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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 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 
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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, 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. Сібільо,                       

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».  

Тему дисертації затверджено 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; 
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– обґрунтувати дефініцію поняття електронна судова справа (електронне 

кримінальне провадження); 

– 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 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. 
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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; б) практика Європейського 

суду з прав людини (12 рішень); в) 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 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 розгляду в суді, та 

процесуальні документи, виготовлені за результатами судового розгляду; 
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– 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; 

– 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 за різними напрямами діяльності, зокрема у:  

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) практичній – при здійсненні правосуддя судами загальної юрисдикції (акт 

провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 28 березня 2017 року);  

4) навчальному та науковому процесі – при викладанні дисциплін: 

«Судоустрій України», «Організація судових та правоохоронних органів України», 
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«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 оприлюднено 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 конференції «Ukraine – EU. Modern technology, 

business and law» (gr. Kosice, Slovensko Republika; 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. 

Структура дисертації та обсяг дисертації. Структура дисертації,яка 

визначена  її  метою, задачами,  об’єктом та предметом  дослідження і складається з 

вступу, трьох розділів, що містять сім підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатків. Повний  обсяг роботи становить 245 сторінок, із них основний 

текст викладено на 203 сторінках, список використаних джерел (246 найменувань) 

становить 30 сторінок та 2 додатки на 12 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

розкрито його зв’язок із науковими планами та програмами, визначено об’єкт, 

предмет, мету, задачі, методи, наукову новизну, практичне значення одержаних  

результатів, особистий внесок здобувача у їх одержанні, а також подано інформацію 

про апробацію основних положень дисертації, публікації та структуру роботи.  

У Розділі 1 «Теоретичні засади впровадження електронного судочинства в 

Україні», який складається з двох підрозділів, досліджено становлення 

електронного документообігу в судовій системі України як передумови 

електронного судочинства, а також здійснено теоретичний аналіз поняття 

електронного судочинства та необхідності його впровадження в Україні. 

У підрозділі 1.1. «Становлення електронного документообігу в судовій 

системі України як передумови електронного судочинства» зазначено, що витоки 

виникнення сучасного діловодства і 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 XIст. – Руської 

правди. Аргументовано, що з історико-правової точки зору умовно виокремлюються 
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такі етапи розвитку діловодства: а) актове і приказне діловодство; б) колезьке 

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

1917-1921 рр.; д) радянський період судового діловодства; е) сучасне українське судове 

діловодство; є) електронний документообіг у судах; ж) електронне судочинство. 

Найбільшим здобутком періоду української державності у 1917-1921 рр. є діяльність 

відповідних служб у генеральних судах Державного Сенату Української держави, які 

мали «столи» за видами справ, що в них формувалися. Це свідчить про організацію 

діловодних процесів, формування судових справ та виконання судових рішень з 

урахуванням специфіки цивільного, адміністративного і кримінального судочинства. За 

радянського періоду судове діловодство було виокремлено як специфічна сфера 

загального діловодства. Були упроваджені принципи наукової організації праці в 

систему діловодства, створені системи стандартів документації, Єдина державна 

система документації, класифікатори, системи судової документації. Керівництво 

організаційним забезпеченням діяльності судів здійснювалося Міністерством юстиції 

УРСР, що видавало документи інструктивного характеру для упорядкування 

діловодних процесів у судовій системі.  

Із здобуттям Україною незалежності почалося впровадження інформаційних 

технологій у діловодство судових органів, що характеризує початок сучасного 

судового діловодства. Потреба комплексного вирішення низки проблем забезпечення 

судової діяльності спонукала до перегляду підходів держави у сфері здійснення 

документообігу та розвитку електронного документообігу. Але використання сучасних 

інформаційних технологій у діяльності судів гальмується з урахуванням таких 

факторів: 1) викладення матеріалів судових справ виключно на паперових носіях; 2) 

застарілість, недосконалість процесуальних норм, які не допускають відносин між 

судовими інстанціями поза межами паперового документообігу у судочинстві; 3) 

повільне сприйняття суддями необхідності впровадження інформаційних технологій у 

судову діяльність; 4) відсутність політичної волі для впровадження новітніх 

інформаційних технологій з метою покращення доступу громадян до правосуддя; 5) 

недостатність фінансування судової системи. Наведене в сукупності спонукає до 

необхідності впровадження електронного судочинства.        

