 

Адміністратором на письмовий запит будь-яких фізичних та юридичних 

осіб[157]. Водночас до запиту долучається документ, який засвідчує оплату 

послуги за видачу витягу з реєстру (повного чи скороченого).  

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року 

№ 1064 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян» суди (судді) мають право на безоплатне отримання 

витягу з цього реєстру, якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними 

повноважень, визначених актами законодавства[164].      

За змістом наказу Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 

3018/5 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо 

яких порушено провадження у справі про банкрутство» відомості з цього реєстру 

надаються у вигляді скорочених та повних інформаційної довідки, під якою 

розуміється документ, що надається безоплатно в електронній формі за он-лайн 

запитом юридичної або фізичної особи про видачу довідки з реєстру стосовно 

суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого запитується інформація[159]. 

Разом із тим, зазначене Положення не дає чіткої відповіді на запитання щодо 

механізму отримання таких довідок судами загальної юрисдикції під час розгляду 

відповідних категорій справ. Зауважимо, що такі довідки є вкрай важливими у 

справах про банкрутство, оскільки містять необхідну інформацію для суду, 

зокрема про: відомості про стан провадження у справі про банкрутство та судову 

процедуру, в якій перебуває боржник; відомості про реєстр вимог кредиторів та 

склад комітету кредиторів; загальні дані щодо вартості активів, кредиторської і 

дебіторської заборгованостей; прізвище, ім'я та по батькові арбітражного 

керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); дату 

винесення ухвали суду про припинення провадження; відмітку про відсутність у 
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Єдиному реєстрі підприємств відомостей про суб'єкта підприємницької 

діяльності, щодо якого запитується інформація тощо.  

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 29 березня         

2012 року № 492/5 «Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру 

атестованих судових експертів» інформація, яка міститься у цьому реєстрі, є 

відкритою для запитів заінтересованих осіб[165]. За запитами фізичних і 

юридичних осіб Міністерство юстиції України безоплатно надає інформацію з 

Реєстру у формі витягу, що містить інформацію, з урахуванням положень 

законодавства про звернення громадян та доступ до публічної інформації. Крім 

того, відомості про атестованих судових експертів, що містяться в цьому реєстрі, 

розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України. 

Ще одним важливим, на нашу думку, для процес здійснення правосуддя є 

Державний реєстр обтяжень рухомого майна, Порядок ведення якого 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 року          

№ 830[166]. Згідно з Порядком органи державної влади звільняються від плати за 

внесення до цього реєстру записів, змін і додаткових відомостей до запису, 

виключення запису з нього, а також отримання витягів, якщо вони видаються у 

зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством. На наш 

погляд, суди як органи державної влади, слідуючи логіці цього нормативно-

правового акта, звільняються від плати за отримання витягів з цього реєстру.    

За змістом Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року для судів інформація з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із здійсненням 

ними повноважень, визначених законом, надається за суб’єктом права чи за 

об’єктом нерухомого майна в електронній формі шляхом безпосереднього 

доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за умови 

ідентифікації відповідної посадової особи за допомогою електронного цифрового 

підпису[137]. Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно визначається Кабінетом Міністрів України.  
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня        

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень» затверджено Порядок доступу до Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно[138]. Згідно із цим Порядком доступ користувача до 

зазначеного реєстру здійснюється з використанням електронного цифрового 

підпису, сумісного з програмним забезпеченням цього реєстру. Суттєво, що за 

надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

справляється плата у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім 

випадків, передбачених законом. За такого підходу оплатність чи неоплатність 

послуги є питанням оцінки відсильних норм, оскільки аналізований нормативно-

правовий акт не містить прямого посилання щодо надання судам загальної 

юрисдикції інформації із зазначеного питання.   

Також зазначимо, що постановою Кабінету Міністрів України від              

25 березня 2016 р. № 260 «Деякі питання надання інформації про зареєстровані 

транспортні засоби» визначено Порядок доступу посадових осіб органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, адвокатів, нотаріусів до 

Єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ України стосовно 

зареєстрованих транспортних засобів та їх власників та Порядок надання 

фізичним та юридичним особам інформації з Єдиного державного реєстру 

Міністерства внутрішніх справ стосовно зареєстрованих транспортних 

засобів[58]. Згідно із цим реєстром громадяни можуть отримувати інформацію 

про будь-який автомобіль, зареєстрований з 2012 року. Звертаємо увагу на два 

аспекти використання цього реєстру. По-перше, як користувачів взагалі не 

зазначено суди загальної юрисдикції, а по-друге, інформація з реєстру надається 

оплатно. Але найважливіше те, що при розгляді відповідних категорій справ 

(особливо справ про адміністративні правопорушення) судами втрачається час на 

пошук, перевірку необхідної інформації та її отримання шляхом надсилання 

запитів до підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.   

Отже, констатуємо, що для розгляду справ у судах загальної юрисдикції 

важливим є питання одержання оперативної та актуальної інформації із 
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зазначених реєстрів, але, на жаль, цей процес ускладнений або оплатністю цієї 

послуги, або необхідністю заповнення різних видів форм запитів, до яких 

вноситься великий масив інформації, або їх використання судами чітко не 

регламентоване. На наш погляд, інформаційна взаємодія судів та інших 

державних органів і установ повинна ґрунтуватися на інших, більш спрощених 

підходах електронного спілкування, а також фокусуватися на безперешкодному 

доступі судів, особливо першої інстанції, до баз даних відповідних реєстрів. 

Важливим і необхідним є вирішення питання про комплексне забезпечення 

інформаційної безпеки та захисту інформації в Єдиній судовій інформаційній 

системі, а також напрацювання шляхів модернізації та розвитку інформаційно-

телекомунікаційної інфраструктури судів. Загалом захист інформації становить 

сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність (захист інформації від 

несанкціонованої модифікації), конфіденційність (захист від несанкціонованого 

ознайомлення з інформацією) і доступність інформації (захист або забезпечення 

доступу до інформації, можливість її використання, що забезпечується як 

підтриманням систем в робочому стані, так і завдяки способам, які дозволяють 

швидко відновити втрачену чи пошкоджену інформацію) за умови впливу на неї 

загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до 

завдання шкоди власникам і користувачам інформації. 

Відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» від 5 липня 1994 року захист інформації в системі 

– це діяльність, спрямована на запобігання несанкціонованим діям щодо 

інформації в системі[170]. Засоби захисту інформації – це сукупність інженерно-

технічних, електричних, електронних, оптичних та інших пристроїв і 

пристосувань, приладів і технічних систем, а також інших речових елементів, які 

використовуються для вирішення різних завдань із захисту інформації, в тому 

числі попередження витоку і забезпечення безпеки захищається інформації. 

Кожен вид захисту інформації забезпечує окремі аспекти інформаційної 

безпеки загалом. Так, технічний напрям забезпечує обмеження доступу до носія 

інформації апаратно-технічними засобами (антивірусні програми, фаєрволи, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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маршрутизатори, токіни, сматр-карти тощо). Основна мета застосування 

технічних засобів полягає у попередженні несанкціонованого витоку інформації 

технічними каналами зв’язку та попередження блокування інформації. 

Інженерний напрям попереджає руйнування носія інформації внаслідок 

навмисних дій або природного впливу за допомогою інженерно-технічних засобів 

(наявність обмежуючих конструкцій, охоронна, пожежна сигналізація тощо).  

Державні інформаційні ресурси, до яких відносяться і ресурси, 

сконцентровані у судах загальної юрисдикції, або інформація з обмеженим 

доступом,  вимога щодо захисту якої встановлена законом, повинні оброблятися 

в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з 

підтвердженою відповідністю. З точки зору використання судових 

інформаційних систем та програмних продуктів у контексті впровадження 

електронного судочинства велике значення мають криптографічний та 

організаційний компоненти комплексного захисту інформації.  

Згідно із зазначеним вище Законом криптографічний захист інформації – це 

вид захисту інформації, що реалізується шляхом перетворення інформації з 

використанням спеціальних (ключових) даних з метою приховування чи 

відновлення змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, 

авторства тощо. Тобто цей вид захисту інформації використовується в 

інформаційних системах з метою попередження доступу за допомогою 

математичних перетворень будь-якого повідомлення та не допускає 

несанкціонованої модифікації інформаційної системи і попереджає розголошення 

інформації з такої системи.  

Останнім часом в Україні відбуваються якісні зміни у процесах управління 

на всіх рівнях, які зумовлені інтенсивним упровадженням новітніх 

інформаційних технологій, в тому числі в судовій діяльності. Швидке 

вдосконалення інформатизації, проникнення її в усі сфери життєво важливих 

інтересів зумовило, крім безперечних переваг, і появу низки стратегічних 

проблем, зокрема небезпеки несанкціонованого втручання в роботу 

комп'ютерних, інформаційних і телекомунікаційних систем. Актуальність цього 
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питання підтверджується соціологічними дослідженнями. Так, за даними, 

опублікованими ComputerSecurityInstitute (Сан-Франциско, штат Каліфорнія, 

США), порушення захисту комп'ютерних систем відбувається з таких причин: 

несанкціонований доступ – 2 %; укорінення вірусів – 3 %; технічні відмови 

апаратури мережі – 20 %; цілеспрямовані дії персоналу – 20 %; помилки 

персоналу (недостатній рівень кваліфікації) – 55%[67].  

Відповідно до вимог законів України «Про інформацію», «Про державну 

таємницю» та «Про захист в інформаційно-телекомунікаційних системах» 

основним об'єктом захисту в інформаційних системах є інформація з обмеженим 

доступом, що становить державну або іншу, передбачену законодавством 

України, таємницю, конфіденційна інформація, що є державною власністю чи 

передана державі у володіння, користування, розпорядження. Отже, основним 

об’єктом захисту в інформаційній системі є інформація з обмеженим доступом, 

яка циркулює та зберігається у вигляді даних, повідомлень, що мають певну 

обмеженість і цінність як для її власника, так і для потенційного порушника 

технічного захисту інформації.  

Питанням національних стандартів і розробки нормативних документів в 

аспекті захисту інформації у відповідних системах та використання 

міжнародного досвіду у цій сфері приділено належної уваги у працях професорів 

М. С. Вертузаєва, О. М. Юрченка, Д. В. Домарева та багатьох інших 

науковців[38, с. 101-103], [9], [3], [244]. Але проблемі захисту судових 

інформаційних систем, на нашу думку, у науковій літературі приділено 

недостатньо уваги. Тому є потреба розпочати наукову дискусію з цього питання, 

оскільки важливість комплексного захисту інформаційних судових систем є 

безсумнівною.  

