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Навчальний курс «Правила поведінки працівників суду». Практично-методичний 

посібник викладача. – Київ, 2016. 113 с. 

Це видання підготовлено Проектом Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) «Україна: верховенство права» за участі міжнародних експертів, представників 

Державної судової адміністрації України та працівників українських судів та оновлено 

Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя». 

Метою цього посібника є надати практично-методичні рекомендації щодо підго-

товки навчального курсу з правил поведінки працівників суду. У посібнику детально опи-

сано методи викладання та зміст навчального курсу, який має практичне спрямування. 

Цей курс викладався під час тренінгів і семінарів для голів судів та керівників апарату 

судів. 

Навчальний курс включає в себе такі питання як (і) встановлення стандартів ети-

ки, (іі) норми етичної поведінки, передбачені Правилами поведінки працівника суду, (ііі) 

нормативно-правові акти, що регулюють поведінку працівників суду.  

Посібник призначено для викладачів та організаторів, які займаються підготов-

кою навчальних курсів у сфері судового адміністрування, а також може бути цікавим для 

голів судів та керівників апарату судів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це видання здійснено за підтримки американського 

народу, наданої через Агентство США з міжнародного 

розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе 

правосуддя». 

 

Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не 

обов’язково відображають думку Агентства США з 

міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів 

Америки. 
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ПЕРЕДМОВА 

У цьому виданні детально описано навчальний курс «Правила поведінки праців-

ників суду», який є частиною навчальної програми для судових управлінців, що була роз-

роблена Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна: верхо-

венство права» за участі міжнародних і українських експертів, а також суддів, працівників 

апарату судів та представників центрального апарату Державної судової адміністрації Ук-

раїни. Впродовж 2009 - 2010 років семінари й тренінги для судових управлінців проводи-

лися майже в усіх регіонах України, а навчально-методичні матеріали удосконалювалися з 

врахуванням практичного досвіду учасників навчальних заходів. Цей навчальний курс був 

оновлений Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе 

правосуддя». 

Правила поведінки працівника суду були затверджені Радою суддів України 06 

лютого 2009 року. Метою цих Правил є встановлення стандартів моральної цілісності та 

відповідної поведінки працівників суду, які ґрунтуються на дотриманні особистої, профе-

сійної та організаційної етики задля підтримання авторитету, незалежності й ефективності 

судової влади, підвищення довіри громадськості до суду. 

В Сполучених Штатах Америки Кодекс поведінки для суддів США був вперше 

прийнятий у 1973 році. В 2009 році Кодекс було переглянуто й затверджено зі значними 

змінами. Цей Кодекс є вказівником для американських суддів в питаннях, які стосуються  

суддівської незалежності та недоторканості, старанності та неупередженості, уникнення 

невідповідної поведінки та її передумов.  

В Європі низка норм, що регулюють професійну поведінку суддів, була затвер-

джена  Радою Європи. Серед них Рекомендація № R (94)12 про незалежність, ефектив-

ність та роль суддів; Принципи та правила, які регулюють професійну поведінку суддів, 

зокрема етику, невідповідну поведінку та неупередженість.   

Загальновизнані міжнародні стандарти та принципи суддівської поведінки міс-

тяться в Бангалорських принципах поведінки суддів, які були схвалені 27 липня 2006 року 

резолюцією 2006/23 Економічної та Соціальної Ради ООН.  

Згідно з Бангалорськими принципами неупередженість є необхідною умовою на-

лежного виконання суддею своїх обов’язків, а чесність і непідкупність є необхідними 

умовами належного виконання суддею своїх обов’язків. Дотримання етичних норм і оче-

видність їх дотримання необхідні в будь-якій сфері діяльності судді. Забезпечення рівнос-

ті у ставленні до всіх осіб, чиї справи розглядаються в суді, а також компетентність і ста-

ранність є необхідними передумовами належного виконання суддею своїх обов’язків.  

Той факт, що в Україні затверджено Правила поведінки працівника суду, гово-

рить про наближення української судової системи до міжнародних стандартів. Правила 

встановлюють загальні вимоги поведінки працівників суду, якими вони мають керуватися 

під час та поза виконанням своїх службових обов’язків, і визначають мінімальні стандарти 

поведінки працівників суду, яких потрібно останнім повсякденно дотримуватися.  

В Правилах передбачено низку норм і стандартів, які мають стати орієнтиром для 

працівників суду та механізмом, що гарантуватиме відповідність поведінки працівників 

суду цінностям, притаманним незалежній та неупередженій судовій владі.  

Наш Проект підготував цей навчальний курс з метою популяризації та 

роз’яснення працівникам судів вищезазначнених норм і стандартів. Методичні матеріали 

та різноманітні види навчальної діяльності, передбачені у навчальному курсі, мають по-

сприяти їх кращому розумінню й засвоєнню. 
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Працівники суду повинні намагатися зміцнювати довіру громадян у справедли-

вість та неупередженість судової системи, завжди діючи згідно з її ідеалами та цінностя-

ми, зокрема чесністю, моральною цілісністю, неупередженістю, об’єктивністю, доступніс-

тю, підзвітністю, ефективністю та чуйністю. Ми сподіваємося, що поради й рекомендації 

щодо етичної поведінки та застосування Правил поведінки працівника суду, про які йде-

ться у навчальному курсі, та які учасники навчальних заходів почують з вуст викладачів, 

стануть їм у нагоді й будуть активно використовуватися ними в практичній діяльності, 

тим самим сприяючи покращенню рівня довіри громадськості до судової системи.  

 

 

 

 

 
 

Девід Вон 

Керівник Проекту USAID  

«Справедливе правосуддя» 
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ВСТУП 

Правила поведінки працівника суду передбачають, що працівник суду під час та 

поза виконанням своїх службових обов’язків повинен пам’ятати про необхідність підтри-

мання своєї репутації як хорошої репутації працівника суду. Також він має утримуватися 

від дій, несумісних з етичними нормами поведінки, й не забувати про заборону вчиняти 

будь-які дії, які можуть негативно впливати на репутацію суду. Крім того, працівник суду 

має уникати си-туацій, які можуть розцінюватися іншими як конфлікт інтересів чи пору-

шення встановлених правил і процедур.  

Про це та інше йдеться в навчальному курсі «Правила поведінки працівників су-

ду», який має стати орієнтиром для тих, хто займається підготовкою навчальних програм 

та викладанням у сфері судового адміністрування. Інформація, яка міститься в посібнику, 

буде корисною також для тих працівників суду, які дбають про належне виконання своїх 

професійних обов’язків та покращення своєї репутації як працівника суду.  

У посібнику містяться навчально-методичні матеріали, необхідні для підготовки 

навчального курсу з правил поведінки працівників суду, який пропонується провести у 

формі чотирьохгодинного семінару.  

Структура цього посібника складається з трьох основних розділів. У розділі, при-

свяченому підготовці навчального курсу, описані принципи навчання дорослих, а також 

процес планування та кваліфікація викладачів. 

Другий розділ видання охоплює основну частину навчального курсу й містить де-

тальний виклад його змісту. У цьому розділі також наводяться презентації/слайди, які ви-

користовувалися під час семінарів, що проводилися для голів судів та керівників апарату 

судів. Оскільки наведені слайди є суто робочим матеріалом, їх можна змінювати, корегу-

вати й адаптувати до потреб та специфіки навчального курсу, який планується провести. 

У другому розділі детально описуються вправи й надаються методичні рекомендації щодо 

їх проведення.    

У розділі «Оцінювання якості проведеного навчального курсу» надаються реко-

мендації щодо форми та критеріїв оцінювання якості змістовної частини курсу, роздатко-

вих матеріалів та роботи викладачів. 

Звертаємо вашу увагу на виклад змісту навчання  (конспект викладача), де наво-

дяться вказівки щодо методики викладання матеріалу. Теми занять описано в такому ж 

порядку, в якому їх подано у програмі семінару. Сам конспект викладача розділено на два 

стовпчики. Стосовно кожної теми в правому стовпчику наведено змістовну частину мате-

ріалу, який має бути представлений викладачем. Лівий стовпчик містить вказівки викла-

дачеві та учасникам щодо методів роботи з цим матеріалом. Вказівки також стосуються 

слайдів, які пов’язані з відповідними темами. 

Навчальний курс «Правила поведінки працівників суду» є дуже інтерактивним і 

передбачає численні групові види діяльності. Викладачу, який буде готувати цей навчаль-

ний курс, слід виявити гнучкість у використанні часу на кожну з вправ. Хоча важливо до-

тримуватися розкладу, але не менш важливо виділяти на вправи достатньо часу для нала-

годження групової взаємодії та успішного виконання завдань. Тому рекомендується, щоб 

викладач враховував програму семінару, яка наводиться в посібнику, й дотримувався за-

значених у ній часових рамок в якості загального орієнтиру для викладання цього навча-

льного курсу. Наведені в програмі семінару часові рамки є орієнтовними. 
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Звичайно конспект викладача не має на меті обмежити викладачів. Представляю-

чи будь-яку з тем, викладач може додати щось до змістовної частини, залишити поза ува-

гою чи змінити той або інший компонент, виходячи з досвіду й знань, як власних, так і 

тих, якими володіють учасники навчального курсу. Крім того, кожен викладач може адап-

тувати зазначені у вказівках види навчальної діяльності як до власного стилю викладання, 

так і до потреб учасників. 

 

1. ПІДГОТОВКА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ  

1.1. ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ 

При підготовці навчального курсу для судових управлінців необхідно взяти до 

уваги чотири принципи навчання дорослих. По-перше, дорослі особи мають низку особ-

ливостей, які впливають на те, як вони вчаться. По-друге, цілі навчання та викладання 

можуть залежати від шести різних рівнів мислення дорослих. По-третє, для досягнення 

цілей навчального курсу всіма учасниками потрібно використовувати різнопланові навча-

льні методи. І по-четверте, важливими компонентами ефективного навчання дорослих є 

письмові матеріали та наочні засоби. 

Особливості «дорослих учнів». Навчання судових управлінців буде максимально 

ефективним, якщо при його підготовці взяти до уваги такі особливості «дорослих учнів»: 

 Дорослі особи зазвичай прагнуть здобути нову інформацію і навички, якими можна 

одразу ж скористатися. Менш імовірно, що вони бажатимуть нових знань як таких. 

 Дорослі володіють значним обсягом знань та досвіду ще до того, як починають опано-

вувати навчальну програму. Існуючі знання та досвід учасників – важливий ресурс, 

яким можуть скористатися викладачі навчального курсу для судових управлінців. 

 Дорослі вчаться найуспішніше, коли вони відчувають, що їх цінують і поважають. Во-

ни побоюються відкритої конкуренції та провалу в очах публіки, і це певною мірою 

шкодить навчанню. 

 Дорослі краще засвоюють навчальний матеріал, коли беруть активну й творчу участь у 

самому процесі навчання. 

Рівні мислення дорослих. Блум (Bloom) та Марцано (Marzano) у своїх таксоно-

міях1 навчання стверджують, що у дорослих навички мислення можна розділити на декі-

лька категорій складності. Навчання судових управлінців можна побудувати таким чином, 

щоб допомогти їм досягти поставлених цілей на всіх рівнях: 

 Знання. На цьому фундаментальному рівні розуміння учасники можуть повторювати, 

згадувати й характеризувати представлену інформацію. 

 Розуміння. Цей рівень вивчення передбачає відтворення учасниками інформації своїми 

словами. Вони можуть пояснювати, наводити приклади та підсумовувати. 

 Застосування. Учасники здатні застосовувати інформацію або навички в новій ситуа-

ції. Вони можуть тлумачити, модифікувати та використовувати поняття й навички. 

 Аналіз. На цьому рівні мислення учасники здатні розкласти ціле на складові частини. 

Вони можуть виокремлювати, окреслювати й підрозділяти ідеї та навички. 

                                                 
1 Див.: http://educate.intel.com/ru/ProjectDesign/ThinkingSkills/ThinkingFrameworks/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_Taxonomy 

http://www.marzanoresearch.com/products/catalog.aspx?group=88  

http://educate.intel.com/ru/ProjectDesign/ThinkingSkills/ThinkingFrameworks/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27s_Taxonomy
http://www.marzanoresearch.com/products/catalog.aspx?group=88
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 Синтез. Цей рівень розуміння дає учасникам змогу використовувати інформацію для 

створення нових ідей. Вони можуть розробляти плани й вирішувати проблеми. 

 Оцінка. На цьому найвищому рівні мислення учасники можуть складати судження на 

основі набору критеріїв. Вони здатні до критичного осмислення речей. 