У підрозділі 1.2. «Поняття електронного судочинства та передумови його 

впровадження в Україні» аргументовано правильність використання у цьому 

дослідженні поняття «електронне судочинство», а не поняття «електронне 

правосуддя», виходячи з нетотожності понять правосуддя, яке є шляхом реалізації 

судової влади, що поєднує декілька форм судочинства, і судочинства як форми 

здійснення правосуддя. Електронне судочинство визнається елементом 

загальнодержавного електронного урядування. Відмінною рисою між цими двома 

явищами є оптимізація механізмів внутрішньої організації роботи у суді з 

використанням інформаційних технологій з метою надання якісних судових послуг, 

а спільними визначено економія матеріальних, часових, людських ресурсів, 

підвищення ефективності використання бюджетних коштів, скорочення витрат на 

утримання державного апарату (щодо електронного судочинства – суддів і 

працівників апаратів судів) та створення умов для прозорості і відкритості публічної 

адміністрації (щодо електронного судочинства – процесу здійснення правосуддя).  
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На основі напрацювань загальної теорії права щодо обґрунтування правового 

інституту, феномен електронного судочинства визначено як міжгалузевий інститут 

права з такими ознаками: 1) врегулювання однорідних суспільних відносин; 2) 

відносна нормативна самостійність, стійкість й автономність 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; 5) специфічність 

засобів правового регулювання; 6) особлива юридична конструкція з урахуванням 

єдиних загальних та спеціальних принципів його формування; 7) формування 

загальних понять для подолання прогалин у відносинах, які виникають у межах 

цього інституту. Доведено, що неповнота, вибірковість застосування електронного 

судочинства, поверхневість розуміння важливості дали можливість визначити 

передумови його впровадження у судовій системі, до яких віднесені об’єктивна 

необхідність використання сучасних інформаційних технологій, підвищення рівня 

доступності правосуддя, досягнення високого рівня ефективності судової системи та 

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

між судами й іншими державними установами. 

На цій основі обґрунтовано, що 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.  

У Розділі 2 «Правові основи впровадження електронного судочинства», 

який складається з трьох підрозділів, здійснено аналіз стану нормативного 

забезпечення впровадження електронного судочинства в Україні, розглянуто  

електронне судочинство як засіб підвищення доступу до правосуддя та досліджено 

зарубіжний досвід правового забезпечення електронного судочинства. 

У підрозділі 2.1. «Нормативне забезпечення впровадження електронного 

судочинства в Україні» з’ясовано, що діяльність Комітету Міністрів Ради Європи 

пов’язується з безпосереднім впливом на формування національного законодавства 

України, зокрема у сфері впровадження електронного судочинства. Ухвалення цим 

органом відповідних рекомендацій щодо побудови та перебудови судових систем і 

правової інформації в економний спосіб, а також надання громадянам судових та 

інших юридичних послуг з використанням новітніх інформаційних технологій 

спонукали до їх імплементації до законодавства, що стало наслідком прийняття 

законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про 

електронний цифровий підпис» та «Про доступ до судових рішень», які відкривають 

можливості для започаткування електронного судочинства у системі судів України.  

Суттєвим кроком до впровадження електронного судочинства є Рекомендація 

Rec (2009) 1 Комітету міністрів держав-членів Ради Європи з електронної 

демократії, в якій під електронним судочинством розуміється використання 
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інформаційно-комунікаційних технологій у реалізації права на правосуддя усіма 

заінтересованими сторонами в юридичній сфері з метою підвищення ефективності 

та якості державних служб. 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 усіх 

юрисдикцій, затвердження Указом Президента України від 20 травня 2015 р.                   