На наш погляд, з урахуванням досвіду роботи інформаційних, 

автоматизованих систем документообігу, які функціонують у судах загальної 

юрисдикції, можливо виокремити типові потенційні загрози для використання 

зазначених систем: 1) загрози конфіденційності (несанкціонованого одержання) 

інформації всіма потенційними і можливими каналами її витоку; 2) загрози 
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цілісності (несанкціонованої зміни) інформації; 3) загрози доступності інформації 

(несанкціонованого або випадкового обмеження) та ресурсів самої інформаційної 

системи; 4) загрози спостереженості роботи інформаційної системи (порушення 

процедур ідентифікації та аутентифікації, процедур контролю доступу і дій 

користувачів, повна або часткова втрата керованості інформаційної системи, 

загрози від несанкціонованих атак на програмні, телекомунікаційні та апаратні 

засоби інформаційної системи тощо); 5) комп’ютерні вірусні загрози.  

Стосовно організаційного компонента комплексного захисту інформації, то 

його основною метою є попередження доступу на об’єкт інформаційної 

діяльності сторонніх осіб за допомогою відповідних організаційних заходів, 

зокрема встановлення та дотримання правил розмежування доступу до 

інформаційної системи. Постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 

1997 року № 1127 «Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в 

Україні» головним організаційним засобом захисту від несанкціонованого 

доступу до інформації визначена система розмежування доступу суб'єктів до 

об'єктів доступу. Основними функціями системи розмежування доступу є: 

реалізація правил розмежування доступу суб'єктів та їх процесів до даних; 

реалізація правил розмежування доступу суб'єктів і їх процесів до пристроїв 

створення твердих копій; ізоляція програм процесу, що виконується в інтересах 

суб'єкта, від інших суб'єктів; управління потоками даних з метою запобігання 

запису даних на носії невідповідного грифа; реалізація правил обміну даними між 

суб'єктами для автоматизованих систем і засобів обчислювальної техніки, 

побудованих за мережевому принципі. Наведені положення зазначеної Концепції 

повністю відповідають потребам комплексного захисту інформації в 

автоматизованих системах діловодства судів загальної юрисдикції та 

підтверджують необхідність їх постійної модернізації і загалом розвитку 

інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури судів.  

Досить поширеною проблемою, яка потребує реагування з боку держави, є 

недостатній фаховий рівень суддів і працівників апарату в аспекті знань і навичок 

використання програмних продуктів, що функціонують у судах. І справа не в 
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тому, що ми живемо в насиченому інформацією соціопросторі. На наш погляд, 

всеохоплюючий розвиток інформаційних технологій повинен сприйматися як 

необхідний атрибут високої кваліфікації тих осіб, які виконують функції 

держави. Як убачається з наведених вище статистичних даних 

ComputerSecurityInstitute (Сан-Франциско, штат Каліфорнія, США), однією з 

потенційних загроз для інформації в інформаційних системах слід вважати 

цілеспрямовані або випадкові деструктивні дії персоналу (людський фактор), 

оскільки вони становлять 75 % усіх випадків. Отже, питання підвищення 

кваліфікації суддів і працівників апаратів судів загальної юрисдикції є важливим 

в аспекті впровадження електронного судочинства.  

Загалом підвищення кваліфікації – це вид професійного навчання, що має 

за мету підвищення рівня теоретичних знань, удосконалення практичних навиків 

та вмінь[221]. Підвищення кваліфікації – це професійне навчання, спрямоване на 

послідовне вдосконалення професійних знань, навичок і вмінь за наявною 

професією, що фокусується на забезпечення якості професії та досягнення 

кар’єрного росту. Підвищення кваліфікації суддів – це навчання з метою 

відновлення та поглиблення теоретичних і практичних знань професійних суддів, 

розвитку вмінь і навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань 

професійної діяльності, що сприяє підтримці рівня професійної відповідності 

займаній посаді[219, с. 217-224].  

Одним із способів застосування інформаційно-телекомунікаційних 

технологій, умінь трансформувати свої знання відповідно до сучасних 

інноваційних технологій стало запровадження дистанційного навчання в 

Національній школі суддів України. Як зазначає професор Н. Г. Шукліна, 

впровадження такої системи та забезпечення її функціонування передбачає 

реалізацію таких завдань: 1) розробка навчальних курсів дистанційного навчання 

та їх апробація; 2) інтеграція в навчальні курси мультимедійних матеріалів 

(інтерактивних відеолекцій відомих науковців, суддів, юристів з актуальних 

питань правозастосування), навчальних відеофільмів прикладного спрямування, 

створених як у Національній школі суддів України, так і в закладах суддівської 
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освіти зарубіжних країн; 3) проведення інтернет-лекцій та інтернет-семінарів для 

слухачів заочної та дистанційної форми навчання в режимі реального часу;          

4) підвищення кваліфікації викладачів та технічних працівників Національної 

школи суддів України щодо застосування технологій дистанційного 

навчання[243, с. 32-35].Водночас навчанню та підвищенню кваліфікації суддів і 

працівників апаратів судів загальної юрисдикції саме в контексті їх 

інформаційної грамотності та впровадження електронного судочинства 

приділяється недостатньо уваги.  

Далі зупинимося на проведенні підвищення кваліфікації працівниками 

апаратів судів загальної юрисдикції. Відповідно до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» Національна школа суддів України є державною 

установою із спеціальним статусом, яка забезпечує підготовку 

висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійснює науково-дослідну 

діяльність. Одним із основних напрямів роботи Національної школи суддів 

України є підготовка працівників апаратів судів та підвищення їх кваліфікації. З 

цією метою зазначеною установою складаються відповідні програми. Такі 

програми є різноплановими та охоплюють широкий спектр питань діяльності 

працівників апаратів судів і помічників суддів.    

Основні питання, які відображаються у програмах, ґрунтуються на 

роз’ясненні застосування чинного процесуального законодавства. Наприклад, 

висвітлюються проблеми виклику сторін шляхом надсилання тексту повістки 

електронною поштою, факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), 

телефонограмою, виклик сторін, місце проживання яких та засоби зв’язку яких 

невідомі, а також проблеми повідомлення та надіслання судового рішення 

учасникам судового процесу, які знаходяться в зоні проведення 

Антитерористичної операції. Також у програмах відображаються питання 

організації роботи із зверненнями громадян у відповідних судах, реєстрації й 

обліку таких звернень та їх специфіки у суді, порядку прийняття та розгляду 

звернень громадян і здійснення контролю за їх розглядом помічниками суддів, 
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консультантами, розмежування звернень та запитів відповідно до законів України 

«Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації»[187],[186]. 

3.2. Напрями впровадження електронного судочинства у судовій 

системі України 

 

Науково-теоретичні напрацювання з метою їх реалізації повинні знаходити 

чітке розуміння їх подальшого впровадження. Тому в цьому аспекті необхідно 

констатувати про тісний зв'язок теоретичного обґрунтування і практичного 

втілення тих наукових розробок, які, на погляд автора, можуть бути цінними для 

їх використання в контексті дослідження у діяльності, зокрема, судових органів. 

На нашу думку, є потреба звернути увагу на декілька найбільш проблемних 

напрямів з точки зору впровадження електронного судочинства та окреслити 

низку організаційно-правових заходів, проведення яких, на наш погляд, 

допоможе досягти бажаного результату. 

Ми вважаємо, що одним із таких заходів повинна бути фіксація в нормах 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» електронного судочинства як 

способу проведення судового процесу. Як уже неодноразово наголошувалося, 

чинне законодавство про судоустрій не оперує поняттям електронного 

судочинства, оскільки здійснення правосуддя за зазначеним Законом не 

передбачає такого його способу. Водночас традиційна (паперова) форма 

вирішення правових спорів потребує вдосконалення, оскільки суди уже невзмозі 

розглядати ту кількість справ, яка перебуває в провадженні. Наприклад, за 

даними Державної судової адміністрації України у 2015 році надходження справ і 

матеріалів лише до судів першої інстанції становило 3 029 394, з яких справ і 

матеріалів кримінального судочинства – 778829, адміністративного судочинства 

– 254894, цивільного судочинства – 1212287, про адміністративні 

правопорушення – 641953, господарського судочинства – 140831[112]. До того ж 

необхідно враховувати недосконалість окремих норм процесуального 

законодавства та кількість вакантних посад суддів у судах загальної юрисдикції, 

що пов’язано з проведенням кваліфікаційного оцінювання, затримкою 

призначення суддів вперше, обрання безстроково та затягування процесу 
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звільнення (деякі місцеві загальні суди взагалі не здійснюють правосуддя за 

браком суддів, які мають повноваження для цього). 

За такої ситуації одним із вагомих факторів її подолання є здійснення 

правосуддя електронним способом. З цією метою в Законі України «Про 

судоустрій і статус суддів» доцільно передбачити окрему норму, в якій вказати 

про альтернативність здійснення судочинства у паперовій та електронній формах. 

Пропонується така редакція статті:  

«Стаття … Право на електронну форму здійснення судочинства. 

Кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів шляхом 

здійснення судочинства в електронній формі (електронне судочинство). 

Електронне судочинство є альтернативною формою ведення судового процесу в 

адміністративних, господарських, кримінальних, цивільних справах та справах 

про адміністративні правопорушення.»  

Велике значення для впровадження електронного судочинства має 

введення поняття «електронна судова справа». Зауважимо, що процесуальне 

законодавство таким поняттям не оперує, що, як уже зазначалося, пов’язано з 

тим, що судочинство здійснюється виключно в паперовій формі. Наприклад, у 

статтях 1 і 2 ЦПК України вказано, що завданням цивільного судочинства є 

справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних 

справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 

Провадження у цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на 

час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.     

КПК України замість поняття «справа» оперує поняттям «кримінальне 

провадження». Зокрема, у статті 3 КПК України визначено, що кримінальне 

провадження – це досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії 

у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну 

відповідальність. Отже, з унесенням змін до процесуальних законів щодо 

електронної судової справи (електронного кримінального провадження) можливо 

відкрити шлях для впровадження електронного судочинства загалом.  
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На нашу думку, електронна судова справа (електронне кримінальне 

провадження) має складатися у вигляді систематизованих електронних файлів, 

які містять дані щодо позовної заяви, заяви, скарги, подання, матеріалів 

кримінального провадження. Крім того, до такої справи (провадження) можуть 

бути віднесені й інші процесуальні документи (обвинувальний акт, матеріали 

експертиз тощо), які подаються до суду і можуть бути предметом розгляду в суді. 

Також необхідно зауважити про потребу наявності в електронній судовій справі 

(електронному кримінальному провадженні) документів, які виготовляються 

судом за результатами розгляду справи (провадження) по суті, в апеляційному, 

касаційному порядку (судові рішення). 

Отже, можливо дати авторське визначення електронної судової справи 

(електронного кримінального провадження) – це викладені і систематизовані у 

вигляді електронних файлів дані позовної заяви, заяви, скарги, подання, 

клопотання, матеріалів кримінального провадження, інші процесуальні 

документи, які відповідно до процесуального закону можуть бути предметом 

розгляду в суді, та процесуальні документи, виготовлені за результатами 

судового розгляду. Наведене дає можливість пропонувати доповнення до 

процесуального законодавства і викласти дефініцію електронної судової справи 

(електронного кримінального провадження).    