Різнопланові навчальні методи. Жоден окремий навчальний метод не може бу-

ти ефективним для всіх учасників. Так само жоден окремий навчальний метод не підхо-

дить для досягнення всіх цілей навчання. Використання різнопланових навчальних мето-

дів надасть змогу всім учасникам зберегти зацікавленість і досягти цілей програми. Відомі 

наступні методи навчання: 

 Лекція. Цей метод дозволяє викладачеві контролювати надання інформації. Лекція 

може бути ефективним способом передачі інформації, коли метою навчання є отри-

мання  знань та досягнення розуміння. Однак більшість учасників не можуть зосереди-

ти свою увагу на лекції, яка триває більше 20 хвилин. Лекції ефективніші, коли вони 

доповнюються демонстрацією наочних матеріалів та поєднуються з іншими навчаль-

ними методами. 

 Дискусія. Дискусія є двостороннім спілкуванням між ведучим та учасниками або без-

посередньо між учасниками. Дискусія залучає учасників до активного навчання. Вона 

може бути ефективним методом поліпшення запам’ятовування учасниками понять і 

здатна допомогти їм здобути навички вирішення проблем та критичного мислення. 

Дискусія дає змогу учасникам пропонувати нові ідеї й часто стимулює їх продовжува-

ти навчання. Дискусія може відбуватися у великій або малій групі, а також між двома 

учасниками. 

 Ситуативний аналіз (кейс-метод). У ситуативному аналізі фігурує реальна чи уявна 

ситуація, що ілюструє поняття або навички. Цей метод може сприяти досягненню при-

кладних цілей, а також тих, що пов’язані з аналізом, синтезом та оцінкою. Ситуатив-

ний аналіз можна застосовувати при роботі у великих або малих групах, а також інди-

відуально. Його можна проводити усно, проте зазвичай викладачеві простіше, коли він 

здійснюється в письмовій формі. Ситуативний аналіз є більш ефективним, коли в ос-

нові його ситуативного завдання лежить реальна проблема, з якою учасники мають 

справу в своїй професійній діяльності. 

 Моделювання (рольова гра). Цей метод передбачає, що кожен учасник гратиме певну 

роль. Моделювання має відображати реальні ситуації, що мають стосунок до учасни-

ків. Перевага моделювання полягає в тому, що воно залучає учасників до активного 

навчання і заохочує їх до критичного мислення та оцінок. Моделювання має бути ре-

тельно підготовлене викладачем для того, щоб учасники чітко розуміли свої ролі та ці-

лі моделювання. 

 Письмова робота. Короткі письмові вправи можуть підсилювати ефект інших навча-

льних методів. Наприклад, під час лекції викладач може зробити перерву на дві хви-

лини, впродовж яких учасники мають підсумувати в письмовій формі головні принци-

пи начитаного лекційного матеріалу. Або ж запропонувавши питання чи проблему для 

дискусії, викладач може попросити учасників коротко викласти на папері їхні думки. 

Скоріш за все в подальшій дискусії візьмуть активну участь більше учасників і про-

звучить більше вдумливих відповідей. Додатковою перевагою письмових вправ є те, 

що вони залучають до активної роботи кожного учасника. 

 Вікторина. Вікторина передбачає, що учасники нададуть відповіді (мовчки, «самі со-

бі», або в письмовій формі) на низку запитань. Вікторина – ефективний спосіб розпо-

чати заняття, з’ясувавши настрої та визначивши знання учасників, а також завершити 

заняття, закріпивши основні поняття, які розглядалися в на ньому. Вікторина залучає 
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учасників до активної роботи і може використовуватися як метод для започаткування 

дискусії. 

Письмові матеріали та наочні засоби. Більшість дорослих осіб краще засвою-

ють інформацію, коли сприймають її візуально, а не на слух. Ефективність навчання зрос-

тає, коли інформація подається як усно так і візуально. Отже, письмові матеріали та наоч-

ні засоби є важливими компонентами продуктивного навчання судових управлінців. 

Письмові матеріали повинні використовуватися на кожному занятті навчального 

курсу для судових управлінців. Ці матеріали можуть бути різного виду. Далі наведено 

опис типових видів письмових матеріалів, які можна використовувати для навчання судо-

вих управлінців. 

 Виклад. У цьому письмовому матеріалі інформація подається у вигляді тексту. Виклад 

містить всю інформацію, яку викладач має намір представити усно. Іноді у викладі мі-

стяться й додаткові відомості. Учасники можуть підготуватися до заняття, прочитавши 

викладений матеріал завчасно. Також виклад можна використовувати як довідковий 

матеріал по завершенню програми. 

 Конспект. У цьому письмовому матеріалі інформація, яка більш повно представлена 

викладачем на занятті, систематизується та стисло подається у вигляді конспекту. В 

ході заняття учасники можуть користуватися конспектом для полегшення слідкування 

за лекцією та засвоєння матеріалу. Конспекти також можуть містити вільні графи для 

нотаток, які заповнюються учасниками самостійно під час заняття, що має сприяти ще 

кращому розумінню змісту. 

 Контрольний лист. Контрольні листи містять низку запитань для учасників або вказі-

вок, якими вони можуть користуватися для вирішення проблеми, аналізу питання чи 

застосування навички. Викладачі можуть використовувати контрольні листи для стру-

ктуризації своїх лекцій. Учасники можуть використовувати контрольні листи під час 

заняття для засвоєння змісту й оволодіння навичками, а також після заняття - для за-

стосування здобутих знань і навичок у своїй професійній діяльності. 

 Форма. Цей вид письмового матеріалу є корисним як під час навчального курсу, так і 

після його закінчення. Під час заняття форми використовуються для ілюстрації понять. 

Після завершення заняття учасники можуть пристосувати форми до використання у 

своїй повсякденній діяльності. 

 Бібліографія (список рекомендованої літератури). Анотована бібліографія часто дода-

ється до зазначених вище видів письмових матеріалів. Анотації містять стислий опис 

джерел друкованої інформації, а також вказівки учасникам щодо того, де вони змо-

жуть дістати цю літературу, якщо захочуть дізнатися більше про ту чи іншу тему після 

закінчення навчального курсу. 

Наочні засоби призначені для використання під час занять. Вони допомагають 

учасникам зрозуміти поняття, а викладачам дозволяють розширити арсенал активних нав-

чальних методів. Існує чотири види наочних засобів: презентація в форматі 

PowerPoint/плівкові слайди, дошки для написання крейдою, фліп-чарти та роздаткові ма-

теріали. 

 Презентація в форматі PowerPoint / слайди є найбільш поширеним видом електрон-

них наочних засобів. Вони надають змогу всім учасникам бачити один і той же матері-

ал одночасно. Викладачі можуть підготувати презентацію перед заняттям та викорис-

товувати ті самі або виправлені слайди, вилучати, змінювати, додавати або скорочува-

ти інформацію для окремих занять в залежності від відведеного часу та цілей певної 

аудиторії (голів судів чи керівників апарату судів). У презентацію легко додавати кар-
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тинки та фотографії, а також є можливість використовувати різноманітні ефекти ані-

мації. У разі, якщо немає можливості під час занять використовувати комп’ютер та 

проектор, викладачі можуть натомість використовувати плівкові слайди. На відміну від 

матеріалу, який подається на дошках, такі слайди є багаторазовими засобами, тож ви-

кладачі можуть використовувати їх постійно. Для збільшення ефективності слайдів як 

наочних засобів, на кожному з них слід подавати незначний обсяг тексту, а шрифт має 

бути досить великим для того, щоб усі учасники могли прочитати текст. 

 Дошка для написання крейдою є вдалими наочними засобами для навчання й опану-

вання матеріалу, якщо використовувати їх ефективно. На дошці можна написати пере-

лік цілей заняття, ключові моменти лекції, ідеї, які висловлені учасниками в ході дис-

кусії, та багато чого іншого. Дошки є найефективнішими, коли викладач використовує 

їх вибірково, подаючи на них лише найважливіші аспекти з метою закріплення голов-

них ідей заняття. 

 Фліп-чарт – це великий закріплений блокнот з листів паперу. Викладачі в більшості 

ситуацій можуть використовувати фліп-чарти замість слайдів та дошок. З огляду на 

свій обмежений розмір фліп-чарт не може бути настільки ж ефективними при роботі з 

великою групою, як слайди та дошки. З іншого боку фліп-чарт є ефективним засобом 

для занять з малою групою, коли потрібно зафіксувати ідеї, які були висловлені учас-

никами. Крім того фліп-чарт є мобільним засобом, тож його неважко мати під рукою, 

коли відсутні інші наочні засоби. 

 Роздаткові матеріали – це різноманітні візуальні засоби, до яких належать конспекти, 

контрольні листи, графіки, діаграми, вправи, приклади та інструкції. Роздаткові мате-

ріали надають змогу економніше розпоряджатися часом, відведеним для заняття, оскі-

льки учасникам не потрібно переписувати інформацію з дошки чи слайда. Крім того  

це – багаторазові матеріали, тож викладачі можуть використовувати їх у подальших 

заняттях, а учасники – після закінчення навчального курсу. 

 

 

1.2. ПРОЦЕС ПЛАНУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ 

У цій частині описано модель процесу планування навчального курсу для судових 

управлінців. Така модель може слугувати орієнтиром для підготовки навчального курсу з 

правил поведінки працівників суду. В деяких випадках організаторам цього курсу буде 

доцільно дотримуватися цієї моделі. Але в більшості випадків організатори курсу повинні 

пристосувати цю модель процесу планування до власних потреб. 

Модель процесу планування складається з п’яти елементів: (1) оцінка потреб; (2) 

визначення цілей навчання; (3) створення комітету з планування (команди організаторів); 

(4) визначення викладацького складу; і (5) оцінювання навчального курсу. 

Оцінка потреб. Першим кроком організаторів навчального курсу з правил пове-

дінки працівників суду має стати проведення оцінки потреб. Один із способів проведення 

такої оцін-ки — поставити низку запитань і спробувати дати на них відповідь. Наприклад:  

 Яким є нинішній рівень обізнаності щодо етичної поведінки в суді? 

 Чому потрібно або бажано провести навчання, присвячене Правилам поведінки праці-

вника суду?  

 На яку аудиторію має бути розрахований навчальний курс? 

 Які суттєві знання й навички потрібно здобути учасникам? 

 Що має змінитися в результаті участі в навчальному курсі.  
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Можливо, організатори знають відповіді на ці запитання завдяки своєму поперед-

ньому досвіду підготовки навчальних курсів з питань етичної поведінки. Якщо ні, то їм 

доведеться провести опитування потенційних учасників та з’ясувати, які знання, установ-

ки та досвід вони мають, і яким є їхнє ставлення до Правил поведінки працівника суду. 

Так чи інакше, організаторам необхідно відповісти на наведені вище запитання для того, 

щоб підготувати такий навчальний курс з правил поведінки працівників суду, який 

відповідатиме потребам учасників. 

Цілі навчання. Другим кроком організаторів у ході планування курсу з правил 

поведінки працівників суду має стати визначення загальних цілей навчального курсу. Цілі 

навчання нададуть відповідь на запитання: “Що зміниться? Що захочуть та що зможуть 

робити учасники в результаті опанування цього навчального курсу? Як зміниться став-

лення, поведінка?” При визначенні кожної цілі навчання організаторам варто дотримува-

тися трьох етапів процесу. По-перше, почніть формулювання цілі навчання такими слова-

ми: “В результаті опанування цього навчального курсу учасники зможуть...” По-друге, для 

опису того, що саме зможуть робити учасники після закінчення навчального курсу, вико-

ристовуйте дієслово, що позначає активну дію, таке як “визначити”, “вказати”, “розроби-

ти”, “створити”, “проаналізувати”, “дослідити”. Уникайте таких дієслів, як “знати” та “ро-

зуміти”, оскільки вони не відображають зміну поведінки, яку можна дослідити. По-третє, 

надайте визначенню цілі навчання відповідного змісту. 

Створення комітету з планування. Закінчивши проведення оцінки потреб і на-

мітивши цілі навчального курсу, організатори мають створити комітет з планування. Хоча 

спланувати навчальний курс може й одна особа, проте саме колективне планування під-

вищує шанси на створення логічно вивіреного, збалансованого й представницького курсу. 

Комітет з планування має складатися з п’яти – восьми членів, обізнаних з навчанням су-

дових управлінців та управлінням кадрами. 