№ 276/2015 Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів доводять потребу поступового переходу до електронного судочинства. 

Водночас це вимагає комплексного підходу до вирішення проблем правового 

забезпечення цього інституту та значних фінансових витрат, які, однак, у 

майбутньому повинні дати економію бюджетних коштів.      

У підрозділі 2.2. «Електронне судочинство як засіб підвищення доступу до 

правосуддя» стверджується про безумовний вплив верховенства права у всіх сферах 

суспільного життя, в тому числі і під час здійснення правосуддя. Виходячи з цього, 

виокремлено загальні ознаки верховенства права, що підтверджені практикою 

Європейського суду з прав людини, та звернуто особливу увагу на доступність 

правосуддя як на одну з таких ознак. При цьому стверджується, що впровадження 

електронного судочинства, зокрема, дає можливість широкого доступу до 

правосуддя всім заінтересованим особам та вказує на перспективу повноцінного 

виконання положень Конвенції, 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.   

Доведена важливість впровадження електронного судочинства в сенсі його 

впливу на територіальну доступність правосуддя шляхом віртуалізації проведення 

судових процесів у будь-якому суді та у будь-якій судовій справі. Такий підхід до 

організації судочинства дозволить максимально наблизити до заінтересованих осіб 

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: подання (надсилання) до 

суду звернень, запитів, клопотань, скарг процесуального і не процесуального 

характеру, обміну даними між судом (судами) і запитувачем інформації, управління 

справою з боку судді. 

У підрозділі 2.3. «Зарубіжний досвід правового забезпечення електронного 

судочинства»аргументовано, що у загальній системі права (американській) 

використовуються дві електронні системи, 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 
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подібна до Єдиного державного реєстру судових рішень. Друга система – СМ/ECF – 

слугує для безкоштовного подання документів до суду без сплати судового збору. Ці 

системи коректно використовують 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.). 

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 Європейського Союзу. 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), 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). 

У Розділі 3 «Організаційно-правові аспекти впровадження електронного 

судочинства в Україні: проблеми теорії та практики»,що складається з двох 

підрозділів,звернуто увагу на теоретико-прикладні проблеми впровадження 

електронного судочинства, а на цій основі – окреслено напрями впровадження 

електронного судочинства у судовій системі України.  

У підрозділі 3.1. «Теоретико-прикладні проблеми впровадження електронного 

судочинства» зазначено, що Концепція галузевої програми інформатизації судів 

загальної юрисдикції є відправним документом для теоретико-прикладного 

розуміння  впровадження електронного судочинства в Україні. Але аналіз її 

виконання свідчить не про поступовий перехід до електронного судочинства, а про  

фактичне продовження проекту Державної судової адміністрації України 

«Електронний суд», який не охоплює поняття «електронне судочинство», оскільки 

спрямований на фрагментарне використання інформаційних технологій на основі 

традиційного (паперового) діловодства. Найсуттєвішою проблемою є положення 

процесуального законодавства, які не дозволяють повноцінного спілкування 

заінтересованих осіб і суду в рамках судового процесу в електронній формі. Це 

обумовлює 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, проблемою є 

досягнення однорідності, однорівневості та високого ступеня взаємної 

комунікативності програмного забезпечення, яке використовується в судах.  
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Для впровадження електронного судочинства важливим аспектом є  

інформаційна взаємодія між судами та іншими державними органами й установами, 

але вона ускладнена корпоративною замкненістю інформаційних систем державних 

органів, їх низькою комунікативністю, труднощами отримання інформації з них тощо. 

Також підлягають перегляду практики державних органів та установ щодо ведення 

відповідних єдиних, державних реєстрів, держателями яких вони визначені, з метою 

усунення штучних перешкод до відповідних реєстрів, а також програми спеціальної 

підготовки суддів і підвищення їх кваліфікації та підготовки і підвищення кваліфікації 

працівників апаратів судів і помічників суддів в аспекті змістовного наповнення 

відповідних програм для поглиблення навичок і знань про електронне судочинство. 