Водночас комплексне впровадження електронного судочинства неможливе 

без коригування нормативно-правових положень, що регулюють законодавство 

про відповідний вид судочинства. За такого підходу доцільно частину першу 

статті 2 ЦПК України викласти  такій редакції: «1. Цивільне судочинство 

здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу та законів 

України «Про міжнародне приватне право», «Про електронні документи та 

електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис». 

Частину першу статті 4 ГПК України пропонується викласти в такій 

редакції: «Господарський суд вирішує спори на підставі Конституції України, 

цього Кодексу, законів України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» та «Про електронний цифровий підпис», інших законодавчих 
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актів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України.» 

Частину першу статті 5 КАС України викласти в такій редакції: «1. 

Адміністративне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, 

цього Кодексу, законів України «Про електронні документи та електронний 

документообіг», «Про електронний цифровий підпис» та міжнародних договорів, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.» 

Разом із тим, на наш погляд, у цьому контексті не потребують доповнень 

приписи частини першої статті 1 КПК України, згідно з якими кримінальне 

процесуальне законодавство України складається з відповідних положень 

Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України. 

Вбачається, що застосування системного тлумачення цієї норми дає змогу 

стверджувати про те, що впровадження електронного судочинства у порядок 

розгляду кримінальних проваджень навіть за чинної її редакції допускається.     

З метою дотримання системності в застосуванні напрацювань юридичної 

техніки законотворчості необхідним є і паралельне внесення змін до 

процесуальних законів для врегулювання питання подання позовних заяв, заяв, 

скарг, подань, клопотань, апеляційних і касаційних скарг в електронній формі. 

Так, частину першу статті 98 ЦПК України пропонується викласти в такій 

редакції: «1. Заява про видачу судового наказу подається в суд у письмовій формі 

(електронній формі).» Такий же підхід варіативно можна застосувати до і до 

статті 119 ЦПК України, частину першу якої викласти так: «1. Позовна заява 

подається в письмовій або електронній формі.»  Суттєвим є питання видачі або 

направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі. Зокрема, 

в частині другій статті 222 ЦПК України доцільно вказати про те, що копії 

повного судового рішення видаються особам (надсилаються електронною 

поштою), а у разі проголошення тільки вступної та резолютивної частин судового 

рішення, особам, які брали участь у справі і були присутні у судовому засіданні, 

негайно після його проголошення видаються копії із викладом вступної та 
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резолютивної частин або негайно надсилаються в електронній формі. Крім того, 

зазначені вище пропоновані положення необхідно застосувати під час розгляду 

справ окремого провадження (розділ IV ЦПК України).  

За такою ж схемою можливо доповнити норми статті 54 ГПК України та 

вказати, що позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі і 

підписується повноважною посадовою особою позивача або його представником, 

прокурором, громадянином – суб'єктом підприємницької діяльності або його 

представником. Позовна заява може бути подана до господарського суду в 

електронній формі з використанням електронного цифрового підпису. Щодо 

адміністративного судочинства, то у частині першій статті 105 КАС України є 

потреба зазначити, що адміністративний позов подається до адміністративного 

суду у формі позовної заяви особисто позивачем або його представником, а 

позовна заява може бути надіслана до адміністративного суду або поштою, або 

електронною поштою з використанням електронного цифрового підпису. Крім 

того, позовна заява може бути складена шляхом заповнення бланка позовної 

заяви, наданого судом, в тому числі в електронній формі.  

У досліджуваному аспекті є потреба запропонувати внесення змін до 

законодавства, що регламентує кримінальне судочинство. Тому ми пропонуємо 

статтю 128 КПК України, яка регулює подання цивільного позову у 

кримінальному провадженні, доповнити вказівкою про те, що такий позов може 

бути подано особою, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно 

небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, також в 

електронній формі з використанням електронного цифрового підпису.  

Необхідно зауважити про внесення доповнень і до статті 291 КПК України, 

яка регулює порядок складання і затвердження прокурором обвинувального акту. 

Пропонується частину першу цієї статті викласти в такій редакції: «1. 

Обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується прокурором. 

Обвинувальний акт може бути складений прокурором, зокрема якщо він не 

погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим. Обвинувальний 
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акт може бути складений в електронній формі з використанням електронного 

цифрового підпису слідчого або прокурора.». 

Також суттєво запропонувати відповідні зміни до процесуального 

законодавства, зокрема до тих норм, які регулюють питання форми і змісту 

апеляційних, касаційних скарг. Тому статтю 295 «Форма і зміст апеляційної 

скарги», статтю 326 «Форма і зміст касаційної скарги» ЦПК України, статтю 94 

«Форма і зміст апеляційної скарги», статтю 111 «Форма і зміст касаційної 

скарги» ГПК України, статтю 187 «Вимоги до апеляційної скарги», статтю 213 

«Вимоги до касаційної скарги» КАС України, статтю 396 «Вимоги до апеляційної 

скарги», статтю 427 «Вимоги до касаційної скарги» КПК України доповнити 

приписом про те, що апеляційна, касаційна скарга може бути подана в 

електронній формі з використанням електронного цифрового підпису особи, яка 

подає відповідну скаргу, або її представника (захисника).  

У підрозділі 3.1. вже йшлося про проблеми користування державними 

реєстрами, зокрема в контексті питання їх відкритості для судових органів. До 

наведеного вище додамо, що під час слухання кримінальних проваджень, 

цивільних, господарських та адміністративних справ у суду часто виникає 

необхідність в одержанні інформації з державних реєстрів, зокрема витягів та 

довідок з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, даних зі Спадкового реєстру, Реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців, витягів з Державного земельного кадастру, Єдиного 

державного реєстру виконавчих проваджень тощо. Проблеми в одержанні такої 

інформації виникають з огляду на загальний принцип диспозитивності, зокрема, 

цивільного судочинства. Без подання особами, які беруть участь у справі, заяви 

про витребування доказів суд узагалі позбавлений можливості одержати 

необхідні для правильного вирішення спору дані.  

Як показує практика Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, найчастіше рішення у цивільних справах скасовуються з тієї 

причини, що суд не дослідив певних обставин справи, які мають значення для 

правильного вирішення спору. Ця правова позиція певною мірою суперечить 
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вищезгаданому принципу диспозитивності, адже суд не може з власної ініціативи 

вчиняти процесуальні дії щодо доказування обставин справи,оскільки положення 

ЦПК України саме на сторони покладають обов’язок довести перед судом 

обставини, на які вони посилаються.  

Фактично на сьогодні доступ судів до державних реєстрів обмежений. На 

законодавчому рівні питання доступу врегульовано тільки стосовно Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Наприклад, 

Київському районному суду м. Одеси у 2013 році було надано доступ до цього 

реєстру шляхом безоплатного підключення, проте судді мали такий доступ лише 

кілька місяців, а нині не можуть самостійно одержати необхідну 

інформацію[228]. Водночас, неспростовним є і той факт, що нотаріуси та 

державні виконавці забезпечені доступом до реєстру речових прав на нерухоме 

майно.Таким чином, існує нагальна потреба в забезпеченні судів доступом до 

державних реєстрів, оскільки це сприятиме становленню принципу 

процесуальної економії, забезпечить додержання процесуальних строків розгляду 

справ, підвищить якість ухвалених рішень, зменшить кількість їх змін і 

скасувань, покращить стан захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб. 

Зауважимо, що загалом питання доступу до інформації неодноразово були 

предметом розгляду Європейського суду з прав людини, який у 1987 році вперше 

ухвалив рішення з цієї проблеми у справі «Леандер проти Швеції». В цьому 

рішенні  сформульовано тогочасний підхід Європейського суду стосовно питання  

доступу до архівів спецслужб, які містили інформацію про особу пана  Леандера, 

що оскаржував у своєму зверненні до конвенційних органів порушення статті 8 

та статті 10 Конвенції, а також викладена позиція стосовно отримання заявником 

інформації, що перебуває в державних органах. Згідно з цією позицією 

положення статті 10 про «свободу одержувати інформацію» Конвенції в цілому 

забороняє урядові обмежувати будь-кого в одержанні ним інформації,  яку інші 

хотіли б або були не проти йому передати. В другій половині 80-х років ХХ 

століття на європейському  континенті спостерігався активний процес зміни в 

політиці доступу до інформації в напрямку розширення такого доступу. Це і зараз 
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спричинює підвищення інтересу та можливостей громадськості, журналістів, 

державних органів отримувати закриту раніше інформацію, що підтверджується і 

рішеннями Європейського суду з прав людини у справах «Кенеді проти 

Угорщини», «Букур і Тома проти  Румунії»[197, с. 7]. 

Необхідно звернути увагу, що об’єднання державних реєстрів на рівні 

Європейського Союзу також є проблемним питанням. На це акцентовано 

намагання Європейської комісії щодо реалізації концепції коректного 

функціонування об’єднаних один з одним реєстрів, оскільки такий крок посилює 

прозорість діяльності органів державної влади країн-членів Європейського Союзу 

та додатково зміцнює бізнесове середовище, яке працює за єдиними 

уніфікованими правилами та підвищує рівень судового захисту. Суттєво, що в 

європейському контексті низка реєстрів вважається частиною компетенції 

Генерального директора Європейської комісії з питань ефективності правосуддя 

(CEPEJ). Сюди належать реєстри суб’єктів підприємницької діяльності, відомості 

про неспроможність, земельні кадастри. За оцінками Європейської комісії 

реалізація взаємозв’язку реєстрів буде стимулювати торгівлю, зменшить кількість 

звернень до суду і збереже до 70 млн. євро на рік.  

Наприклад, доступ до реєстрів, які містять дані про неспроможність, 

дозволить компаніям, що займаються транскордонною торгівлею, мати необхідні 

знання про фінансову стабільність організацій, з якими вони взаємодіють. Ця 

модель також доступна фізичним особам у вигляді кредитного рейтингу. 

Об’єднані реєстри можуть слугувати як єдиний центр для суб’єктів 

підприємницької діяльності. Наприклад, наразі діє Європейський бізнес-реєстр як 

об’єднання державних реєстрів організацій 25 країн Європи. Зауважимо, що 

відомості з цього об’єднання реєстрів завжди актуальні, оскільки під час кожного 

запиту інформація надходить напряму з офіційного реєстру відповідної країни. 

На нашу думку, така ж концепція може бути реалізована в Україні в контексті 

судового захисту прав і свобод громадян, прав і інтересів юридичних осіб.    