Комітет повинен запропонувати свої поради щодо основних елементів плануван-

ня навчального курсу. Комітет має розглянути оцінку потреб та цілі навчання й висловити 

свою думку щодо них. Потім комітет повинен надати висновки щодо конкретних тем та 

складових курсу, потрібних для досягнення цілей навчання. Далі комітет має визначити, 

скільки часу слід відвести в рамках курсу на кожну окрему тему. Комітет повинен вирі-

шити, які навчальні завдання та вправи потрібні для досягнення цілей навчального курсу. 

Нарешті, комітет повинен надати рекомендації щодо потенційних викладачів цього курсу. 

Викладацький склад. Ефективний склад викладачів є дуже важливим для досяг-

нення успіху навчального курсу. В ідеалі викладачі повинні бути ґрунтовно обізнаними з 

Правилами поведінки працівника суду та добре знати теми, які вони висвітлюватимуть. 

Викладачі також повинні мати чудові викладацькі навички й бути різного віку та статі. 

Рекомендується використовувати команди викладачів. Викладачі (самостійно чи як части-

на команди) обов’язково повинні добре знати й розуміти стандарти та принципи етичної 

поведінки, володіти значним досвідом роботи в судах чи в системі правосуддя. Вони мо-

жуть бути судовими управлінцями або досвідченими фахівцями з питань етики. Викладачі 

повинні мати досвід навчання дорослих, хороші навички презентації та фесилітації, вміти 

представляти матеріал та заохочувати учасників до активності на заняттях. Групові впра-

ви (наприклад, ситуативний аналіз, рольова гра, розробка анкет) та звітування про їх ви-

конання є важливими видами навчальної роботи. Тому глибокі знання норм і стандартів 

етичної поведінки, а також навички фесилітації є дуже необхідними. Для цього виклада-

чам потрібно мати доступ та ознайомитися з міжнародними правилами та принципами 

поведінки в суді, а також пройти навчання за програмою підготовки викладачів. Якщо 

можливо, викладачам слід зустрітися до початку навчального курсу, щоб узгодити зміст 

своїх частин курсу і тим самим уникнути повторів та пропусків. Методичний семінар, на 
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якому особлива увага буде надаватися застосуванню ефективних навчальних методик, що 

передбачають активну участь дорослих осіб в ході занять, якнайкраще допоможе виклада-

чам провести ефективний навчальний курс. 

Для кожного заняття навчального курсу викладач, який буде його проводити, ви-

значає цілі навчання, готує завдання, матеріали та наочні засоби. У Розділі 2 цього посіб-

ника наведено зміст навчального курсу та рекомендації щодо визначення цілей навчання, 

вправ, матеріалів і наочних засобів для кожного заняття. Викладачі можуть використову-

вати змістовний матеріал без змін або адаптувати його до потреб своїх занять. 

Оцінювання навчального курсу. Організатори повинні розробити форму для 

письмового оцінювання учасниками якості та успішності проведеного навчального курсу 

з правил поведінки працівників суду. Результати письмового оцінювання міститимуть 

важливу з точки зору зворотнього зв’язку інформацію для організаторів та викладачів, яка 

знадобиться їм при плануванні наступного навчального курсу. У Розділі 3 цього посібника 

наведено зразок оцінювальної анкети для визначення якості змісту й матеріалів навчаль-

ного курсу, а також роботи викладацького складу. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

2.1. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ 

Навчальний курс призначено для всіх працівників апарату суду. 

 

2.2. ЦІЛІ НАВЧАННЯ 

У результаті опанування цього навчального курсу учасники зможуть: 

1) пояснити важливість чітких та високих стандартів етики для працівників українських 

судів; 

2) описати ключові положення Правил поведінки працівника суду; 

3) навести приклади поведінки, яка відповідає чи не відповідає Правилам поведінки пра-

цівника суду; 

4) визначити нормативно-правові акти, які регулюють питання етичної поведінки праців-

ників українських судів; 

5) проаналізувати поведінку працівників з точки зору Правил поведінки працівника суду 

(та інших стандартів етики) з тим, щоб визначити правильний спосіб дій; 

6) розробити практику, що матиме на меті поліпшення розуміння громадськістю судової 

системи, зростання поваги до неї та її підтримки. 

 

2.3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ  

«ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ» 

Навчальний курс пропонується провести у формі тренінгу. 

 

ПРОГРАМА  

8:00-8:20 Привітання та загальний огляд 

8:20-8:40 Встановлення стандартів етики 

 Вправи за методом мозкового штурму №1 та №2 

8:40-10:15 Ознайомлення з Правилами поведінки працівників суду 

 Вступні положення   Преамбула, Розділи 1.1 –1.5 

 Особиста етика   Розділи 2.1 – 2.4, 3.4, 3.5, 3.7 

 Виконання посадових обов’язків Розділи 3.1 –3.3, 3.6, 3.8 

 Конфлікти та подарунки  Розділи 3.9, 3.10 

 Позасудова діяльність  Розділи 3.1, 3.11 

 Прикінцеві положення  Розділи 4.1, 5.1, 6.1 – 6.3 

  Сценарії №№1 –10 

10:15-10:30 Перерва 

10:30-11:00 Закони та інші документи, що регулюють поведінку працівників суду 

11:00-11:45 Виконання вправ у невеликих групах 

 Ситуативні аналізи №№1 – 3 

11:45-12:00 Завершальна частина  
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2.4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ (КОНСПЕКТ ВИКЛАДАЧА) 

Привітання та загальний огляд програми (20 хвилин) 

а) виклад змісту навчання 

Методичні вказівки Зміст навчання 

Показати Слайд №1 

[Загальний огляд програми]. 

 

Звернути увагу учасників 

до Додатку №1  
[Цілі програми]. 

 

Показати Слайд №2  
[Цілі програми]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звернути увагу учасників 

до Додатку №2 [Розклад]. 

Привітання учасників навчального курсу «Правила пове-

дінки працівників суду». 

Представлення учасникам загального огляду програми 

у наведеній нижче послідовності. 

A. Огляд цілей програми 

У результаті опанування цієї програми учасники змо-

жуть: 

1. Пояснити важливість чітких та високих стандартів 

етики для працівників українських судів; 

2. Описати ключові положення Правил поведінки праці-

вника суду; 

3. Навести приклади поведінки, яка відповідає чи не від-

повідає Правилам поведінки; 

4. Визначити закони та інші джерела, що регулюють пи-

тання етики поведінки працівників українських судів; 

5. Проаналізувати поведінку працівників з точки зору 

Правил поведінки (та інших стандартів етики) з тим, 

щоб визначити правильний спосіб дій; 

6. Розробити практики, що матимуть на меті поліпшення 

розуміння громадськістю судової системи, зростання 

поваги до неї та її підтримки. 

B. Огляд видів методів викладання/навчання, які будуть 

використані в програмі: лекції, обговорення гіпотетичних 

сценаріїв, ситуативний аналіз у рамках групової дискусії. 

C. Надання учасникам детальної інформації з питань 

матеріально-технічного забезпечення: організація хар-

чування, розташування інших приміщень для занять тощо. 

D. Стисла характеристика основних пунктів розкладу. 

E. Представлення викладачів. 

 

Запропонувати голові суду 

чи іншому судді суду висту-

пити з коротким вступним 

словом. 

 

 

Представлення промовця. 

Вступна презентація [зразок]: 

Судова влада України виконує важливу функцію для 

українського народу, пропонуючи відкритий та чесний 
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спосіб вирішення спорів. Люди, що працюють в судовій 

системі, обіймають відповідальні посади, до яких став-

ляться з довірою, і очікується, що вони присвятять себе 

справі служіння суспільству та обстоюванню його інтере-

сів. При виконанні ними посадових обов’язків суспільний 

інтерес має переважувати інші міркування. А це озна-чає, 

що працівники суду повинні виявляти чутливість до пи-

тань етики, з якими можна мати справу кожного дня. 

Додержання високих стандартів етики перебуває у центрі 

уваги нинішніх організацій – як приватних, так і громад-

ських. Якщо запитати працівників, чи вірять вони у важ-

ливість етики, більшість відповість “так”. Однак якщо 

запитати, яка дія буде етичною в конкретній ситуації, то 

можна почути різні відповіді, а це показує, що люди часто 

розходяться у поглядах на те, що є правильним. Більшість 

пов’язаних з етикою ситуацій не є суто чорними чи біли-

ми. Людям важко вирішити, що робити, оскільки їм бра-

кує досвіду, між ситуаціями є відмінності, та й цінності 

бувають різними. 

Цю навчальну програму розроблено у співпраці з Радою 

суддів з метою ознайомлення із Правилами поведінки 

працівника суду. Правила поведінки, що встановлюють 

стандарти професійної поведінки, схвалені Радою суддів у 

лютому 2009 року. Правила мають на меті забезпечити 

об’єктивність, безсторонність та компетентність при ви-

конанні посадових обов’язків працівниками судів. Ця про-

грама покликана допомогти кожному працівникові суду 

зрозуміти свої обов’язки державного службовця та дотри-

муватися букви і духу Правил поведінки працівника суду. 

Деякі аспекти Правил поведінки можуть виявитися нови-

ми для вас, а деякі з положень, можливо, примусять вас 

по-новому подивитися на свою поведінку на робочому 

місці. Сподіваємося, що цей тренінг дасть вам змогу озна-

йомитися з важливими поняттями та цінностями і що ви 

виявитеся відкритими для сприйняття нових підходів до 

виконання ваших посадових обов’язків. Як колись сказав 

один філософ [Томас Пейн], “укорінена звичка не вважати 

щось неправильним створює поверхове враження, що це 

правильно”. Ця навчальна програма має допомогти вам 

обдумувати етичну коректність того, що ви робите, і що-

разу робити правильний вибір. Важливо виконувати вашу 

роботу чесно й справедливо та постійно думати про етич-

ні наслідки ваших дій. 

 

[Промовець повинен нагадати працівникам про Присягу, 

що її дають державні службовці: 

“Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто 

присягаю, що буду вірно служити Українському народові, 
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дотримуватися Конституції та законів України, втілю-

вати їх у життя, поважати та охороняти права, свобо-

ди і законні інтереси людини і громадянина, честь дер-

жави, з гідністю нести високе звання державного служ-

бовця та сумлінно виконувати свої обов’язки”. 

 

Якщо дозволяє час, 
розділіть учасників на неве-

ликі групи по п’ять-десять 

учасників у кожній. 

 

 

Запишіть цілі учасників на 

фліп-чарті та дошці для ви-

користання впродовж про-

грами. 

 

Попросіть членів кожної малої групи представитися один 

одному впродовж п’яти хвилин. Потім попросіть членів 

груп обговорити цілі їхньої участі у цій програмі та 

визначити якусь одну ціль, про яку вони повідомлять усю 

навчальну групу. При цьому можуть бути визначені такі 

цілі: 

 дізнатися про нові Правила поведінки 

 дізнатися про закони та інші джерела стандартів етики 

 обговорити способи вирішення етичних проблем у 

судах 

 подумати про те, як можна поліпшити власну поведін-

ку 

 дістати поради щодо етичних питань 

 

б) презентація (слайди) 

Слайд №1 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ 

1. Вступ. 

2. Привітання та загальний огляд. 

3. Встановлення стандартів етики. 

4. Ознайомлення з Правилами поведінки працівників суду. 

5. Закони та інші документи, що регулюють поведінку працівників суду. 

6. Вправи в малих групах. 

7. Завершальна частина. 

Слайд №2 

ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

У результаті опанування цієї програми учасники зможуть: 

1. Пояснити важливість чітких та високих стандартів етики для працівників українських 

судів; 

2. Описати ключові положення Правил поведінки працівника суду; 

3. Навести приклади поведінки, яка відповідає чи не відповідає Правилам поведінки; 

4. Визначити закони та інші джерела, що регулюють питання етики поведінки працівни-
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ків українських судів; 

5. Проаналізувати поведінку працівників з точки зору Правил поведінки (та інших стан-

дартів етики) з тим, щоб визначити правильний спосіб дій; 

6. Розробити практики, що матимуть на меті поліпшення розуміння громадськістю судо-

вої системи, зростання поваги до неї та її підтримки. 

в) додатки: 

Додаток №1. Цілі навчального курсу 

У результаті опанування цієї програми учасники зможуть: 

1. Пояснити важливість чітких та високих стандартів етики для працівників українських  

судів; 

2. Описати ключові положення Правил поведінки працівника суду; 

3. Навести приклади поведінки, яка відповідає чи не відповідає Правилам поведінки; 

4. Визначити закони та інші джерела, що регулюють питання етики поведінки працівни-

ків українських судів; 

5. Проаналізувати поведінку працівників з точки зору Правил поведінки (та інших стан-

дартів етики) з тим, щоб визначити правильний спосіб дій; 

6. Розробити практики, що матимуть на меті поліпшення розуміння громадськістю судо-

вої системи, зростання поваги до неї та її підтримки. 