У підрозділі 3.2. «Напрями впровадження електронного судочинства у судовій 

системі України» обґрунтовано, що з метою зменшення навантаження на суди 

одним із напрямів  подолання цієї проблеми є здійснення правосуддя електронним 

способом як альтернатива традиційному (паперовому). При цьому 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)». 

Другим напрямом визначена необхідність об’єднання всіх державних реєстрів 

та забезпечення доступу заінтересованих осіб до зазначених сервісів за рахунок 

використання електронних ідентифікаційних карт, за допомогою яких такі особи 

отримають можливість користуватися всіма державними інтернет-сервісами.  

Третій напрям полягає у розробці та реалізації комплексу організаційних 

заходів для практичного впровадження електронного судочинства: 1) розробка 

загальнодержавної концепції розвитку державних (адміністративних) та судових 

електронних послуг; 2) створення децентралізованої системи обміну даними; 3) на 

основі зазначеної концепції затвердження положення про Єдину судову 

інформаційну (автоматизовану) систему з метою забезпечення здійснення 

судочинства в електронній формі; 4) створення в кожному суді в необхідній кількості 

автоматизованих робочих місць для суддів, їх помічників і працівників апарату з 

метою фахової і коректної експлуатації Єдиної судової інформаційної 

(автоматизованої) системи. 
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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 

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 
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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), 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. 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, 
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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 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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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 − судоустрій; прокуратура та адвокатура. − Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Міністерство освіти і науки 

України. − Київ, 2017.  

У дисертації на підставі проведеного аналізу комплексно досліджено 

організаційні та правові основи впровадження електронного судочинства в Україні. 

На основі напрацювань загальної теорії права щодо обґрунтування правового 

інституту, електронне судочинства визначено як міжгалузевий інститут права з 

відповідними ознаками. Дано визначення електронного судочинства як елемента 

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. 

Результати дослідження дали можливість аргументувати необхідність 

реалізації низки організаційних та правових заходів в контексті впровадження 

електронного судочинства як альтернативного способу вирішення спорів шляхом 

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

норм процесуального законодавства. Зокрема, обґрунтована потреба 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 метою фахової і коректної експлуатації зазначеної системи. 

Ключові слова: електронна судова справа (електронне кримінальне 

провадження), електронне судочинство, інформаційні технології, правосуддя, 

система судоустрою, суд. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Сердюк Л. Р. Организационно-правовые основывнедрения електронного 

судопроизводства в Украине. − На правах рукописи.  

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.10 − судоустройство; прокуратура и адвокатура. − Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко. Министерство образования и 

науки Украины. − Киев, 2017.  

В диссертации на основании проведенного анализа комплексно исследованы 

организационные и правовые основы внедрения электронного судопроизводства в 

Украине. Исходя из наработок общей теории права по обоснованию правового 

института, электронное судопроизводство определено как межотраслевой институт 
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права с соответствующими признаками. Дано определение электронного 

судопроизводства как элемента электронного правительства – это принцип 

организации судебной власти, который реализуется на основе использования 

современных информационных технологий для обеспечения функционирования 

любого суда в режиме реального времени с целью максимального повышения 

доступности правосудия для заинтересованных лиц, достижения высокого уровня 

эффективности судебной системы, потребности постоянной коммуникации между 

такими лицами и судами, между судами, а также между судами и другими 

государственными органами и учреждениями. 

Результаты исследования позволили аргументировать необходимость 

реализацииряда организационных и правовых мер в контексте внедрения 

электронного судопроизводства как альтернативного способа разрешения споров 

путем внесения изменений и дополнений в Закон Украины «О судоустройстве и 

статусе судей» и нормы процессуального законодательства. В частности, обоснована 

необходимость проведения первоочередных организационных мероприятий в целях 

внедрения электронного судопроизводства, к которым отнесеныразработка 

общегосударственной концепции развития государственных (административных) и 

судебных электронных услуг, создание децентрализованной системы обмена данными, 

утверждение положения о Единой судебной информационной (автоматизированной) 

системе, создание в каждом суде в необходимом количестве автоматизированных 

рабочих мест для судей и работников аппарата с целью профессиональной и 

корректной эксплуатации указанной системы. 