Зарубіжний досвід доводить, що за наявності політичної волі з боку влади 

досягти позитивного результату в сенсі впровадження електронного судочинства 
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можливо. Так, глобальна інформатизація, проведена в середині 90-тих років в 

Естонії дала свої плоди, незважаючи на складнощі з бюджетним фінансуванням 

системи електронного урядування (її частиною є електронне судочинство!). З 

урахуванням обмеженості витрат в Естонії відмовилися від створення одного 

великого інформаційного центру, в якому б зберігалися і опрацьовувалися всі 

дані державного значення і який би надавав державні (адміністративні) послуги 

онлайн, як це реалізовували більшість країн Європейського Союзу. В результаті 

цього було створено децентралізовану систему зберігання даних, яка об’єднала 

всі діючі державні інформаційні реєстри в одну мережу.    

Різність інформаційних технологій і підходів, що використовувалися для 

підтримання і зберігання баз даних відповідних державних органів, призвели до 

необхідності розробки в цій країні єдиного стандарту з обміну даними, який 

регулює взаємодію різних інформаційних систем. Основною відмінністю 

естонської моделі від європейської фахівцями визнано те, що сервіси чітко не 

розподіляються на базисні та агреговані. Сервіси можуть надаватися державними 

установами та іншими організаціями (банками, компаніями енергетичного 

сектору тощо). Доступ населення до цих сервісів забезпечується за рахунок 

використання електронних ідентифікаційних карт, за допомогою яких громадяни 

отримали можливість користуватися всіма державними інтернет-сервісами[35]. 

Додамо, що це дозволило Естонії ще у 2005 році стати першою в світі країною, 

яка забезпечила можливість електронного голосування громадян, на виборах до 

Європейського Парламенту у 2011 році частка онлайн-голосування склала 24 %, а 

громадяни цієї країни проголосували, знаходячись фактично у 105 країнах світу.   

Крім того, важливим для України є досвід Грузії, яка зовсім недавно 

перейшла на електронну взаємодію громадянина і держави, надання інформації і 

документів в електронному вигляді. Зокрема, досить вдалим був експеримент із 

створенням будинку юстиції – державної установи, спеціально призначеної для 

надання держаних послуг. Перехід Грузії до електронного типу державних 

послуг (в тому числі і судових) забезпечив цій країні 8 місце в світі щодо легкості 

ведення бізнесу. Основними відправними моментами такого успіху можна 
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виокремити глибоку зацікавленість влади в ініціації та підтримці передових 

інформаційних технологій, високий рівень розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій та наявність висококваліфікованих кадрів. Водночас 

необхідно звернути увагу на порівняно невеликі території Естонії і Грузії та 

значно меншу кількість населення порівняно з Україною. Але для нас важливими  

є підходи до вирішення проблеми впровадження електронного судочинства, а 

також наявність політичної волі для цього, відповідний рівень фінансування тих 

чи інших проектів та підвищення комп’ютерної грамотності населення.    

Таким чином з метою покращення доступу до правосуддя та з метою 

практичного провадження електронного судочинства необхідно зробити такі 

кроки: 1) розробити загальнодержавну концепцію розвитку державних 

(адміністративних) та судових електронних послуг; 2) створити децентралізовану 

систему обміну даними; 3) на основі зазначеної концепції затвердити положення 

про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему, яка б повною мірою 

забезпечувала здійснення судочинства в електронній формі (з цією метою 

можливим є використання напрацювань проекту USAID «Справедливе 

правосуддя»[121]; 4) в кожному суді створити в необхідній кількості 

автоматизовані робочі місця для суддів і працівників апарату з метою фахової і 

коректної експлуатації Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи.  

З метою створення Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) 

системи є потреба окреслити ситуацію, яка склалася у вищих судових органах з 

цього питання (за станом на березень 2017 року). Так, у Верховному Суді 

України використовується «Єдина автоматизована система діловодства 

Верховного Суду України». У Вищому спеціалізованому суді України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ діє «Автоматизована система діловодства 

ВССУ». Ці дві системи розроблені одним виконавцем, а тому мають схожий 

функціонал, та розроблені виключно під потреби зазначених судів з урахуванням 

специфіки їх роботи на основі застосування норм процесуального законодавства.  

Зазначені системи дозволять на сьогодні перейти до електронної 

(безпаперової) технології виготовлення документів та ведення діловодства 
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(загального та судового). Всі документи, які надходять до суду, скануються і 

зберігаються у системі. Загалом ці системи побудовано за принципом 

автоматизованого робочого місця, що дозволяє швидко, без залучення фахівців-

програмістів налаштовувати систему та розмежовувати права доступу до неї та її 

функціоналу відповідно до службових обов’язків працівників апарату, 

оперативно проводити навчання персоналу.  

До основних функціональних характеристик зазначених систем можливо 

віднести такі:  

1) оснащення потужним механізмом пошуку, що дозволяє здійснювати 

різні форми контролю. На основі внесених даних ведеться обробка статистичних 

звітів, яка виконується фактично миттєво. Для автоматизованого формування 

статистичних звітів не заповнюються додаткові статистичні картки.  

2) містять модуль автоматизованого розподілу скарг, заяв, клопотань 

(документи, які вимагають процесуального реагування з боку судді), який 

забезпечує рівномірний розподіл процесуальних документів між суддями з 

дотриманням принципів черговості та з урахуванням навантаження на кожного 

суддю. Вся інформація щодо розподілу та розгляду скарг оприлюднюється на 

сайті суду.  

3) оснащення потужним механізмом моніторингу та аудиту, що дозволяє 

здійснювати контроль роботи кожного працівника.  

4) містять модуль адміністратора безпеки, який дозволяє контролювати 

підключення усіх робочих місць до бази даних, а кожний працівник має права 

доступу відповідно до виконуваних функціональних обов’язків, вхід до системи 

можливий лише з власного робочого місця (комп’ютера) користувача. 

5) використовують систему керування базами даних Oracle, яка не має 

обмежень щодо продуктивності під час обробки великих обсягів даних та 

кількості одночасно працюючих користувачів, має ефективні механізми захисту 

доступу до інформації та її шифрування. Зазначена система керування базами 

даних має висновок Державної служби технічного захисту інформації, що 

відповідно до статті 8 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-
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телекомунікаційних системах» дозволяє її використання в автоматизованих 

системах органів судової влади та конструювання комплексної системи захисту 

інформації в будь-якому суді.        

У Вищому господарському суді України та Вищому адміністративному 

суді України використовується автоматизована система «Діловодство 

спеціалізованого суду». Ця система забезпечує виключно ведення судового 

діловодства, а загальне діловодство ведеться за допомогою інших програмних 

продуктів, що унеможливлює системний перехід до електронної (безпаперової) 

технології ведення діловодства. Система спроектована таким чином, що  

оснащення її додатковими функціями є ускладненим. Цей процес займає багато 

часу, призводить до критичного перенавантаження системи, уповільнює її 

роботу, внаслідок чого вона стає функціонально повільною, ненадійною, 

складною у використанні. Внаслідок цього користувачі, працюючи в системі, 

змушені виконувати подвійну роботу – спочатку вести реєстрацію та обробку 

документа, а потім цю ж інформацію повторно реєструвати в інших статистичних 

картках, по яких за необхідності буде обраховуватися статистична звітність та 

виконуватися пошук.       

Автоматизований розподіл скарг, заяв, клопотань (документи, які 

вимагають процесуального реагування з боку судді) та формування колегій 

суддів, які є на сьогодні одними з ключових питань функціонування системи, має 

виконуватися з урахуванням рівномірного навантаження на суддів, що 

забезпечується розрахунком навантаження на кожного суддю під час розподілу 

кожного процесуального документа. Водночас на практиці у зазначеній системі 

це реалізується протягом ночі, до початку наступного робочого дня. Крім того, 

інформація, що міститься в системі, має бути представлена таким чином, щоб у 

найкоротший термін отримати будь-яку статистичну звітність чи одержати 

доступ до будь-якого документа у системі тощо. Але система не дозволяє цього 

зробити, а суди змушені у напівручному режимі розраховувати статистичну 

звітність, що є неприйнятним.    
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Система використовує систему керування базами даних FireBird, яка 

фактично не захищена та має відкритий код, при цьому потребує постійної 

підтримки фахівців-програмістів. Зазначена система керування базами даних 

нестійко працює з великими масивами даних та великою кількістю користувачів, 

а також (що надзвичайно важливо) – не має сертифікату відповідності або 

висновку Державної служби технічного захисту інформації, що є порушенням 

при її використанні в автоматизованих системах органів судової влади.  

Отже, на наш погляд, з метою впровадження електронного судочинства при 

розробці Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи необхідно 

керуватися такими вихідними моментами: 

1. Обрання системи керування базами даних, технічні можливості якої 

дозволять забезпечити уніфікований підхід до створення і використання її 

функціоналу з метою оптимальної експлуатації в судах різних інстанцій та 

одночасним  урахуванням положень процесуального законодавства. Довільний 

вибір системи керування базами даних може призвести до зупинки роботи суду, а 

також не забезпечить дотримання вимог статті 8 Закону України «Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». 

2. Забезпечення функціонування однієї системи, здатної вирішити питання 

одночасного ведення і судового, і загального діловодства, що дозволить 

опрацьовувати і зберігати в ній всі документи відповідного суду.  

3. Досягнення зручності системи у використанні, її інтуїтивної зрозумілості 

для користувача, наявності швидкого і потужного механізму пошуку інформації, 

оперативності в налаштуванні та технічної гнучкості для переоснащення за умови 

змін у законодавстві, а також встановлення розмежованого доступу до інформації 

відповідно до функціональних обов’язків користувачів. 

4. Створення належних умов для роботи судді, а саме: побудова ефективної 

системи підтримки прийняття рішень, що має на меті досягнення правильності і 

сталості судової практики та прискорення строків розгляду судових справ 

(проваджень); розробка уніфікованої системи «Судова практика» із потужним 

арсеналом пошукових засобів та інтеграцією з базою нормативно-правових актів, 
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а також з Єдиним державним реєстром судових рішень; розробка уніфікованої 

системи «Судова аналітика» з метою досягнення однокового і правильного 

застосування судами норм права. 

5. Забезпечення доступності правосуддя та відкритості суду для громадян, 

що повинно включати в себе спрощений і зручний спосіб подання в 

електронному вигляді заяв, скарг, клопотань, апеляційних, касаційних скарг до 

відповідного суду; отримання електронних копій судових рішень учасниками 

процесу; повне та оперативне інформування громадян в аспекті отримання будь-

якої інформації відповідно до законів України «Про звернення громадян» та «Про 

доступ до публічної інформації».      

Також одним важливих питань організаційного характеру з метою 

впровадження електронного судочинства є створення автоматизованих робочих 

місць. Сучасні масштаби і темпи розвитку засобів автоматизації в судовій системі 

гостро ставлять завдання проведення комплексних досліджень, пов'язаних з 

усебічним вивченням і узагальненням виникаючих при цьому проблем як 

теоретичного, так і практичного характеру. В останні роки представниками 

економічної науки та науки державного управління напрацьована концепція 

розподілених систем управління народним господарством та державних органів, 

де передбачається локальна обробка інформації. Вбачається що для реалізації ідеї 

розподіленого управління необхідним є створення для кожного рівня управління і 

кожної предметної області автоматизованих робочих місць[22], [33]. 