 

Додаток №2. Програма навчального курсу «ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ 

ПРАЦІВНИКІВ СУДУ» 

 

8:00-8:20 Привітання та загальний огляд 

8:20-8:40 Встановлення стандартів етики 

 Вправи за методом мозкового штурму №1 та №2 

8:40-10:15 Ознайомлення з Правилами поведінки працівників суду 

 Вступні положення    Преамбула, Розділи 1.1 –1.5 

 Особиста етика    Розділи 2.1 – 2.4, 3.4, 3.5, 3.7 

 Виконання посадових обов’язків  Розділи 3.1 –3.3, 3.6, 3.8 

 Конфлікти та подарунки   Розділи 3.9, 3.10 

 Позасудова діяльність   Розділи 3.1, 3.11 

 Прикінцеві положення   Розділи 4.1, 5.1, 6.1 – 6.3 

  Сценарії №№1 –10 

10:15-10:30 Перерва 

10:30-11:00 Закони та інші документи, що регулюють поведінку працівників суду 

11:00-11:45 Виконання вправ у невеликих групах 

 Ситуативні аналізи №№1 – 3 

11:45-12:00 Завершальна частина 
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Модуль I. Встановлення стандартів етики [20 хвилин] 

а) виклад змісту навчання 

Вказівки Зміст навчання 

Вступна лекція. Як визначається поняття “етика”? Якщо попросити лю-

дей дати визначення поняттю “етика”, то, певно, можна 

швидко переконатися, що немає якогось універсального 

визначення та згоди щодо того, яка поведінка є коректною 

чи “етичною”. Дехто вважає етику набором високих мора-

льних принципів. Інші розглядають етику як набір правил, 

головна мета яких – утримувати людину від потрапляння у 

халепу. Рада суддів прийняла кодекс етики – Правила по-

ведінки працівника суду, – щоб встановити, що вважається 

коректною та “етичною” поведінкою в судах України. 

Що таке “кодекс етики”? Кодекси етики містять стандар-

ти професійної практики чи поведінки, що встановлені ор-

ганізацією для своїх співробітників з метою забезпечення 

об’єктивності, безсторонності та компетентності при вико-

нанні обов’язків. Кодекси етики для працівників апарату 

суду, такі як Правила поведінки, стосуються двох сфер 

етичної відповідальності, які частково накладаються одна 

на одну: (1) відповідальність державних службовців та (2) 

відповідальність працівників суду. 

А що вимагають закони України? У цій навчальній про-

грамі також буде розглянуто деякі з законів України, які 

встановлюють стандарти етики для державних службовців. 

Є багато важливих законів, і працівникам суду потрібно 

знати про них.  Дехто вважає, що для того, щоб поводитись 

етично, достатньо просто додержувати закону. Проте якщо 

якась дія є законною, це ще не означає, що вона відповідає 

стандартам етики, закріпленим у Правилах поведінки. На-

приклад, не є порушенням закону тримати відвідувачів су-

ду в черзі у приймальні впродовж години, поки ви відвіду-

єте колег в іншому відділі або коли у вас просто немає на-

строю займатись їхніми проблемами. Однак це неетично, 

оскільки у Правилах поведінки вказується, що ми повинні 

професійно та ретельно виконувати свої посадові обов’язки 

і бути коректними й шанобливими у ставленні до інших. 

Звернути увагу учасни-

ків до Додатку №3  

[вправи за методом моз-

кового штурму]. 

Показати Слайд №3  
[перша вправа за методом 

мозкового штурму]. 

Запропонувати учасни-

кам витратити кілька хви-

лин на те, щоб описати 

Представте та проведіть дві вправи за методом мозко-

вого штурму з тим, щоб дослідити характер етичних зо-

бов’язань та з’ясувати важливість встановлення високих 

стандартів етики. 

Проведіть першу вправу за методом мозкового штурму. 

Під час загальногрупової дискусії подбайте про те, щоб 

учасниками або презентаторами були озвучені, серед ін-

ших, такі етичні зобов’язання: 

1. Чесність (моральна цілісність) – недопущення як фак-

тичної неправомірності, так і її видимості. 



Практично-методичний посібник викладача                                                                     

«ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ» 

21 

основні етичні зобов’я-

зання працівників україн-

ських судів. 

 

Потім провести загально-

групову дискусію, попро-

сивши учасників поділи-

тися своїми ідеями.  Запи-

сати відповіді учасників 

на фліп-чарті. 

2. Незалежні та об’єктивні дії – уникнення конфліктів ін-

тересів та неналежних впливів. 

3. Відданість верховенству права – додержання букви та 

духу законів і нормативних актів. 

4. Чуйність – сприяння розумінню громадськістю суду та 

ефективному спілкуванню громадян з ним. 

5. Підзвітність – піклування про те, щоб діяльність суду 

була гідною та прозорою. 

6. Компетентність і старанність – докладання всіх зусиль 

для належного виконання посадових обов’язків. 

7. Конфіденційність – охорона чутливої інформації та ви-

користання інформації лише для цілей виконання фун-

кцій суду. 

Звернути увагу учасни-

ків до Додатку №3  
[вправи за методом моз-

кового штурму]. 

 

Показати Слайд №4  
[друга вправа за методом 

мозкового штурму]. 

 

Запропонувати учасни-

кам за кілька хвилин ви-

конати письмову вправу 

щодо важливості станда-

ртів етики для працівників 

українських судів та щодо 

характеристик ефектив-

них стандартів етики. 

 

Потім провести загально-

групову дискусію, попро-

сивши учасників поділи-

тися своїми ідеями.  Запи-

сати відповіді учасників 

на фліп-чарті. 

Провести другу вправу за методом мозкового штурму. 

Під час загальногрупової дискусії подбайте про те, щоб 

учасниками або презентаторами були озвучені, серед ін-

ших, такі ідеї: 

1. Працівники суду обіймають посади, довірені їм громад-

ськістю, і повинні ставити відповідальність перед гро-

мадськістю та судовою системою вище за особисті ін-

тереси. 

2. Державна служба повинна фокусуватися на найкращих 

інтересах громадськості, а не на приватних інтересах чи 

особистій вигоді; 

3. Неналежна поведінка працівників суду (або суддів) мо-

же підірвати довіру громадськості до судів і тим самим 

знищити підтримку незалежної та безсторонньої судо-

вої системи. 

4. Посада державного службовця накладає певні обме-

ження на особисту поведінку, і певна поведінка, яка 

вважається коректною і законною для інших, забороне-

на для працівників суду (а також і для суддів). 

5. Працівник суду, що має справу з громадянами, є пред-

ставником судової системи, а тому повинен очікувати, 

що стане суб’єктом уваги громадськості. 

6. Працівники суду під час виконання посадових 

обов’язків та в позасудовій діяльності зазнають впливів 

конфліктів та тисків і можуть мати сумніви щодо того, 

чи буде коректною запланована/ 

запропонована поведінка; письмові правила етичної по-

ведінки допомагають працівникам переконатися, що їх-

ні дії відповідають належним стандартам етики. 

7. Письмові правила етичної поведінки мають допомогти 

громадськості краще зрозуміти судову систему та впе-

вненіше підтримувати її. 
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б) презентація  

Слайд №3 

Вправа за методом мозкового штурму №1 – Основні етичні зобов’язання 

 

Правила поведінки ґрунтуються на етичних зобов’язаннях. Одне з головних зобов’язань 

– служити народові та сприяти реалізації інтересів суспільства. Які ще етичні зо-

бов’язання мають працівники суду? 

 

Слайд №4 

Вправа за методом мозкового штурму №2 – Важливість ефективних правил етики 

 

Чому ефективні правила етики для працівників суду є важливими? Одна з можливих від-

повідей – тому, що належна поведінка працівників суду є суттєвим чинником підтриман-

ня довіри громадськості до судової системи. Які ще причини важливості правил етики 

можна назвати? 

 

 

в) додатки 

Додаток №3: Вправа за методом мозкового штурму №1 – Основні етичні 

зобов’язання 

Правила поведінки ґрунтуються на етичних зобов’язаннях. Одне з головних зо-

бов’язань – служити народові та сприяти реалізації інтересів суспільства. Які ще етичні 

зобов’язання мають працівники суду? 

 

Вправа за методом мозкового штурму №2 – Важливість ефективних  

правил етики 

Чому ефективні правила етики для працівників суду є важливими?  Одна з мож-

ливих відповідей – тому, що належна поведінка працівників суду є суттєвим чинником 

підтримання довіри громадськості до судової системи.  Які ще причини важливості пра-

вил етики можна назвати? 
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Модуль ІІ. Ознайомлення з правилами поведінки працівників суду  

[95 хвилин] 

а) виклад змісту навчання  

Методичні вказівки Зміст навчання 

  Короткий огляд цілей цього заняття за програмою, від-

повідно до такої послідовності: 

 підсумувати суттєві рекомендації, що містяться в по-

ложеннях Правил поведінки; 

 запропонувати додаткові вказівки та ілюстрації; 

 проаналізувати та обговорити гіпотетичні сценарії, 

пов’язані з моментами, що становлять проблеми етики 

відповідно до Правил поведінки. 

Звернути увагу учасників 

до Додатку №4  

(Правила поведінки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показати Слайд № 5. 

Ввідна лекція щодо Правил поведінки: 

6 лютого 2009 р. Рада суддів України затвердила Правила 

поведінки працівника суду. Цей дуже важливий доку-

мент було схвалено самими представниками судової сис-

теми. Як сказано в його преамбулі, метою Правил поведі-

нки є встановлення стандартів моральної цілісності та від-

повідної поведінки працівників суду. Деякі положення 

Правил поведінки містять коментарі. Подальші частини 

цієї навчальної програми присвячені аналізові правил та 

пов’язаних з ними коментарів. 

Правилами поведінки передбачено, що працівники суду 

повинні дотримуватися високих стандартів етичної пове-

дінки у своїй професійній і громадській діяльності та у 

приватному житті з метою забезпечення незалежності та 

безсторонності судової системи та підвищення її автори-

тету в суспільстві. Правила поведінки покликані сформу-

вати високі стандарти поведінки, яких завжди повинні 

дотримуватися працівники суду. Цей документ встанов-

лює фундаментальні правила стосовно посадової та при-

ватної діяльності. 

Аналіз положень Правил поведінки показує, що загалом 

вони містять такі положення, які стосуються основних 

аспектів етики працівників суду: 

 вступні положення; 

 особиста етика; 

 професійний вигляд; 

 виконання посадових обов’язків у суді; 

 конфлікти інтересів; 

 отримання подарунків; 

 позасудова діяльність; 

 заключні положення. 

Ми зосередимо увагу на правилах у кожній з цих облас-



Практично-методичний посібник викладача                                                                     

«ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ» 

24 

тей. 

Показати Слайд №6  
[Преамбула]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показати Слайд №7  
[Пункти 1.1 –1.3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показати Слайд №8  
[Пункти 1.4 та 1.5]. 

Лекція, що підсумовує вступні положення 

Преамбула – Ключові моменти 

 дві цілі – встановити стандарти для працівників та змі-

цнити авторитет судової системи 

 найважливіша концепція: державна служба є служін-

ням суспільству на основі громадської довіри; у разі 

конфлікту з іншими цілями першим обов’язком праці-

вника є збереження громадської довіри 

 діапазон – правила стосуються виконання посадових 

обов’язків, а також діяльності за межами виконання 

посадових обов’язків 

 рекомендація – представлена Комітетом з питань етики 

Ради суддів (або іншим джерелом, запропонованим 

Комітетом з питань етики) 

Пункти 1.1 –1.3 – Ключові моменти 

 застосування – правила застосовні до будь-якого пра-

цівника крім суддів (у них є свій власний кодекс ети-

ки) 

 доповнення – правила доповнюють трудові договори і 

є додатком до Загальних правил поведінки державного 

службовця (про які йдеться далі – див. Додаток №9) 

 період дії – правила є частиною умов праці, посадових 

інструкцій тощо і починають діяти в момент прийняття 

працівника на роботу 

Пункт 1.4 – Ключові моменти  

 суттєва рекомендація: працівники повинні дотримува-

тися високих стандартів поведінки 

 правила покликані встановити планку вимог на вели-

кій висоті; працівники повинні прагнути до найкращої 

поведінки та не шукати способів уникати або затягува-

ти виконання своїх обов’язків 

Пункт 1.5 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: працівники повинні вимагати 

від підлеглих дотримання цих правил 

 це правило покладає відповідальність на керівни-

ка/начальника офісу/відділу. 