Ключевые слова: электронное судебное дело (электронное уголовное 

производство), электронное судопроизводство, информационные технологии, 

правосудие, система судоустройства, суд. 

SUMMARY 

 

Serdiuk L. R. Organizational and legal bases toimplementation of e-justice in 

Ukraine. – The manuscript. 

The thesis submitted for a degree of candidate of legal sciences on the specialty 

12.00.10 – judiciary; public prosecution and advocacy. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

On the basis of held analysis the thesis deals with complex investigation of 

organizational and legal basis for implementation of e-justice in Ukraine. Basing on the 

elaborations of general theory of law regarding the justification of legal institution, the e-

justice is determined as an inter-sectoral legal institution with corresponding features. The 

determination of e-justice as an element of e-governance is provided: this is a provision of 

the judicial power organization realized on the basis of applying contemporary IT for 

securing the functioning of any court in real time mode with the purpose of maximal 

increase of access to justice for interested individuals, the achievement of high level of the 

judicial power efficiency, the need of constant communication between such individuals 

and courts, between courts, as well as between courts and other public institutions. The 

main purpose of the e-justice implementation is raising the efficiency of the judicial power 

and the quality of justice administering in general. 
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The access to justice is a generally recognized component of the rule of law; 

therefore, the implementation of e-justice provides all interested individuals with the 

opportunity of a broad access to justice. This fact demonstrates the perspective of 

complete fulfillment of the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, the Constitution of Ukraine and the Law of Ukraine “On the 

Judiciary and the Status of Judges” in terms of realization of right to fair trial, the right to 

authorized court, equality before law and court, transparency and openness of judicial 

process through the prism of the rule of law. The thesis provides the proof of the 

importance to implement e-justice in terms of territorial accessibility to judicial services 

by means of virtualization of holding judicial processes in any court and in any judicial 

case, which will give the opportunity of maximal approach a judicial case consideration to 

interested individuals with simultaneous economy of financial, time and human resources. 

Such option would also let elaborate the standards of optimal workload for a judge, etc. E-

formatting of judicial proceedings is aimed at the solution of a range of related issues, 

particularly, the lodging (sending) applications, requests, motions, complaints of 

procedural and non-procedural nature to court, data exchange between a court (courts) and 

the information requester, managing a case on behalf of a judge. 

A range of problems is outlined, whose presence has impact on the implementation 

of e-justice. Firstly, these are provisions of procedural legislation, which do not let format 

judicial process into e-form, which leads to justice application only in paper form. 

Secondly, the ambiguity of complete technical support to the functioning of e-justice with 

software products applied in general jurisdiction courts. Thirdly, the low level of 

information interaction between courts and other public bodies and institutions. Fourthly, 

artificial complication of access to state registers. Fifthly, the contents of programmes of 

special training for judges and their professional development, as well as professional 

development of courts staff officials and assistants of judges, implemented by the National 

School of Judges of Ukraine, the aim of which testifies the insufficiency of organizational 

and legal measures as for implementation of e-justice. 

The results of investigation let argument the necessity of taking a range of 

organizational and legal measures in the context of implementation of e-justice as an 

alternative way to solve disputes by means of amending the Law of Ukraine “On the 

Judiciary and the Status of Judges” and norms of procedural legislation. Particularly, there 

is the justification of the necessity to hold priority organizational events in order to 

implement e-justice. Such events are represented by the elaboration of generally-state 

concept of the development of public (administrative) and judicial e-services, formation of 

decentralized system of data exchange, the consolidation of the provision on the Unified 

Judicial Information (Automated) System, creation of enough automated workplaces for 

judges and staff officials in each court with the purpose of professional and correct 

exploitation of the noted system. 

Keywords: e-case (electronic criminal proceedings), electronic legal proceedings, 

information technology, justice, judicial system, court. 

 