Аналізуючи сутність автоматизованих робочих місць, фахівці визначають 

їх професійно-орієнтовані малі обчислювальні системи, розташовані 

безпосередньо на робочих місцях фахівців і призначені для автоматизації їх 

праці. Для кожного об'єкта управління передбачаються автоматизовані робочі 

місця, відповідні їх функціональному призначенню. Однак принципи створення 

таких місць залишаються сталими: системність, гнучкість, стійкість, 

ефективність. Згідно з принципом системності автоматизовані робочі місця  

розглядаються як системи, структура яких визначається функціональним 

призначенням. Принцип гнучкості означає пристосовність системи до можливих 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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перебудов завдяки модульності побудови всіх підсистем і стандартизації їх 

елементів. Принцип стійкості полягає в тому, що система автоматизованих 

робочих місць повинна виконувати основні функції незалежно від впливу на неї 

внутрішніх і зовнішніх можливих факторів. Це означає, що негаразди в окремих 

її частинах повинні бути легко переборні, а працездатність системи – швидко 

відновлюваною. Ефективність автоматизованого робочого місця слід розглядати 

як інтегральний показник рівня реалізації наведених вище принципів, 

віднесеного до витрат по створенню і експлуатації системи. Функціонування 

автоматизованих робочих місць може давати ефект тільки за умови правильного 

розподілу функцій і навантаження між користувачем і комп’ютером. Лише за 

такого підходу автоматизоване робоче місце може бути засобом підвищення не 

тільки продуктивності праці та ефективності управління, а й соціальної 

комфортності фахівців[75, с. 232]. 

Таким чином автоматизоване робоче у місцевому суді– це програмно-

технічний комплекс, призначений для автоматизації діяльності судді та 

працівника апарату. Основною характеристикою автоматизованого робочого 

місця є орієнтація на користувача, який не має професійної підготовки з 

використання складної комп’ютерної техніки і програмного забезпечення, але 

професійно обізнаний у галузі судочинства та організаційного забезпечення 

судового  процесу. Залежно від категорії користувачів – суддів і працівників 

апарату (і їх підлеглих), відповідно до характеру вирішуваних задач розглядають 

три види автоматизованих робочих місць: 1) автоматизоване робоче місце 

керівника (в нашому випадку – судді, керівництва апарату, керівників 

структурних підрозділів апарату); 2) автоматизоване робоче місце спеціаліста 

(помічник судді, консультант, спеціаліст, секретар судового засідання);                  

3) автоматизоване робоче місце технічного і допоміжного персоналу (діловод).   

При цьому основними функціями, що автоматизуються, необхідно 

визначити введення інформації та її первинне і подальше опрацювання; 

підготовка та оформлення судових документів (судових рішень) і документів 

загального характеру (відповіді на скарги, запити, подані до суду у порядку 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
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законів України «Про звернення громадян та «Про доступ до публічної 

інформації»; ведення картотек документів і архівів; опрацювання статистичних 

даних і формування статистичних звітів; контроль виконавської дисципліни. На 

наш погляд, оскільки виконання зазначених операцій є різнорівневим і 

різноспрямованим для судів загальної юрисдикції, можливим є використання 

типових автоматизованих робочих місць з урахуванням специфіки діяльності 

суду (ланкове та інстанційне розташування, визначена спеціалізація, особливості 

розгляду певних категорій справ (проваджень), особливості застосування 

окремих норм процесуального законодавства. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Основним документом для теоретико-прикладного розуміння  

впровадження електронного судочинства у судовій системі України є Концепція 

галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та 

установ судової системи. Аналіз виконання наведених у цій програмі завдань дає 

підстави стверджувати, що наразі в судовій системі здійснюється не поступовий 

перехід до електронного судочинства, а фактично продовжується проект 

Державної судової адміністрації України «Електронний суд». Водночас 

зазначений проект не охоплює поняття «електронне судочинство», оскільки має 

інше спрямування – відповідно до рівня фінансування організаційного 

забезпечення судів – фрагментарне використання інформаційних технологій на 

основі традиційного, тобто паперового діловодства. 

2. Першочерговою проблемою для впровадження електронного 

судочинства є положення процесуального законодавства, які не дозволяють 

повноцінного спілкування заінтересованої особи і суду в рамках судового 

процесу в електронній формі. Наслідком такого становища навіть за умови 

використання окремих елементів електронного документообігу в судах є 

здійснення правосуддя виключно у паперовій формі, що суттєво впливає на 

строки розгляду судових справ в аспекті дотримання розумних строків їх 

вирішення та на доступність правосуддя загалом. Крім того, проблеми 
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впровадження електронного судочинства виникають не лише на фоні 

неналежного фінансування судової системи. Важливими у цьому аспекті 

визначено досягнення однорідності, однорівневості та високого ступеня взаємної 

комунікативності програмного забезпечення, яке використовується в судах. 

Прикладний аналіз функціонування програмних продуктів, зокрема 

комп’ютерних програм «Д-3» та «Діловодство спеціалізованого суду», доводить 

сумнівність технічної підтримки ними функціоналу електронного судочинства у 

повному обсязі – від подання позовної заяви (отримання обвинувального акта) до 

надсилання судового рішення та його виконання. 

3. Для впровадження електронного судочинства важливим аспектом є  

інформаційна взаємодія між судами та іншими державними органами й 

установами. Водночас така взаємодія ускладнена наявністю низки факторів, до 

яких необхідно віднести корпоративну замкненість інформаційних систем 

державних органів, їх низьку комунікативність, труднощі отримання інформації з 

них, що призводить до зниження рівня їх доступності для судів загальної 

юрисдикції та громадян. Крім того, підлягають перегляду практики державних 

органів та установ щодо ведення відповідних єдиних, державних реєстрів, 

держателями яких вони визначені. Штучне ускладнення доступу до реєстрів 

(нечіткість законодавчого регулювання їх використання судами загальної 

юрисдикції, вимоги щодо запитів, невиправдане дозування інформації, оплатність 

послуг, невідповідність програмного забезпечення тим об’ємам інформації, що в 

них зберігаються тощо) створює ризики порушення розумних строків розгляду 

судових справ, оскільки суд вимушений витрачати додатковий час, людський 

ресурс і кошти для пошуку необхідної інформації для вирішення конкретних 

справ.   

4. Аналіз програм спеціальної підготовки суддів і підвищення їх 

кваліфікації та підготовки і підвищення кваліфікації працівників апаратів судів і 

помічників суддів доводить недостатність організаційних заходів у питанні 

впровадження електронного судочинства Національною школою суддів України. 

Це пов’язано з тим, що укладачі програм та викладачі, які залучаються цією 



 196 

установою для лекційної роботи, зорієнтовані не на перспективні напрями 

вдосконалення судочинства, а фактично працюють у межах проекту Державної 

судової адміністрації України «Електронний суд». Тому підходи до змістовного 

наповнення зазначених програм підлягають перегляду з метою поглиблення 

навичок і знань про електронне судочинство.    

5. З метою зменшення навантаження на суди одним із вагомих факторів  

подолання цієї проблеми є здійснення правосуддя електронним способом як 

альтернатива традиційному (паперовому). Дано авторське визначення 

електронної судової справи (електронного кримінального провадження) – це 

викладені і систематизовані у вигляді електронних файлів дані позовної заяви, 

заяви, скарги, подання, клопотання, матеріалів кримінального провадження, інші 

документи, які відповідно до процесуального закону можуть бути предметом 

розгляду в суді, та процесуальні документи, виготовлені за результатами 

судового розгляду. На підставі наведеного в Законі України «Про судоустрій і 

статус суддів» доцільно передбачити окрему норму, в якій вказати про 

альтернативність здійснення судочинства у паперовій та електронній формах. 

Запропонована така редакція статті:  

«Стаття … Право на електронну форму здійснення судочинства. 

Кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів шляхом 

здійснення судочинства в електронній формі (електронне судочинство). 

Електронне судочинство є альтернативною формою ведення судового процесу в 

адміністративних, господарських, кримінальних, цивільних справах та справах 

про адміністративні правопорушення.»  

На цій основі обґрунтовано внесення відповідних змін до норм 

процесуального законодавства з метою регламентації поняття «електронна судова 

справа (електронне судове провадження)». 

6. З урахуванням того, що доступ судових органів до державних реєстрів 

обмежений існує нагальна потреба зміни такої ситуації з метою сприяння 

становленню принципу процесуальної економії, забезпечення додержання 

процесуальних строків розгляду справ, підвищення якості ухвалених рішень, 
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зменшення кількості їх змін і скасувань, покращення загалом стану захисту прав, 

свобод, інтересів фізичних осіб та прав і інтересів юридичних осіб. На основі 

використання досвіду Естонії і Грузії запропоновано об’єднати всі державні 

реєстри. Доступ заінтересованих осіб до зазначених сервісів може бути 

забезпечений за рахунок використання електронних ідентифікаційних карт, за 

допомогою яких такі особи отримають можливість користуватися всіма 

державними інтернет-сервісами. 

7. Аргументовано, що для практичного впровадження електронного 

судочинства необхідно зробити такі кроки: 1) розробити загальнодержавну 

концепцію розвитку державних (адміністративних) та судових електронних 

послуг; 2) створити децентралізовану систему обміну даними; 3) на основі 

зазначеної концепції затвердити положення про Єдину судову інформаційну 

(автоматизовану) систему, яка б повною мірою забезпечувала здійснення 

судочинства в електронній формі; 4) в кожному суді створити в необхідній 

кількості автоматизовані робочі місця для суддів і працівників апарату з метою 

фахової і коректної експлуатації Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) 

системи. 