Показати Слайд №9  
[Сценарій №1].   

Попросіть групу прочитати 

сценарій і обдумати поста-

влене запитання. Запропо-

нуйте учасникам вислови-

ти свої думки. 

Представити Сценарій №1. 

Олена відповідає за реєстрацію судових документів та 

видачу копій на прохання. Пішовши на обідню перерву, 

вона не поверталася по дві-три години, тож тепер у неї 

«завал» роботи. Позивачі скаржаться іншим працівникам, 

що не можуть отримати копії рішень суду. Керівник Оле-

ни Дмитро не знає про цю ситуацію. 
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Після обговорення першо-

го запитання представте 

наступні запитання та  

зауваження і розгляньте 

кожне, дотримуючись та-

кого самого процесу, як 

той, що наведений вище. 

Коментарі, адресовані пре-

зентаторові, наведені в 

квадратних дужках після 

кожного запитання та за-

уваження. 

 Чи дотримується Олена Правил поведінки? [ні, тут і 

мови не може бути про високі стандарти; особисті  

обіди важливіші за громадські обов’язки] 

 Чи дотримується Дмитро Правил поведінки?  [здогад-

но, він не знає про порушення, допущені Оленою, але 

відсутність контролю та певності щодо дотримання пі-

длеглими правил є ознакою поганого керівництва] 

 А що, коли Дмитро все знає? Що, коли він щодня обі-

дає разом з Оленою? 

Показати Слайд №10  
[Пункти 2.1 та 2.2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показати Слайд №11  
[Пункти 2.3 та 2.4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція, що підсумовує положення, які стосуються осо-

бистої етики та особистої поведінки 

Пункт 2.1 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: етична поведінка ґрунтується на 

повазі до людської гідності 

 багато конкретних положень Правил ґрунтуються саме 

на цьому всеохоплюючому стандарті 

 коли працівник діє неналежним чином, цим самим 

працівник ганьбить себе, суд та судову владу в цілому; 

працівники повинні не допускати такого 

Пункт 2.2 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: це положення орієнтує на пова-

гу до інших і тісно пов’язане з розділом 2.1 (орієнтація 

на повагу до людської гідності) 

 це правило вимагає, щоб працівники суду ставилися до 

інших ввічливо та шанобливо 

 це правило стосується відвідувачів, користувачів суду 

та інших працівників – усі вони заслуговують шаноб-

ливого ставлення 

 користувачі суду часто мають проблеми, що спонука-

ють їх звертатися до суду за допомогою; Правила чітко 

вказують на те, що ці проблеми не можна сприймати 

як обтяжливі, – вони є частиною послуг, для надання 

яких утворені суди 

Пункт 2.3 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: тут конкретно вказані форми 

шанобливого ставлення, що його працівники суду по-

винні демонструвати по відношенню до своїх колег 

 це правило рекомендує працівникам не допускати не-

гативної чи неправомірної поведінки; конкретизовано 

форми неправомірної поведінки, як-от висловлення 

неконструктивних критичних зауважень, поширення 

чуток, використання образливих слів 

 які є приклади неконструктивної критики? 
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Показати Слайд №12  
[Пункти 3.5 та 3.7]. 

 

 негативні коментарі, зумисно дошкульні 

 критика без позитивних пропозицій, спрямованих на 

виправлення ситуації 

 небажана критика з боку колег, котрі не відіграють 

офіційної ролі (тобто вони не є керівниками, або на 

них ситуація, про яку йдеться, не впливає) 

 повторення негативних коментарів, уже відомих тому, 

кому їх адресовано 

 принизливі коментарі щодо судових документів, підго-

товлених іншими (наприклад, знаходження граматич-

ної помилки і запитання: “Як він може працювати по-

мічником судді, якщо не знає української мови і пише 

по-ідіотськи?”) 

 це правило орієнтує працівників на вжиття позитивних 

кроків з метою розбудови конструктивних взаємин, 

наприклад: 

 співробітничати з колегами 

 поважати точку зору інших завдяки широті поглядів та 

об’єктивному сприйняттю їхніх коментарів 

 вчитись у інших, звертаючись до них за порадою чи 

допомогою та дотримуючись гарних практик 

Пункт 2.4 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: виявляйте толерантність, – це 

близько пов’язано з повагою до інших; дане правило 

підказує працівникам, що вони повинні і чого не по-

винні робити: 

 працівники повинні: поважати людей з огляду на їхнє 

людське єство 

 повагу слід виявляти незалежно від раси, релігії, етні-

чного походження, статі та інших особистих характе-

ристик особи 

 дискримінаційне ставлення може виявлятися у бага-

тьох моментах – у мові, поведінці тощо; проте при ви-

конанні посадових обов’язків жодна форма дискримі-

нації не є припустимою 

 частина цього зобов’язання – поважати різні звичаї та 

традиції людей, хай вони й відрізняються від ваших 

власних 

 у справедливій системі правосуддя потрібно однаково 

ставитися до всіх людей, що постають перед судом 

 працівники не повинні: сприяти певним особам чи на-

давати переваги на підставі несуттєвих факторів, таких 

як зв’язки з релігійними, професійними чи громадсь-

кими організаціями 

Пункт 3.5 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: як працівники повинні спілкува-
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тися з іншими; від працівників чекають двох речей: 

 по-перше, вони повинні поводитися професійно, 

розмовляти спокійним тоном та уникати надмірної 

жестикуляції 

 по-друге, коли на їхню адресу лунають образи, 

звинувачення чи критичні зауваження, вони мають 

утримуватися від реагування аналогічним чином 

або шляхом вияву агресивної чи негідної поведінки 

іншого роду 

 корисною вказівкою є біблійний припис: м’яка відпо-

відь утихомирює гнів, тимчасом як різке слово може 

викликати ще більший гнів 

 працівники, котрим потрібна допомога у зв’язку з не-

контрольованою поведінкою відвідувача або з надто 

неприємним питанням, можуть звернутися з цією ме-

тою до свого керівника 

Пункт 3.7 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: належна поведінка вимагає, щоб 

працівники суду виявляли високий рівень розуміння та 

готовності допомогти 

 працівники мають заздалегідь узгодити допомогу, яку 

надаватимуть, з потребами осіб, які її потребують 

 наприклад, особи, що вперше прийшли до суду, мо-

жуть виявитися необізнаними з юридичними процеду-

рами, судовими функціями чи спеціальною юридич-

ною термінологією, а тому вони, певно, потребувати-

муть детальних роз’яснень 

 працівники суду можуть дуже суттєво допомогти від-

відувачам, пояснивши їм судові процедури, але праці-

вники суду не повинні надавати юридичних консуль-

тацій 

 відвідувач, що звертається з проханням про пораду 

стосовно того, що він має робити в певній конкретній 

ситуації, зазвичай фактично просить надати йому юри-

дичну консультацію, тимчасом як працівники суду по-

винні утримуватися від надання таких консультацій 

 особам, що потребують юридичної консультації, мож-

на порадити звернутися до свого адвоката 

 навіть якщо на деякі запитання не можна відповісти 

належним чином, працівники все одно повинні забез-

печувати відмінний рівень послуг шляхом надання по-

вної та точної інформації 

Показати Слайд №13  
[Сценарій №2]. Попросіть 

групу прочитати сценарій і 

обдумати поставлене запи-

тання. Запропонуйте учас-

Представити Сценарій №2 

До канцелярії приходить відвідувачка і запитує, хто тут 

займається прийомом та реєстрацією позовних заяв.  

Відповідальна працівниця відсутня, а всі інші займаються 

своєю роботою. Громадянка вимагає, щоб їй допомогли, 
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никам висловити свої  

думки. 

 

 

Після обговорення першо-

го запитання представте 

наступні запитання та за-

уваження і розгляньте ко-

жне, дотримуючись такого 

самого процесу, як той, що 

наведений вище. 

 

Коментарі, адресовані пре-

зентаторові, наведені в 

квадратних дужках після 

кожного запитання та за-

уваження. 

підвищує голос і схвильовано жестикулює. Який з наведе-

них нижче варіантів є правильним способом реагування? 

 Працівник A ігнорує відвідувачку, оскільки приймати 

та реєструвати позовні заяви не є його обов’язком 

 [нехтування резонним, офіційним проханням не 

можна вважати ввічливим і шанобливим ставлен-

ням до відвідувачки та виявом поваги до її гідності 

(див. Правила 2.1 та 2.2)] 

 [краща відповідь: працівник А повинен пояснити 

відвідувачці, чого вимагають судові процедури 

(наприклад, що позовні заяви приймаються лише з 

9 ранку до 1 години дня)] 

 Працівник B радить відвідувачці піти і повернутися 

дещо пізніше 

 [при цьому не враховані можливі обмеження 

обізнаності відвідувачки (див. Правило 3.7); а що 

коли відвідувачка не знає про судові процедури і не 

розуміє, що відповідальна особа може на той мо-

мент виявитися недоступною?] 

 [а що коли B не знає, коли відповідальна особа по-

вернеться і чи повернеться вона цього дня взагалі?] 

 [краща відповідь: працівник B повинен звернутися 

до керівника і з’ясувати, хто має надавати допомо-

гу під час відсутності відповідального працівника] 

 Працівник C розповідає відвідувачці, що на відповіда-

льну працівницю є чимало скарг (наприклад, вона лі-

нива чи некомпетентна і не зможе як слід допомогти 

відвідувачці) 

 [це означає неповагу до колег і видається навми-

сним поширенням чуток (див. Правило 2.3)] 

 [краща відповідь: якщо керівник не знає про скарги 

на відповідального працівника, треба поінформува-

ти керівника про них] 

 Працівник D у відповідь на поведінку відвідувачки 

сам підвищує голос і починає схвильовано жести-

кулювати 

 [це не є ввічливим та шанобливим ставленням і не 

свідчить про високу культуру спілкування та вит-

римку (див. Правила 2.2 та 3.5)] 

 [крім того, це може відволікти колег від виконання 

їхніх обов’язків (див. Правило 3.2)] 

 [краща відповідь: слід заспокоїти відвідувачку, 

відповідаючи їх спокійно та професійно] 

 Працівник E допомагає відвідувачці та всім іншим жі-

нкам, що заходять до канцелярії, але не допомагає ні-

кому з чоловіків, котрі звертаються до нього 

 [це приклад гарного співробітництва, що підвищує 
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якість судових послуг (див. Правило 2.3)] 

 [проте: працівник E не ставиться однаково до всіх – 

E віддає перевагу жінкам (див. Правило 2.4)] 

 [краща відповідь: E повинен надавати допомогу без 

зважання на расу відвідувача, його/її релігію,  

етнічне походження тощо; це не означає, що E по-

винен допомагати кожному, коли допоміг комусь 

одному, – якщо при цьому не виявляється дискри-

мінація] 

 Корисним підходом є ставлення до відвідувачів суду з 

тією самою пошаною та повагою, яку ви хотіли б ба-

чити у ставленні інших до вас, ваших друзів та членів 

вашої сім’ї 

Показати Слайд №14 
[Пункт 3.4]. 

Лекція, що підсумовує особисту поведінку (дрес-код) 

Пункт 3.4 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: вказівка щодо належного одягу 

та вигляду при спілкуванні з відвідувачами 

 це правило рекомендує працівникам носити “діловий 

одяг”; одягатися належним чином означає виявляти 

повагу до відвідувачів суду та до суду як установи 

 типовий діловий одяг – чистий, акуратний та консер-

вативний (ніяких коротких спідниць, глибокого деко-

льте, прозорих тканин, платтів в обтяжку) 

 це не означає, що працівники зобов’язані носити уні-

форму, – різні стилі вважатимуться прийнятними для 

чоловіків і жінок та в різних регіонах країни 

Показати Слайд №15 
[Сценарій №3]. Попросіть 

групу прочитати сценарій і 

обдумати поставлене запи-

тання. Запропонуйте учас-

никам висловити свої дум-

ки. 

 

Після обговорення першо-

го запитання представте 

наступні запитання та за-

уваження і розгляньте ко-

жне, дотримуючись такого 

самого процесу, як той, що 

наведений вище. 

 

Коментарі, адресовані пре-

зентаторові, наведені в 

квадратних дужках після 

кожного запитання та за-

уваження. 