8. Обґрунтовано основні вимоги, які повинні враховуватися при розробці 

Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи:  

а) обрання системи керування базами даних, технічні можливості якої 

дозволять забезпечити уніфікований підхід до створення і використання її 

функціоналу з метою оптимальної експлуатації в судах різних інстанцій та 

одночасним  урахуванням положень процесуального законодавства. Довільний 

вибір системи керування базами даних може призвести до зупинки роботи суду, а 

також не забезпечить дотримання вимог статті 8 Закону України «Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;  

б) забезпечення функціонування однієї системи, здатної вирішити питання 

одночасного ведення і судового, і загального діловодства, що дозволить готувати 

і зберігати в ній всі документи відповідного суду;  
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в) досягнення зручності системи у використанні, її інтуїтивної зрозумілості 

для користувача, наявності швидкого і потужного механізму пошуку інформації, 

оперативності в налаштуванні та технічної гнучкості для переоснащення за умови 

змін у законодавстві, а також встановлення розмежованого доступу до інформації 

відповідно до функціональних обов’язків користувачів; 

г) створення належних умов для роботи судді, а саме: побудова ефективної 

системи підтримки прийняття рішень, що має на меті досягнення правильності і 

сталості судової практики та прискорення строків розгляду судових справ 

(проваджень);  

д) розробка уніфікованої системи «Судова практика» із потужним 

арсеналом пошукових засобів та інтеграцією з базою нормативно-правових актів, 

а також з Єдиним державним реєстром судових рішень;  

е) розробка уніфікованої системи «Судова аналітика» з метою досягнення 

однакового і правильного застосування судами норм права; 

є) забезпечення доступності правосуддя та відкритості суду для громадян, 

що повинно включати в себе спрощений і зручний спосіб подання в 

електронному вигляді заяв, скарг, клопотань, апеляційних, касаційних скарг до 

відповідного суду; отримання електронних копій судових рішень учасниками 

процесу; повне та оперативне інформування громадян в аспекті отримання будь-

якої інформації відповідно до законів України «Про звернення громадян» та «Про 

доступ до публічної інформації».      
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на підставі проведеного аналізу зроблено спробу комплексно 

дослідити організаційно-правові основи впровадження електронного судочинства 

в Україні. До найзагальніших результатів дослідження віднесено такі: 

1. Електронне судочинство охарактеризовано як міжгалузевий інститут 

права, якому притаманні такі ознаки: 1) врегулювання однорідних суспільних 

відносин, пов’язаних із підвищенням рівня судового захисту, інформування 

заінтересованих осіб, рівня доступу до правосуддя; 2) володіння відносною 

нормативною самостійністю, стійкістю й автономністю функціонування як 

підсистеми декількох галузей права; 3) об’єктивне формування на базі сучасних 

інформаційних технологій, що створилися і розвинулися з урахуванням 

суспільних інтересів і на виконання суспільного запиту; 4) відносна 

відокремленість від інших правових інститутів як результат  використання 

інформаційних технологій; 5) специфіка засобів правового регулювання; 6) 

втілення у змісті особливої юридичної конструкції з урахуванням єдиних 

загальних та спеціальних принципів її формування; 7) формування загальних 

понять із метою подолання прогалин у побудові відносин, які виникають у межах 

цього інституту. 

2. На основі напрацювань теорії права і судоустрою обґрунтовано 

дефініцію електронної судової справи (електронного судового провадження), під 

якою розуміються викладені і систематизовані у вигляді електронних файлів дані 

позовної заяви, заяви, скарги, подання, клопотання, матеріалів кримінального 

провадження, інші документи, які відповідно до процесуального закону можуть 

бути предметом розгляду в суді, та процесуальні документи, виготовлені за 

результатами судового розгляду 

3. Неповнота, вибірковість використання електронного судочинства як 

елемента електронного урядування, недостатність обґрунтування і розуміння 

важливості цього інституту дали можливість дослідити передумови його 

впровадження у судовій системі, якими визначено: 1) об’єктивна необхідність 
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використання сучасних інформаційних технологій як основа для практичного 

впровадження; 2) підвищення доступності до правосуддя; 3) необхідність 

досягнення високого рівня ефективності судової системи; 4) потреба постійної 

комунікації між заінтересованими особами і судами, між судами, а також між 

судами та іншими державними установами. На цій основі аргументовано, що 

електронне судочинство – це засада організації судової влади, яка реалізується на 

основі використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення 

функціонування будь-якого суду в режимі реального часу з метою 

максимального підвищення доступності до правосуддя заінтересованих осіб, 

досягнення високого рівня ефективності судової системи, потреби постійної 

комунікації між такими особами і судами, між судами, а також між судами й 

іншими державними установами. 

4. Головною метою впровадження електронного судочинства визначено 

підвищення ефективності судової системи, якості здійснення правосуддя та рівня 

його доступності в аспекті реалізації права на справедливий суд,  рівності перед 

законом і судом, гласності і відкритості судового процесу, дотримання розумних 

строків розгляду справ через призму верховенства права з одночасним 

застосуванням комплексного й індивідуалізованого підходів до надання судових 

послуг одержувачам.   

5. На основі ґрунтовного правового забезпечення провідні країни світу 

активно використовують у процесі здійснення правосуддя сучасні інформаційних 

технології. Основними факторами цього визначено такі: лідируючі позиції 

окремих країн у впровадженні інформаційних технологій загалом (Естонія, 

Нідерланди, Сінгапур, США, Фінляндія), необхідність об’єднання електронних 

баз даних органів кримінальної поліції, прокуратури, пенітенціарних установ 

(ФРН, Фінляндія), підвищення рівня доступності правосуддя (ФРН, Франція, 

США), потреба електронного обміну документами між судами й інститутами 

судової влади (Польща, Бельгія), заохочення цифрової практики в межах системи 

кримінальної юстиції на початковому етапі формування досьє правопорушника 

(Велика Британія), необхідність розвантаження судової системи (Австрія, Литва), 
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покращення управління судовими паперовими процедурами та скорочення 

робочого часу суддів і працівників суду (Італія), запровадження 

автоматизованого обміну даними в електронній формі з державними 

інформаційними системами та реєстрами (Литва), низька щільність 

правоохоронних структур на території країни (Фінляндія). 

6. Обґрунтовано проведення першочергових організаційних заходів із 

метою впровадження електронного судочинства, до яких віднесено розробка  

загальнодержавної концепції розвитку державних (адміністративних) та судових 

електронних послуг, створення децентралізованої системи обміну даними, 

затвердження положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) 

систему, створення в кожному суді в необхідній кількості автоматизованих 

робочих місць для суддів і працівників апарату з для фахової і коректної 

експлуатації зазначеної системи. Зазначені заходи мають на меті вирішити низку 

прикладних проблем, наявність яких впливає на впровадження електронного 

судочинства.  

По-перше, це положення процесуального законодавства, які не дозволяють 

форматувати судовий процес в електронну форму, що обумовлює здійснення 

правосуддя виключно у паперовому вигляді та суттєво впливає на строки 

розгляду судових справ (кримінальних проваджень) в аспекті дотримання 

розумних строків їх вирішення та на доступність правосуддя загалом. По-друге, 

сумнівність повноцінної технічної підтримки функціоналу електронного 

судочинства програмними продуктами, що використовуються в судах загальної 

юрисдикції (програми «Д-3» та «Діловодство спеціалізованого суду»), що 

ускладнює досягнення однорідності, однорівневості та високого ступеня взаємної 

комунікативності програмного забезпечення, яке використовується в судах. 

По-третє, низький рівень інформаційної взаємодії між судами та іншими 

державними органами й установами, яка ускладнена корпоративною замкненістю 

інформаційних систем державних органів, їх низькою комунікативністю, 

труднощами отримання інформації, оплатністю послуг, що в кінцевому 

результаті призводить до зниження рівня їх доступності для судів та громадян. 
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По-четверте, штучне ускладнення доступу до державних реєстрів (нечіткість 

законодавчого регулювання їх використання судами загальної юрисдикції, 

відсутність уніфікованих вимог щодо запитів, невиправдане дозування 

інформації, оплатність послуг, невідповідність програмного забезпечення 

обсягам інформації, що в них зберігаються тощо). Це створює ризики порушення 

строків розгляду справ (проваджень), оскільки суди вимушені витрачати 

додатковий час, людський ресурс і кошти для пошуку необхідної інформації.  

7. Визначено основні вимоги для розробки Єдиної судової інформаційної 

(автоматизованої) системи: а) обрання системи керування базами даних, технічні 

можливості якої дозволять забезпечити уніфікований підхід до створення і 

використання її функціоналу з метою оптимальної експлуатації в судах різних 

інстанцій; б) забезпечення функціонування однієї системи, здатної вирішити 

питання одночасного ведення і судового, і загального діловодства, що дозволить 

готувати і зберігати в ній всі документи відповідного суду; в) досягнення 

зручності системи у використанні, її інтуїтивної зрозумілості для користувача, 

наявності швидкого і потужного механізму пошуку інформації, оперативності в 

налаштуванні та технічної гнучкості для переоснащення за умови змін у 

законодавстві, а також встановлення розмежованого доступу до інформації 

відповідно до функціональних обов’язків користувачів;г) створення належних 

умов для роботи судді, зокрема побудова ефективної системи підтримки 

прийняття рішень, що має на меті досягнення однаковості і правильності судової 

практики та прискорення строків розгляду судових справ (проваджень); д) 

розробка уніфікованої системи «Судова практика» із потужним арсеналом 

пошукових засобів та інтеграцією з базою нормативно-правових актів і з Єдиним 

державним реєстром судових рішень; е) розробка уніфікованої системи «Судова 

аналітика» для досягнення однакового і правильного застосування судами норм 

права;є) забезпечення доступності правосуддя та відкритості суду для громадян, 

що повинно включати в себе спрощений спосіб подання в електронному вигляді 

заяв, скарг, клопотань, апеляційних, касаційних скарг до відповідного суду; 

отримання електронних копій судових рішень учасниками процесу; повне та 
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оперативне інформування громадян відповідно до законів України «Про 

звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації». 

8. З урахуванням предмету дослідження та авторського визначення 

електронної судової справи (електронного кримінального провадження) в Законі 

України «Про судоустрій і статус суддів» запропоновано передбачити окрему 

норму, в якій вказати про альтернативність здійснення судочинства у паперовій 

та електронній формах, такого пропонованого змісту:  

«Стаття … Право на електронну форму здійснення судочинства. 

Кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів шляхом 

здійснення судочинства в електронній формі (електронне судочинство). 

Електронне судочинство є альтернативною формою ведення судового процесу в 

адміністративних, господарських, кримінальних, цивільних справах та справах 

про адміністративні правопорушення.». 
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Додаток А 

АНКЕТА 

 

Шановні колеги! 

Отримання достовірних результатів з досліджуваних питань судоустрою та 

судочинства, а також успішна розробка організаційних та правових основ 

впровадження електронного судочинства багато в чому залежать від вивчення 

Ваших думок щодо питань, поставлених у даній анкеті. 

Пропонуємо Вам висловити свою позицію щодо проблем, які виникають 

щодо впровадження електронного судочинства. 

Просимо ознайомитися зі змістом запитань та варіантами відповідей на 

них. Номери варіантів відповідей, які відповідають Вашій думці, обведіть. В 

анкеті допускаються виправлення – у разі необхідності закресліть помилково 

обведений варіант та позначте правильну відповідь. 

Анкетування проводиться анонімно. Його результати будуть використані в 

узагальненому вигляді у процесі наукових досліджень. Щиро дякуємо за 

допомогу. 

 

1. Стаж роботи суддею: 

а) до 10 років; 

б) понад 10 років; 

в) понад 20 років. 

 

2. Посада: 

а) суддя місцевого суду; 

б) суддя апеляційного суду; 

в) суддя Верховного Суду України (на час опитування). 

 

3. Вік: 

б) 30 – 40 років; 

в) 40 – 50 років; 

г) 50 років і більше. 

 

4. Чи вважаєте Ви електронне судочинство міжгалузевим інститутом 

права? 

а) вважаю; 

б) важко відповісти; 

в) не вважаю. 

 

5. Чи можливо вважати електронне судочинство елементом 

електронного урядування? 

а) так, оскільки таке твердження випливає з сутності електронного судочинства; 

б) не можна вважати, оскільки електронне урядування – це комплекс заходів, 

спрямованих на надання адміністративних, а не судових послуг; 
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б) не можна вважати, оскільки ці поняття пов’язані лише застосуванням 

інформаційних технологій. 

 

6. Чи охоплює проект Державної судової адміністрації України питання 

впровадження електронного судочинства? 

а) ні, не охоплює, а лише є фрагментарним використанням інформаційних 

технологій; 

б) так, охоплює в повній мірі; 

в) проект «Електронний суд» є передумовою впровадження електронного 

судочинства. 

 

7. Чи необхідним є внесення змін до норм процесуального законодавства 

щодо впровадження електронного судочинства? 

а) такі зміни необхідні виключно у процесуальному законодавстві; 

б) вважаю, що це не потрібно, оскільки основою судочинства є паперовий носій; 

в) такі зміни потрібно внести і норм законодавства про судоустрій, і до норм 

процесуального законодавства. 

 

8. Чи підлягають перегляду практики державних органів та установ щодо 

ведення відповідних єдиних, державних реєстрів, держателями яких вони 

визначені? 

а) ні, не підлягають, оскільки ведення реєстрів є функцією відповідного 

державного органу; 

б) підлягають, оскільки це питання є важливим, особливо для судів нижчих 

рівнів; 

в) це питання є дискусійним в частині доступу до реєстрів судів апеляційної та 

касаційної інстанції. 

 

9. Чи достатнім є законодавче забезпечення впровадження електронного 

судочинства? 

а) достатнім; 

б) не достатнім. 

 

10. Чи може вважатися належно поданою апеляційна (касаційна) скарга, 

надіслана до суду апеляційної (касаційної) інстанції засобами електронного 

зв’язку, скріплена електронним цифровим підписом? 

а) ні, законодавством це не передбачено; 

б) так, може вважатися; 

в) суд лише має враховувати факт, що апеляційна (касаційна) скарга подана 

особою виключно в розрізі дотримання строку її подання; 

г) так, за умови внесення змін до процесуальних законів. 

 

11. Чи достатніми є напрацювання Національної школи суддів України у   

питанні впровадження електронного судочинства? 

а) так, напрацювання є достатніми; 
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б) достатніми за умови реалізації окремих допоміжних програм; 

в) ні, не достатніми, оскільки спрямовані лише на вивчення проекту Державної 

судової адміністрації «Електронний суд». 

 

12. Чи обґрунтованим є визначення електронної судової справи 

(електронного кримінального провадження) – це викладені і систематизовані 

у вигляді електронних файлів дані позовної заяви, заяви, скарги, подання, 

клопотання, матеріалів кримінального провадження, інші документи, які 

відповідно до процесуального закону можуть бути предметом розгляду в суді, 

та процесуальні документи, виготовлені за результатами судового розгляду? 

а) таке визначення є обґрунтованим; 

б) законодавством не визначено поняття «електронне судочинство», тому 

необхідності його дефінування не виникає; 

в) таке визначення не ґрунтується на симбіозі застосування норм законоавдства 

та досягнень інформаційних технологій. 

 

13. Яке Ваше ставлення до створення Єдиної судової інформаційної 

(автоматизованої) системи? 

а) консолідація зусиль у цьому напрямі має стати потужним чинником 

необхідності впровадження електронного судочинства; 

б) не вважаю це за необхідне, оскільки схожі системи вже існують і успішно 

працюють; 

в) важко відповісти. 

 

14. На Вашу думку, електронне судочинство повинно стати єдиною чи 

альтернативною формою ведення судового процесу в адміністративних, 

господарських, кримінальних, цивільних справах та справах про 

адміністративні правопорушення? 

а) повинно стати альтернативною формою; 

б) не вважаю за необхідне; 

в) важко відповісти. 

 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 

за результатами анкетного опитування 

 

1. Програма опитування 

Актуальність питань, з яких проводилось опитування. Впровадження 

електронного судочинства має важливе значення як у теоретичному, так і 

практичному плані. В процесі роботи над механізмами та передумовами такого 

впровадження електронне судочинство визначено як самостійний міжгалузевий 

інститут права, якому притаманні такі ознаки: 1) врегулювання однорідних 
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суспільних відносин, пов’язаних із підвищенням рівня судового захисту, 

інформування заінтересованих осіб, рівня доступу до правосуддя; 2) володіння 

відносною нормативною самостійністю, стійкістю й автономністю 

функціонування як підсистеми декількох галузей права; 3) об’єктивне 

формування на базі сучасних інформаційних технологій, що створилися і 

розвинулися з урахуванням суспільних інтересів і на виконання суспільного 

запиту; 4) відносна відокремленість від інших правових інститутів як результат  

використання інформаційних технологій; 5) специфічність засобів правового 

регулювання; 6) втілення у змісті особливої юридичної конструкції з 

урахуванням єдиних загальних та спеціальних принципів її формування;              

7) формування загальних понять із метою подолання прогалин у побудові 

відносин, які виникають у межах цього інституту. Тому вирішення завдання 

щодо впровадження електронного судочинства повинно мати науково 

обґрунтований характер і водночас спиратися на думку практикуючих юристів – 

суддів усіх ланок щодо необхідності застосування електронного формату 

судочинства.  

Метою опитування було вивчення думки судді з питань організаційно-

правових основ впровадження електронного судочинства в Україні. Для 

досягнення означеної мети поставлені наступні завдання: 

– вивчити оцінку респондентами ступеня відповідності законодавства 

України та практики його застосування в частині дослідження;  

– оцінити бачення респондентами проблемних питань впровадження 

електронного судочинства;  

– дослідити бачення респондентами того, якими шляхами може бути 

досягнуто впровадження електронного судочинства.  

Методи дослідження. Опитування проводилось методом анкетування за 

спеціально розробленою анкетою. 

Генеральну сукупність опитування склали судді місцевих, апеляційних 

судів та Верховного Суду України (на час проведення опитування). 
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Вибіркова сукупність: 150 осіб, з них судді місцевих судів – 80, судді 

апеляційних судів – 55, судді Верховного Суду України – 15. 

2. Результати опитування 

 

За результатами анкетного опитування були отримані наступні дані: 

 
Судді 
місцевих 
судів 

Судді 
апеляційних  
судів 

 
Судді 
Верховного 
Суду України 
 

Стаж роботи суддею 

а) до 10 років 11% 4% - 

б) понад 10 років 31% 41% - 

в) понад 20 років 58 % 55% 100% 

 

Вік 

а) 30 – 40 років 45% 12% - 

б) 40 – 50 років 24% 58% 45% 

в) 50 і більше 31% 30% 55% 

 

4. Чи вважаєте Ви електронне судочинство міжгалузевим інститутом права? 

а) вважаю; 71% 68% 73% 

б) важко відповісти 23% 29% 12% 

в) не вважаю 6% 3% 15% 

 

5. Чи можливо вважати електронне судочинство елементом електронного урядування? 

 

а) так, оскільки таке твердження 

випливає з сутності електронного 

судочинства 

22% 50% 70% 

б) не можна вважати, оскільки 

електронне урядування – це 

комплекс заходів, спрямованих на 

надання адміністративних, а не 

судових послуг 

15% 28% 42% 

в) не можна вважати, оскільки ці 

поняття пов’язані лише 

застосуванням інформаційних 

технологій 

10% 25% 9% 

 

6. Чи охоплює проект Державної судової адміністрації України питання впровадження 

 електронного судочинства? 

 

а) ні, не охоплює, а лише є 

фрагментарним використанням 

інформаційних технологій 

34% 63% 10% 

б) так, охоплює в повній мірі 44% 24% 77% 

в) проект «Електронний суд» є 

передумовою впровадження 

електронного судочинства 

22% 27% 13% 
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Судді 
місцевих 
судів 

Судді 
апеляційних  
судів 

 
Судді 
Верховного 
Суду України 
 

 

7. Чи необхідним є внесення змін до норм процесуального законодавства щодо впровадження 

електронного судочинства? 

а) такі зміни необхідні виключно у 

процесуальному законодавстві 
31% 19% 65% 

б) вважаю, що це не потрібно, 

оскільки основою судочинства є 

паперовий носій 

54% 58% 55% 

в) такі зміни потрібно внести і норм 

законодавства про судоустрій, і до 

норм процесуального законодавства 

3% 5% 2% 

 

8. Чи підлягають перегляду практики державних органів та установ щодо ведення 

відповідних єдиних, державних реєстрів, держателями яких вони визначені? 

 

а) ні, не підлягають, оскільки 

ведення реєстрів є функцією 

відповідного державного органу 

50% 48% 69% 

б) підлягають, оскільки це питання є 

важливим, особливо для судів 

нижчих рівнів 

12% 47% 15% 

в) це питання є дискусійним в 

частині доступу до реєстрів судів 

апеляційної та касаційної інстанції 

38% 5% 16% 

 

9. Чи достатнім є законодавче забезпечення впровадження електронного судочинства? 

 

а) достатнім 12% 17% 29% 

б) недостатнім 71% 83% 88% 

 

10. Чи може вважатися належно поданою апеляційна (касаційна) скарга, надіслана до суду 

апеляційної (касаційної) інстанції засобами електронного зв’язку, скріплена електронним 

цифровим підписом? 

 

а) ні, законодавством це не 

передбачено 
23% 23% 18% 

б) так, може вважатися 31% 27% 52% 

в) суд лише має враховувати факт, 

що апеляційна (касаційна) скарга 

подана особою виключно в розрізі 

дотримання строку її подання 

46% 40% 30% 

г) так, за умови внесення змін до 

процесуальних законів 
15% 35% 15% 

 

11. Чи достатніми є напрацювання Національної школи суддів України у   питанні 

впровадження електронного судочинства? 
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Судді 
місцевих 
судів 

Судді 
апеляційних  
судів 

 
Судді 
Верховного 
Суду України 
 

а) так, напрацювання є достатніми 9% 11% 56% 

б) достатніми за умови реалізації 

окремих допоміжних програм 
29% 43% 

37% 

в) ні, не достатніми, оскільки 

спрямовані лише на вивчення 

проекту Державної судової 

адміністрації «Електронний суд» 

62% 46% 

 

25% 

 

12. Чи обґрунтованим є визначення електронної судової справи (електронного кримінального 

провадження) – це викладені і систематизовані у вигляді електронних файлів дані позовної 

заяви, заяви, скарги, подання, клопотання, матеріалів кримінального провадження, інші 

документи, які відповідно до процесуального закону можуть бути предметом розгляду в суді, 

та процесуальні документи, виготовлені за результатами судового розгляду? 