Представити Сценарій №3 

Мати Марії, котра народилась у Франції, 14 липня органі-

зує вечірку біля басейну з приводу Дня взяття Бастилії.  

Марія планує одягти французьке бікіні та літнє плаття 

поверх нього.  В офісі Марії відсутній кондиціонер, і тем-

пература там в середині липня перевищує 35 градусів Це-

льсія. Три секретаря працюють у тому ж самому тісному 

приміщенні разом з Марією, і наприкінці робочого дня всі 

вони геть спітніли. 

 Чи коректно з боку Марії одягатися таким чином у суді 

в зв’язку з планами відвідати вечірку, присвячену свя-

ту 14 липня? 

 [належний діловий одяг не означає вимоги носити 

уніформу; якщо її одяг чистий та акуратний, не від-

вертий, належної довжини, це цілком прийнятно в 

офісі (див. Правило 3.4)] 

 [суд виявляє повагу та толерантність до культурних 

традицій, дозволяючи носити етнічний одяг, що уз-

годжується з діловим стилем (див. Правило 2.4); чи 

можна зарахувати до цієї категорії французьке бікі-
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ні?] 

 А що коли Марія взує в’єтнамки та одягне плаття з 

глибоким декольте, прозоре, яке спадає з її плечей? 

 [провокативний чи відвертий одяг не є професій-

ним та діловим, і його не слід одягати; в’єтнамки 

не підходять до офісного середовища] 

 [працівник, котрий бажає вдягати більш стильний 

чи відвертий одяг для вечірки, може переодягтися 

наприкінці робочого дня] 

 [якщо працівник прийшов на роботу в неналежно-

му одязі, керівник апарату може висловити праців-

никові зауваження, перепризначити його на вико-

нання інших завдань, не передбачених посадовими 

інструкціями, відіслати працівника додому, щоб 

той переодягся, зафіксувати факт неправомірної 

поведінки в письмовому документі тощо] 

Показати Слайд №16  
[Пункти 3.1 та 3.2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція, що підсумовує положення щодо поведінки при 

виконанні посадових обов’язків 
 

[Пункт 3.1 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: працівники повинні виконувати 

правові вимоги; додержання найвищих стандартів ети-

ки є одним з обов’язків працівника 

 це правило застосовне до діяльності працівника в рам-

ках виконання посадових обов’язків (воно стосується 

також і поведінки за межами виконання посадових 

обов’язків, про що йдеться далі) 

 працівники мають знати вимоги законів, які можуть 

стосуватись їх, у тому числі Конституції України, за-

конів України, правил (зокрема цих Правил поведін-

ки), нормативних актів тощо. 

 Застосовні закони розглядаються далі в програмі 

 способи додержання правових вимог 

 працівники повинні уникати дій, які, як вони знають 

(або підозрюють), є незаконними, неправомірними чи 

неетичними 

 працівники, що мають сумніви щодо законності певної 

дії під час виконання своїх службових обов’язків, по-

винні звернутися за консультацією до відповідного су-

дового посадовця 

 

[Пункт 3.2 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: професійність вимагається при 

виконанні всіх посадових обов’язків 

 це правило описує багато аспектів професійності, на-

приклад, працівники повинні: 

 працювати ретельно, виконувати завдання своєчасно й 
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Показати Слайд №17  
[Пункти 3.3 та 3.6]. 

ефективно 

 дотримуватися вимог своїх посадових інструкцій і не 

брати на себе зобов’язання за межами посадових 

обов’язків (за винятком отримання відповідного наказу 

від керівника) 

 вміти самостійно вирішувати проблеми 

 не допускати втручання в роботу колег 

 однією з важливих функцій є ведення точних і доступ-

них записів; працівники повинні: 

 дбати про надійне зберігання офіційних документів та 

про точне внесення необхідних записів 

 не допускати знищення, змінення, фальсифікації судо-

вих записів та оформлення їх заднім числом 

 професійність також вимагає, щоб працівники раціо-

нально використовували державні ресурси, майно та 

кошти; наприклад, працівники не повинні: 

 забирати додому для особистого користування будь-

які витратні матеріали, що належать суду 

 використовувати судові принтери та комп’ютери для 

неофіційних цілей, як-от роздрукування шкільних ре-

фератів чи завантаження фільмів або музичних творів 

[Пункт 3.3 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: справедлива й неупереджена 

поведінка є обов’язком перед громадянами 

 це правило вимагає, щоб працівники виконували свої 

обов’язки неупереджено, ефективно і вміло 

 це правило також вимагає (аналогічно до Правил 2.2 та 

2.3), щоб працівники ставилися до всіх терпляче, ввіч-

ливо й шанобливо 

 є одна конкретна форма справедливої та неупередже-

ної поведінки, яку слід уникати: коментування судових 

рішень 

 таке коментування може призвести до неповаги до су-

ддів або суду 

 проте це не забороняє працівникам робити санкціоно-

вані заяви в ході виконання своїх посадових обов’язків 

(наприклад, проводити інформування сторін чи пред-

ставників преси про нещодавній наказ суду) 

[Пункт 3.6 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: публічну інформацію слід нада-

вати на прохання; конфіденційну інформацію необхід-

но ретельно охороняти 

 інформування громадськості є важливою послугою, 

яку слід виконувати відповідно до правил та вимог, що 

встановлені в суді працівника 
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 інформація, яка є конфіденційною, повинна: 

 залишатися приватною – захищеною від публіки, не 

обговорюватися з особами, які не мають відповідного 

дозволу, та в публічних місцях 

 бути захищеною від доступу працівників, які не мають 

відповідного дозволу 

 інформація, отримана в рамках виконання посадових 

обов’язків, має використовуватися лише для офіційних 

цілей і ніколи – для особистої вигоди чи для інших 

приватних цілей 

 обов’язок дотримуватися конфіденційності не припи-

няється у разі звільнення працівника з суду – інформа-

ція залишається конфіденційною і повинна захищатися 

навіть колишніми працівниками 

Показати Слайд №18  
[Сценарій №4]. Попросіть 

групу прочитати сценарій і 

обдумати поставлене запи-

тання. Запропонуйте учас-

никам висловити свої дум-

ки. 

 

Після обговорення першо-

го запитання представте 

наступні запитання та за-

уваження і розгляньте ко-

жне, дотримуючись такого 

самого процесу, як той, що 

наведений вище. 

 

Коментарі, адресовані пре-

зентаторові, наведені в 

квадратних дужках після 

кожного запитання та за-

уваження. 

Представити Сценарій №4 

Громадянин Томас подав скаргу на голову апеляційного 

суду у зв’язку з порушенням судових процедур працівни-

цею суду Наталією. Томас поскаржився на кілька дій На-

талії. Чи були якість з наведених нижче дій неправомір-

ними? 

 Томас не зрозумів наказу суду і попросив Наталію роз-

тлумачити йому значення кількох юридичних термінів.  

Вона пояснила, що не може зробити цього, і запропо-

нувала звернутися до адвоката. [Наталія вчинила пра-

вильно – вона не має права виконувати функції за ме-

жами своїх посадових обов’язків і не повинна надавати 

юридичних консультацій (див. Правила 3.2 та 3.7)] 

 Томас попросив Наталію заглянути до матеріалів його 

справи та роз’яснити процедуру подання судді клопо-

тання. Наталія заявила, що не має часу на це, однак 

може дати йому документ, в якому описана правильна 

процедура. [Наталія вчинила правильно, надавши То-

масові потрібну йому інформацію, причому вона зро-

била це самостійно, оперативно та ефективно (див. 

Правило 3.2)] 

 Томас попросив Наталію дати йому копії клопотань, 

поданих судді у схожій справі, про яку йому було ві-

домо.  Наталія сказала Томасу, що в тій справі суддя 

ухвалив погане рішення, з яким жоден інший суддя не 

погодиться.  Вона заявила, що ті клопотання були 

конфіденційними, однак вона знала про їхній зміст, 

оскільки заглянула до матеріалів справи. [Наталія не 

повинна висловлювати думки щодо судових рішень; 

див. Правило 3.3; якщо прохання були конфіденційни-

ми, Наталія не повинна була знайомитися з ними і не 

повинна була ділитися інформацією про них з Томасом 

чи з будь-ким іншим (див. Правило 3.6)] 

Показати Слайд №19 Лекція, що підсумовує положення, які стосуються по-
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[Пункт 3.8]. ведінки при виконанні посадових обов’язків (недопу-

щення неправомірних дій) 
[Пункт 3.8 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: працівники повинні сприяти 

підтриманню та зміцненню переконаності громадян у че-

сності, неупередженості та ефективності судової влади 

 це правило є вимогою широкого діапазону, яка по суті 

означає “не допускати неправомірних дій” 

 нереально перелічити всі форми неправомірних дій, 

тож це правило сформульовано в загальних термінах 

 є такий корисний стандарт, що його можна використо-

вувати як тест: поведінка є неправомірною, якщо ро-

зумні люди, обізнані з відповідними обставинами, дій-

дуть висновку, що ця поведінка поставила під сумнів 

чесність, моральну цілісність, неупередженість праці-

вника чи його здатність виконувати посадові обов’язки 

Показати Слайд №20 
[Сценарій №5]. Попросіть 

групу прочитати сценарій і 

обдумати поставлене запи-

тання.  Запропонуйте учас-

никам висловити свої дум-

ки. 

 

Після обговорення першого 

запитання представте на-

ступні запитання та заува-

ження і розгляньте кожне, 

дотримуючись такого са-

мого процесу, як той, що 

наведений вище. 

 

Коментарі, адресовані пре-

зентаторові, наведені в 

квадратних дужках після 

кожного запитання та за-

уваження. 

Представити Сценарій №5 

Володимир, помічник судді, йде коридором, у якому че-

кають відвідувачі, сторони справ та адвокати. Дзвонить 

мобільний телефон Володимира.  Він відповідає і каже: 

“Так, 400 гривень, але якщо хочете пришвидшити справу, 

це коштуватиме Вам 600 гривень. З приводу Вашої справи 

зустрінемося завтра у суді, так що принесіть гроші”. Роз-

мову чутно всім, хто перебуває в коридорі. 

 Чи правильно діє Володимир? [це може бути хабар або 

“чайові”; звичайно, якщо це хабар, то це є порушенням 

законів України та Правила 3.1; однак ми не маємо до-

сить інформації, щоб точно знати, про яку оборудку 

йдеться] 

 А що коли Володимир працює за сумісництвом маля-

рем і називає свої тарифи за звичайну та прискорену 

роботу? [Володимир повинен присвятити свій час ви-

конанню посадових обов’язків, і йому не слід займати-

ся приватними справами в приміщенні суду та в робочі 

години (див. Правило 3.2); крім того, Володимир не 

повинен мати бізнесові справи з адвокатами чи сторо-

нами, справи яких розглядаються в його суді, оскільки 

це створює враження неправомірних дій відповідно до 

Правила 3.8] 

 А що коли голова суду спитає Володимира про цю 

розмову, і Володимир відповість, що просто жартував? 

[жарти щодо прийняття хабарів від адвокатів чи сторін 

створюють враження неправомірних дій, а цього не 

можна допускати (див. Правило 3.8)] 

Показати Слайд №21  
[Пункти 3.9, 3.9.1, 3.9.2]. 

 

Лекція, що підсумовує положення, які стосуються 

конфліктів інтересів 

[Пункти 3.9.1 та 3.9.2 – Ключові моменти 
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Показати Слайд №22 
[Пункт 3.9.3]. 

 суттєва рекомендація: як визначити та попередити 

конфлікти інтересів 

 що таке “конфлікт”? поняття “конфлікт” стосується 

приватних чи особистих інтересів, які конкурують з 

виконанням посадових обов’язків державного службо-

вця або несумісні з ними 

 конфлікти можуть призвести до втрати працівниками 

об’єктивності або неупередженості, а також до того, 

що працівники чинитимуть дії (або утримуватимуться 

від дій) з особистих причин, а не задля громадського 

блага 

 конфлікти також підривають довіру громадськості до 

судів 

 визначення “приватних інтересів” широке і включає 

таке: 

 інтереси самого працівника чи його/її сім’ї, друзів і 

приятелів 

 майнові, а також немайнові інтереси 

 приклади конфліктів інтересів: 

 помічник судді раніше був причетний до даної справи 

як приватний адвокат 

 найкращий друг працівника суду є адвокатом, котрий 

регулярно з’являється в суді 

 сім’я працівника володіє фірмою, яка продає суду ви-

тратні матеріали 

[Пункт 3.9.3 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: працівники повинні уникати 

конфліктів інтересів та фаворитизму по відношенню 

до сторін чи адвокатів (працівники повинні також уни-

кати дій, що створюють враження фаворитизму) 

 як можна уникнути конфліктів? 