 

а) таке визначення є обґрунтованим 42% 50% 49% 

б) законодавством не визначено 

поняття «електронне судочинство», 

тому необхідності його дефінування 

не виникає 

23% 11% 20% 

в) таке визначення не ґрунтується на 

симбіозі застосування норм 

законоавдства та досягнень 

інформаційних технологій 

35% 39% 31% 

 

13. Яке Ваше ставлення до створення Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) 

системи? 

 

а) консолідація зусиль у цьому 

напрямі має стати потужним 

чинником необхідності 

впровадження електронного 

судочинства 

43% 49% 51% 

б) не вважаю це за необхідне, 

оскільки схожі системи вже існують і 

успішно працюють 

38% 26% 32% 

в) важко відповісти 19% 25% 17% 

 

14. На Вашу думку, електронне судочинство повинно стати єдиною чи альтернативною 

формою ведення судового процесу в адміністративних, господарських, кримінальних, цивільних 

справах та справах про адміністративні правопорушення? 

 

а) повинно стати альтернативною 

формою 
73% 65% 77% 

б) не вважаю за необхідне 15% 12% 11% 

в) важко відповісти 10% 12% 7% 
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3. Аналіз результатів опитування 

Результати анкетного опитування засвідчили відносну одностайність 

респондентів щодо визнання електронного судочинства самостійним 

міжгалузевим інститутом права. При цьому більшість респондентів (близько      

73 %) вважають його інститутом, частково вважають лише 23 % суддів місцевих 

судів, 29% суддів апеляційних судів та 12% суддів Верховного Суду України.    

Щодо необхідності визнання електронного судочинства елементом 

електронного урядування, то судді апеляційних судів (50%) та судді Верховного 

Суду України (70%) відповіли ствердно. Водночас деякі респонденти висловили 

свою незгоду щодо такого визнання, оскільки ці поняття, на їх думку, пов’язані 

лише із застосуванням інформаційних технологій.  

Думки респондентів розділилися у бачення того, чи охоплює проект 

«Електронний суд» Державної судової адміністрації України питання 

впровадження електронного судочинства. Якщо більшість опитаних суддів 

Верховного Суду України (77%) дали ствердну відповідь, то тільки 24% суддів 

апеляційних судів вказали на такий стан. На нашу думку, причиною цьому є 

вузькокорпоративний підхід у питаннях «керівництва» у судовій системі та 

розподілу повноважень. Водночас думка суддів Верховного Суду України  та 

місцевих судів є більш виваженою з цього питання. 

Аналіз відповідей на запитання про необхідність внесення змін до норм 

процесуального законодавства щодо впровадження електронного судочинства 

показав чітку тенденцію, відповідно до якої судді Верховного Суду України 

(65%) вважають необхідним внесення змін, а судді апеляційних судів (58%) та 

судді місцевих судів (54%) навпаки відстоюють позицію, що це не потрібно, 

оскільки основою організації судочинства наразі є паперовий носій. 

Досить різними є погляди суддів щодо необхідності перегляду практики 

державних органів та установ щодо ведення відповідних єдиних, державних 

реєстрів, держателями яких вони визначені. Так, неактуальним це питання 

вважають судді місцевих судів – 50%, судді апеляційних судів – 48%, судді 
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Верховного Суду України – 65%. Про важливість такого перегляду засвідчили 

судді апеляційних судів (47%). Водночас це питання вважають дискусійним   

38% суддів місцевих судів. 

Одностайною виявилася думка щодо достатності законодавчого 

забезпечення впровадження електронного судочинства. Так, більшість суддів 

(71% - місцевих судів, 83% - апеляційних судів та 88% - Верховного Суду 

України) вважають існуючий обсяг законодавчого забезпечення електронного 

судочинства недостатнім.  

Крім того, розійшлися думки респондентів у питанні чи може вважатися 

належно поданою апеляційна (касаційна) скарга, надіслана до суду апеляційної 

(касаційної) інстанції засобами електронного зв’язку, скріплена електронним 

цифровим підписом. Зокрема, думки суддів місцевих і апеляційних судів взагалі 

кардинально відрізняються щодо цього. Більшість респондентів висловилася за 

те, що суд лише має враховувати факт, що апеляційна (касаційна) скарга подана 

особою виключно в розрізі дотримання строку її подання. Водночас більшість 

суддів Верховного Суду України (52%) вважать, що такий спосіб подання 

апеляційної (касаційної) скарги є належним. 

Досить неоднозначно респонденти поставилися до питання чи достатніми є 

напрацювання Національної школи суддів України щодо впровадження 

електронного судочинства. Зокрема судді Верховного Суду України у              

52% відповідей висловилися про достатність такої діяльності, у 37% зазначили, 

що достатніми за умови реалізації окремих допоміжних програм; судді 

апеляційних судів у 46% поставилися негативно, у 43% – зазначили про 

необґрунтоване відхилення; судді місцевих судів у лише у 9 % поставилися 

позитивно до таких напрацювань, при цьому у 62 % – негативно, оскільки 

напрацювання Національної школи суддів України спрямовані лише на вивчення 

проекту Державної судової адміністрації України «Електронний суд».        

Розділилися думки респондентів щодо обґрунтованості пропонованого 

визначення електронної судової справи (електронного кримінального 

провадження). Зокрема, серед суддів місцевих судів – 42%, суддів апеляційних 
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судів – 50% та суддів Верховного Суду України – 49%, вважають, що таке 

визначення є обґрунтованим. Водночас 35% суддів місцевих судів, 39% суддів 

апеляційних судів та 31% суддів Верховного Суду України вважать таке 

визначення не ґрунтується на симбіозі застосування норм законодавства та 

досягнень інформаційних технологій.  

Актуальною є думка суддів щодо створення Єдиної судової інформаційної 

(автоматизованої) системи. Зокрема, 51% суддів Верховного Суду України та 

49% суддів апеляційних  судів вважають її створення необхідною. Практично 

одностайною є думка респондентів щодо необхідності впровадження 

електронного судочинства як альтернативної форми судового процесу (73%, 65% 

та 77% відповідно). 

Отже, аналіз та узагальнення відповідей на окремі питання анкети 

продемонстрували певну полярність поглядів в оцінці респондентами 

пропонованих новел щодо впровадження електронного судочинства у судовій 

системі України. На нашу думку, подібні розбіжності у поглядах свідчать про 

корпоративність інтересів суддів різних ланок судової системи, сталість поглядів 

щодо здійснення судочинства саме в традиційній (паперовій) формі та про 

дискусійність окремих питань, запропонованих для опитування. 
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АКТ 

впровадження наукових розробок дисертаційного дослідження  

аспіранта кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури Приватного 

вищого навчального закладу «Львівський університет бізнесу та права» 

Сердюк Лариси Рудольфівни «Організаційно-правові основи провадження 

електронного судочинства в Україні» (спеціальність: 12.00.10 – судоустрій; 

прокуратура та адвокатура) щодо забезпечення здійснення правосуддя 

у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ  

 

Комісія у складі: 

доктора юридичних наук, доцента, судді Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, – Ткачука О. С.; 

кандидата юридичних наук, судді Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ – Штелик С. П.; 

кандидата юридичних наук, начальника відділу опрацювання правових 

позицій науково-експертного управління Вищого спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних і кримінальних справ – Сіроткіної М. В., 

 

склала цей акт про те, що положення, висновки, пропозиції й рекомендації, 

сформульовані в дисертаційному дослідженні аспіранта кафедри судоустрою, 

прокуратури та адвокатури Приватного вищого навчального закладу «Львівський 

університет бізнесу та права» Сердюк Лариси Рудольфівни є внеском у розвиток 

юридичної науки. 

Сформульовані в ній положення й висновки є науково обґрунтованими й 

впроваджуються у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ при здійсненні узагальнень судової практики, опрацюванні 

правових позицій суду касаційної інстанції. 

З науковим доробком, що міститься у вказаній роботі, ознайомлені судді 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ, працівники апарату суду, зокрема департаментів забезпечення діяльності 

судових палат, науково-експертного управління, управління документального 

забезпечення та контролю, управління інформаційних технологій. 

В роботі суддів та діяльності апарату Вищого спеціалізованого суду України 

ВВИИЩЩИИЙЙ  ССППЕЕЦЦІІААЛЛІІЗЗООВВААННИИЙЙ  ССУУДД  УУККРРААЇЇННИИ  

ЗЗ  РРООЗЗГГЛЛЯЯДДУУ  ЦЦИИВВІІЛЛЬЬННИИХХ  ІІ  ККРРИИММІІННААЛЛЬЬННИИХХ  ССППРРААВВ  

((ВВССССУУ))  

 

http://sc.gov.ua/
mailto:inbox@sc.gov.ua
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з розгляду цивільних і кримінальних справ застосовуються результати 

дослідження Сердюк Л. Р., викладені в наступних роботах:  

 

1. Сердюк Л. Р. Розвиток електронного документообігу у судовій системі 

України / Л. Р. Сердюк // East European Scientific Journal (Wschodnio europejskie 

Czasopismo Naukowe, Polska). – 2015. – volume 2. – 4 (4). – С. 28-33. 

 

2. Сердюк Л. Р. Електронне судочинство як засіб дотримання розумних 

строків під час здійснення правосуддя / Л. Р. Сердюк // Порівняльно-аналітичне 

право. – 2015. – № 6. – С. 326-328. 

 

3. Сердюк Л. Р. Електронне судочинство через призму верховенства права: 

окремі питання теорії й практики / Л. Р. Сердюк // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. – Серія «Юридичні науки». – 2016. – Випуск 1. – том 4. 

– С. 126-129. 

 

4. Сердюк Л. Р. Нормативно-правове забезпечення впровадження 

електронного судочинства в Україні / Л. Р. Сердюк // Молодий вчений. – 2016. - 

№ 3 (30). – С. 500-505. 

 

5. Сердюк Л. Р. Теоретико-прикладні проблеми впровадження 

електронного судочинства в Україні / Л. Р. Сердюк // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. – Серія «Право». – 2016. – № 39. 

Том 2. – С. 115-118.   

 

6. Сердюк Л. Р. Окремі питання нормативно-правового забезпечення 

впровадження електронного судочинства в Україні / Л. Р. Сердюк // Часопис 

цивільного і кримінального судочинства. – 2017. – № 1. – С. 169-181. 

 
 

 

Суддя Вищого спеціалізованого суду України  

з розгляду цивільних і кримінальних справ,  

доктор юридичних наук, доцент                 О. С. Ткачук 

 

Суддя Вищого спеціалізованого  

суду України з розгляду  

цивільних і кримінальних справ,  

кандидат юридичних наук                         С. П. Штелик 

 

Начальник відділу опрацювання правових позицій 

науково-експертного управління апарату ВССУ,  

кандидат юридичних наук                 М. В. Сіроткіна 

 