 уникати зв’язків, що негативно позначаються на неу-

передженості та незалежності суджень (наприклад, 

помічникам суддів, можливо, доведеться обмежити 

зв’язки з адвокатами, що беруть участь у справах, які 

розглядає відповідний суддя) 

 припинити виконання посадових обов’язків за наявно-

сті конфлікту (наприклад, працівник, чиї родичі пода-

ли позов, може попросити, щоб справою зайнявся 

хтось із колег) 

 припинити зовнішню діяльність, яка спричиняє конф-

лікт (наприклад, роботу за сумісництвом) 

 працівники суду, котрі вважають, що мають конфлікт 

інтересів, можуть порадитися з цього приводу з керів-

ником або головою суду  

Показати Слайд №23 Представити Сценарій №6 
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[Сценарій №6]. Попросіть 

групу прочитати сценарій і 

обдумати поставлене запи-

тання.  Запропонуйте учас-

никам висловити свої  

думки. 

 

Після обговорення першо-

го запитання представте 

наступні запитання та за-

уваження і розгляньте ко-

жне, дотримуючись такого 

самого процесу, як той, що 

наведений вище. 

 

Коментарі, адресовані пре-

зентаторові, наведені в 

квадратних дужках після 

кожного запитання та за-

уваження. 

Суд отримує позовну заяву з вимогою визнати право вла-

сності на спірний житловий будинок.  Справу передано на 

розгляд судді, котрий просить свою помічницю Ірину ви-

вчити матеріали справи.  Позивачем у справі є рідний брат 

Ірини. 

 Що повинна зробити Ірина?  [вона не повинна вивчати 

матеріали справи для судді, оскільки її близький родич 

має фінансовий інтерес у справі, що означає наявність 

конфлікту інтересів (див. Правила 3.9.1 – 3.9.2)] 

 А що коли позивачем є не брат Ірини, а брат її сусіда? 

[тоді слід оцінити, чи становить даний зв'язок конфлікт 

інтересів, – чи вплине справа на Ірину в особистому 

або фінансовому плані таким чином, що розумна лю-

дина поставить під сумнів здатність Ірини неупере-

джено виконувати посадові обов’язки? (див. Правило 

3.9.1)] 

 А що коли суддя не просить Ірину вивчити матеріали 

справи, а натомість просить її зареєструвати докумен-

ти?  [проводиться оцінка, аналогічна вказаній вище, – 

чи розумна людина поставить під сумнів її здатність 

неупереджено виконувати посадові обов’язки? Це 

менш імовірно, але краще за все розповісти про ситуа-

цію судді] 

 А що коли Ірина скаже судді, що не хоче вивчати ма-

теріали справи, але не повідомить, що позивачем є її 

брат? Чи це правомірно? [ні, якщо справу розглядає 

суддя, чиїм помічником є Ірина, це може створити 

враження конфлікту інтересів або фаворитизму і пога-

но позначиться на репутації судді та суду (див. Прави-

ла 3.8, 3.9.3)] 

Показати Слайд №24  
[Пункти 3.9.4 та 3.9.5]. 

Лекція, що підсумовує положення, в яких вказані кон-

кретні форми конфліктів інтересів 

[Пункти 3.9.4 та 3.9.5 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: працівники повинні уникати 

певних конкретних конфліктів 

 виокремлено чотири конкретних типи діяльності: 

 вплив на розгляд суддею справи 

 допущення впливу особистих чи сімейних зв’язків на 

офіційні дії 

 використання службового становища для особистої 

користі – власної користі працівника або когось іншо-

го 

 сприяння працевлаштуванню або рекомендування близь-

ких родичів для працевлаштування у суді в обхід вста-

новленої процедури 

Показати Слайд №25 
[Сценарій №7]. Попросіть 

Представити Сценарій №7 

Альона працює в архіві суду, де щодня збираються довгі 
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групу прочитати сценарій і 

обдумати поставлене запи-

тання.  

Запропонуйте учасникам 

висловити свої думки. 

 

Після обговорення першо-

го запитання представте 

наступні запитання та за-

уваження і розгляньте ко-

жне, дотримуючись такого 

самого процесу, як той, що 

наведений вище. 

 

Коментарі, адресовані пре-

зентаторові, наведені в 

квадратних дужках після 

кожного запитання та за-

уваження. 

черги громадян, котрі бажають отримати копії судових 

документів. Що може зробити Альона, щоб виправити 

становище? 

 Чи може Альона встановити дві черги – одну для лю-

дей, котрі хочуть отримати копії недавніх документів, 

які зберігаються “під рукою”, та другу для людей, на 

задоволення чиїх прохань потрібно більше часу? [це 

може бути хорошим особистим рішенням, яке ви-

явиться корисним для багатьох відвідувачів суду, і при 

цьому не буде неправомірного сприяння якимсь окремим 

групам (див. Правило 3.2)] 

 А що коли Альона встановить дві черги – одну для 

регулярних відвідувачів суду, а іншу для незнайомців, 

чиї запити довше опрацьовувати? [це може означати 

використання службового становища для надання осо-

бистого сприяння людям, котрих Альона знає і регуля-

рно бачить, за рахунок новачків (див. Правило 3.9.4)] 

 Чи може Альона попросити керівника відділу кадрів 

найняти когось, хто, як відомо Альоні, шукає роботу, 

щоб новий працівник допоміг їй справитися з пробле-

мою черг в архіві? А що коли запропонована кандида-

тура – дочка Альони? [Альона не повинна намагатися 

переконати голову суду прийняти на роботу свою доч-

ку в обхід стандартних процедур, проте дочка може 

бути прийнята на роботу на загальних підставах (див. 

Правило 3.9.5)] 

Показати Слайд №26  
[Пункти 3.10 та 3.10.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція, що підсумовує положення, які стосуються не-

сумісних зовнішніх інтересів, у тому числі подарунків 

[Пункти 3.10 та 3.10.1 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: працівники повинні уникати 

несумісних зовнішніх інтересів 

 участь у політичній діяльності зменшує міру неупере-

дженості та незалежності судової системи, а тому такої 

діяльності (наприклад, проведення кампаній, вислов-

лення публічної підтримки, організації політичних мі-

тингів тощо) слід уникати 

 в залежності від обставин, приймання подарунків та 

пільг може послабити неупередженість та незалеж-

ність судової системи, кинувши тінь на особисте су-

дження чи моральну цілісність працівника; деякі пода-

рунки не слід приймати від деяких дарувальників 

 що таке подарунок? 

 пільга більш ніж скромної вартості, надана безпла-

тно або за ціною, нижчою від комерційної 

 наприклад, гроші, послуги, матеріальні цінності, 

комерційні скидки, подорожі, продукти харчуван-

ня, розваги, гостинність – все це кваліфікується як 

подарунки 
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Показати Слайд №27  
[Пункти 3.10.3 та 3.10.4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 приклади обставин, за яких працівники не повинні 

приймати подарунки: 

 подарунок вручається як подяка за офіційне рішен-

ня чи дію, виконану працівником 

 подарунок є винагородою за колишні офіційні дії 

чи премією за виконання офіційних обов’язків 

 

 дарувальник добивається офіційної дії від праців-

ника 

 дарувальник є підлеглим працівника 

 прийняття подарунка створює конфлікт інтересів 

або враження наявності конфлікту 

 цінність чи частота подарунків такі, що розумна 

людина вважатиме, що посадове становище вико-

ристовується для здобуття особистої вигоди 

 прохання про подарунки може створити ті самі зане-

покоєння, що й приймання подарунків, а тому праців-

ники не повинні також і просити про подарунки за та-

ких (чи інших) обставин 

 

[Пункт 3.10.3 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: подарунки, які не є неправомір-

ними, можна приймати 

 не всі подарунки є неправомірними; подарунки можна 

приймати за певних обставин, наприклад: 

 подарунок вручається кимсь, хто не має інтересу, 

пов’язаного з виконанням працівником своїх посадо-

вих обов’язків (наприклад, подарунок від члена сім’ї 

або когось, хто не має стосунку до суду та до судової 

системи) 

 подарунок умотивовано законними міркуваннями, не 

пов’язаними з виконанням працівником посадових 

обов’язків (наприклад, особиста дружба чи соціальна 

гостинність, яка не є винагородою за виконання поса-

дових дій) 

 

[Пункт 3.10.4 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: подарунки, які не можуть 

бути прийняті безпосередньо, не можуть бути 

прийняті й опосередковано 

 що таке непрямий (опосередкований) подарунок?  у 

цьому правилі згадуються два типи непрямих подарунків: 

 подарунок, вручений членові сім’ї чи іншій близькій лю-

дині або юридичній особі, якщо працівникові було 

(або мало бути) відомо про подарунок 

 подарунок, вручений комусь іншому за рекоменда-

цією чи за згодою працівника 
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Показати Слайд №28 
[Пункт 3.10.2]. 

 

 

[Пункт 3.10.2 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: працівники повинні повідомля-

ти про спроби втягти їх у корупційні діяння 

 про спроби підштовхнути працівника до незаконних або 

неетичних дій слід повідомляти відповідний орган або 

особу, призначену головним суддею 

Показати Слайд №29 
[Сценарій №8]. Попросіть 

групу прочитати сценарій і 

обдумати поставлене запи-

тання. Запропонуйте учас-

никам висловити свої дум-

ки. 

 

Після обговорення першо-

го запитання представте 

наступні запитання та за-

уваження і розгляньте ко-

жне, дотримуючись такого 

самого процесу, як той, що 

наведений вище. 

 

Коментарі, адресовані пре-

зентаторові, наведені в 

квадратних дужках після 

кожного запитання та за-

уваження. 

 

Зауважте, що пропозиція 

викидати подарунки у вік-

но ґрунтується на реальній 

практиці в одному з судів. 

Представити Сценарій №8 

Катерина працює у невеликому місті, в канцелярії суду 

загальної юрисдикції, де вона відповідає за отримання та 

реєстрацію заяв. Відвідувачі, що приходять з позовними 

заявами, іноді презентують їй шоколадні цукерки в короб-

ках, шовкові шарфи, пляшки коньяку тощо. Як має пово-

дитися Катерина? 

 Чи може Катерина приймати такі подарунки від осіб, 

що приходять з позовними заявами? [ні, ці даруваль-

ники мають інтерес у виконанні Катериною посадових 

обов’язків і, як видається, подарунки вмотивовані її 

посадовим становищем; прийняття подарунків за цих 

обставин створює принаймні враження наявності кон-

флікту інтересів, якщо не фактичний конфлікт (див. 

Правило 3.10.1; див. також Правило 3.9)] 

 Чи слід Катерині викидати ці подарунки з вікна? [це не 

обов’язково, але Катерина повинна повернути подару-

нок тому, хто його вручив, і дати чітко зрозуміти, що 

вона не прийматиме неправомірних подарунків; якщо 

дарувальник залишає подарунок або відмовляється 

взяти його назад, Катерина повинна повідомити про це 

відповідну особу (див. Правило 3.10.2)] 

 А що коли відвідувач суду дасть Катерині подарунок 

до її дня народження? [вона не повинна приймати цей 

подарунок, якщо вона за звичайних обставин не отри-

мувала б подарунка від особи, що подає позов (див. 

Правило 3.10.1)] 

 А що коли дарувальник є близьким другом Катерини, і 

те, що їй вручається, є справді подарунком до дня на-

родження? [відповідь залежить від обставин; чи її друг 

подає позовну заяву? чи Катерина зазвичай обміню-

ється з цим другом подарунками до дня народження? 

чи цей подарунок цінніший або дорожчий, ніж звичай-

но? подарунок буде прийнятним, якщо він не пов'яза-

ний з офіційною посадою Катерини та вмотивований 

дружбою (див. Правило 3.10.3); навіть якщо Катерина 

може прийняти подарунок до дня народження, цей по-

дарунок буде сприйнятий як неправомірний, якщо во-

на прийме його у приміщенні суду від когось, хто по-

дав позовну заяву (див. Правило 3.8)] 

 Чи може Катерина попросити дарувальників припини-
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ти приносити їй шоколад, а натомість принести їй ви-

тратні матеріали для копіювального апарату в її офісі, 

оскільки в цьому апараті регулярно закінчуються папір 

та чорнило?  [Катерина не повинна вимагати подарун-

ків, навіть якщо це речі, не призначені для її особисто-

го користування чи користі, якщо дарувальник є осо-

бою, котра має інтерес у виконанні нею своїх посадо-

вих обов’язків; подарунки за цих обставин можуть 

створити враження наявності конфлікту або фаворити-

зму та поставити під сумнів чесність суду (див. Прави-

ла 3.8 та 3.10.1); крім того, Катерина не повинна нама-

гатися прийняти подарунок опосередковано (див. Пра-

вило 3.10.4)] 

 

Показати Слайд №30  
[Пункти 3.1 та 3.11]. 

Лекція, що підсумовує положення, які стосуються по-

ведінки за межами виконання посадових обов’язків 

[Пункт 3.1 (про нього вже йшлося вище) 

 суттєва рекомендація: працівники повинні дотримува-

тися правових вимог як під час виконання посадових 

обов’язків (про що йшлося вище), так і у своїй позасу-

довій діяльності 

 до числа правових вимог належать ті, що містяться у 

Конституції та законах України 

 

[Пункт 3.11 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: працівники повинні уникати 

участі в позасудовій діяльності, яка може зашкодити 

суду 

 працівники можуть правомірно займатися певними 

видами діяльності за межами виконання посадових 

обов’язків, зокрема громадянською, благодійницькою, 

релігійною, професійною, викладацькою, культурною 

та пов’язаною з дозвіллям 

 проте працівники повинні уникати особистих видів дія-

льності, що впливають на виконання посадових 

обов’язків або погано позначаються на репутації праці-

вника чи суду; наприклад, працівники не повинні: 

 виявляти безчесність у своїх особистих фінансових 

операціях (наприклад, заволодівати грошима об-

манним шляхом) 

 поводитися ризиковано, ставлячи при цьому під за-

грозу своїх колег (наприклад, товаришувати зі зло-

чинцями і допускати їх до приміщень суду) 

 компрометувати власну гідність та репутацію суду 

(наприклад, поводитися непристойно чи з’являтися 

в стані сп’яніння на публіці) 

 займатись особистими справами у робочий час або 

з використанням ресурсів суду (наприклад, органі-
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зовувати вечірки в будинку суду) 

 деякі зовнішні види діяльності викликають особливе 

занепокоєння: 

 працівники, що працюють за сумісництвом поза 

судом, мають уникати конфліктів інтересів (напри-

клад, працівники не повинні працювати на адвока-

тів чи юридичні фірми, які беруть участь у справах, 

що їх розглядає суд) 

 працівники, що займаються пов’язаними з правом 

видами діяльності, зокрема викладацькою та профе-

сійною, повинні уважно ставитися до конфіденцій-

ної інформації і уникати ситуацій, які створюють 

враження впливу на працівника при виконанні по-

садових обов’язків 

Показати Слайд №31 
[Сценарій №9].  Попросіть 

групу прочитати сценарій і 

обдумати поставлене запи-

тання.  Запропонуйте учас-

никам висловити свої дум-

ки. 

 

Після обговорення першо-

го запитання представте 

наступні запитання та за-

уваження і розгляньте ко-

жне, дотримуючись такого 

самого процесу, як той, що 

наведений вище. 

 

Коментарі, адресовані пре-

зентаторові, наведені в 

квадратних дужках після 

кожного запитання та за-

уваження. 

Представити Сценарій №9 

Михайло відомий у своєму суді як справжній експерт з 

комп’ютерної техніки; у вихідні він проводить заняття з 

комп’ютерної грамотності. Його подруга Дінара має свій 

бізнес і потребує допомоги щодо своїх комп’ютерів.  Вона 

хоче встановити у себе комп’ютерну програму, яка відс-

тежуватиме прохання її клієнтів так само, як судова сис-

тема відстежує справи. Дінара пропонує Михайлові певну 

суму грошей за те, щоб він навчив її, як це зробити. 

 Чи може Михайло працювати за сумісництвом, навча-

ючи Дінару?  [це залежить від характеру бізнесу Ді-

нари; а що коли вона адвокат і відвідує суд Михайла? 

чи це створюватиме враження фаворитизму або особ-

ливого доступу? а що коли вона є власницею сприп-

бару? чи це матиме негативний вплив на гідність та  

репутацію суду? (див. Правило 3.11)] 

 Михайло регулярно відвідує лікаря щовівторка вранці, 

тож він домовляється з Дінарою, що кожного тижня за-

їжджатиме до неї після візиту до лікаря, щоб позайма-

тися з нею, перш ніж їхати до суду. Чи це коректно? 

[так, якщо суд дозволить, але він повинен чесно розпо-

вісти про те, чим займається і чому не повертається на 

робоче місце раніше; крім того, він повинен бути впе-

вненим, що ця додаткова відсутність не вплине на ви-

конання ним його планових обов’язків (див. Правило 

3.11)] 

 Чи може Михайло запропонувати Дінарі відвідати його 

в суді, де він покаже їй, як працюють судові 

комп’ютери? [Михайло не повинен робити цього, оскі-

льки це може вплинути на функціонування суду (див. 

Правило 3.11); крім того, він не повинен використову-

вати ресурси суду для особистої/ 

приватної вигоди (див. Правило 3.9.4) і повинен дбати 

про нерозголошення конфіденційної інформації (див. 
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Правило 3.6)] 

Показати Слайд №32  
[Пункти 4.1, 5.1 та 6.1 – 

6.3]. 

Лекція, що підсумовує заключні положення 

[Пункт 4.1 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: працівники можуть очікувати 

підтримки та заохочення за сумлінне додержання пра-

вил етики 

[Пункт 5.1 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: працівники можуть очікувати 

притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи 

кримінальної відповідальності у разі порушення зако-

нів та правил етики 

[Пункти 6.1 – 6.3 – Ключові моменти 

 суттєва рекомендація: працівники повинні ознайоми-

тися з цими правилами, які є чинними нині і доповню-

ють існуючі правила трудових відносин 

Показати Слайд №33 

[Сценарій №10]. Попросіть 

групу прочитати сценарій і 

обдумати поставлене запи-

тання. Запропонуйте учас-

никам висловити свої дум-

ки. 

 

Після обговорення першо-

го запитання представте 

наступні запитання та за-

уваження і розгляньте ко-

жне, дотримуючись такого 

самого процесу, як той, що 

наведений вище. 

 

Коментарі, адресовані пре-

зентаторові, наведені в 

квадратних дужках після 

кожного запитання та за-

уваження  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарій №10 

Іван і Даниїла пропрацювали разом у приймальні п’ять 

років. Час від часу відвідувачі просять їх проігнорувати 

факт спливу терміну подання документів.  Між собою во-

ни виробили практику ігнорування зазначеного факту, 

коли прохачі або дуже старі, або, як видається, не зрозумі-

ли вимог судових правил та процедур. Минулого місяця 

Даниїла проігнорувала сплив терміну подання документу 

літнім відповідачем у комерційному спорі, і позивач пос-

каржився судді. Даниїла прочитала нові Правила поведін-

ки та свої посадові інструкції і вирішила, що повинна від-

мовитися від такої практики. 

 Чи правильне рішення прийняла Даниїла, припинивши 

такі дії? [якщо Даниїла має сумніви щодо правомірно-

сті своїх дій, вона повинна проаналізувати ситуацію і 

надалі утримуватися від неправомірних дій (див. Пра-

вило 3.1); крім того, вона не повинна брати на себе 

відповідальність за межами виконання своїх посадових 

обов’язків за відсутності наказу керівника (див. Пра-

вило 3.2); рішення Даниїли реформувати свою поведі-

нку з тим, щоб вона відповідала Правилам поведінки, 

заслуговує на підтримку та схвалення з боку суду (див. 

Правило 4.1)] 

 Іван не вважає, що Правила поведінки забороняють це; 

чи повинен він проконсультуватися з керівником апа-

рату?  [якщо Іванові відомо про етичні питання, 

пов’язані з такими діями, він повинен, перш ніж продо-

вжувати таку практику, переконатися, що ці дії дозво-

лені (див. Правило 6.3); щоб дотримуватися високих 

стандартів поведінки, він повинен уникати поведінки, 

яка видається неправомірною (див. Правило 1.4); він 

має очікувати негативних наслідків для себе, якщо де-

монструватиме неналежну поведінку (див. Правило 
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ПЕРЕРВА [15 хвилин] 

5.1)] 

 А як щодо Ольги, нової працівниці, яка щойно почала 

працювати у суді? [правила поширюються на нових 

працівників одразу після прийому на роботу та підпи-

сання заяви (див. Правила 6.1 –6.3)] 
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б) презентація 

Слайд №5 

Правила поведінки працівника суду 

Правила поведінки містять такі положення, які стосуються основних аспектів 

етики працівників суду: 

 вступні положення 

 особиста етика 

 професійний вигляд 

 виконання посадових обов’язків у суді 

 конфлікти інтересів 

 отримання подарунків 

 позасудова діяльність 

 прикінцеві положення 

Слайд №6 

Правила поведінки працівника суду 

 

Преамбула 

Метою цих Правил є встановлення стандартів моральної цілісності та відповід-

ної поведінки працівників суду, які ґрунтуються на дотриманні особистої, професійної 

та організаційної етики задля підтримання авторитету, незалежності і ефективності су-

дової влади, підвищення довіри громадськості до суду. 

Ці Правила встановлюють загальні вимоги поведінки працівників суду, якими 

вони мають керуватись під час та поза виконанням своїх службових обов’язків. 

Вимоги щодо поведінки судових службовців окремих категорій повинні відпо-

відати вимогам, що встановлені цими Правилами. 

Слайд №7 

Правила поведінки працівника суду 

 

Розділ І. Загальні положення 

1.1. Ці Правила поширюються на будь-яку особу, яка працює в суді, крім суддів. На 

державних службовців суду, крім цих Правил, поширюються також Загальні прави-

ла поведінки державного службовця.  

1.2. Ці Правила є додатковим документом до політики, процедур та положень угод про 

працевлаштування працівників суду. 

1.3. Правила є складовою умов праці, невід’ємною частиною посадових інструкцій, по-

ложень та угод, що регулюють працевлаштування працівників суду, після того, як 

вони підтвердять своє ознайомлення та згоду їх виконувати з моменту прийняття їх  

на роботу до суду відповідно до законодавства України. 
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Слайд №8 

Правила поведінки працівника суду 

 

Розділ І. Загальні положення 

1.4. Працівник суду повинен дотримуватися високих стандартів поведінки з метою за-

безпечення незалежності судових органів.  

1.5. Працівник суду повинен вимагати дотримання цих Правил від інших працівників, 

які йому підпорядковані. 

Слайд №9 

СЦЕНАРІЙ №1 

Олена відповідає за реєстрацію судових документів та видачу копій на прохан-

ня.  Пішовши на обідню перерву, вона не поверталася по дві-три години, тож тепер у неї 

“завал” роботи.  Позивачі скаржаться іншим працівникам, що не можуть отримати копії 

рішень суду.  Керівник Олени Дмитро не знає про цю ситуацію. 

 Чи дотримується Олена Правил поведінки? 

 Чи дотримується Дмитро Правил поведінки? 

Слайд №10 

Правила поведінки працівника суду 

 

Розділ II. Особиста етика 

2.1. Стандарти етичної поведінки працівника суду базуються на нормах життя у суспі-

льстві та поваги до гідності людини. 

Втратою гідності працівника суду може бути кожен вчинок, який принижує гідність 

його/її як людини та негативно впливає на авторитет і довіру до нього/неї у профе-

сійній сфері, як працівника суду, та до суду як конкретної державної установи, і як 

інституту судової влади в цілому. 

2.2. Повага до інших (повага до колег, взаємна допомога) 

Кожен працівник суду повинен: 

 ставитися до всіх відвідувачів, працівників та користувачів суду ввічливо та з 

повагою; 

 пам’ятати, що кожна людина, яка звертається до суду, має право на шанобливе 

ставлення, допомогу та уважне обслуговування, а її проблеми не можуть бути 

обтяжливими. 

Слайд №11 

Правила поведінки працівника суду 

 

Розділ II. Особиста етика 
2.3. Працівник суду зобов’язаний: 

 поважати досвід, професійну підготовку та ефективність роботи колег і профе-
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сійних працівників інших сфер; 

 практикувати необхідну співпрацю з метою підвищення якості послуг; 

 поважати різні точки зору та практичний досвід колег, а також інших професій-

них працівників; 

 уникати неконструктивної критики щодо своїх колег і нести індивідуальну від-

повідальність за публічну критику їхньої роботи; 

 уникати  поширення навмисних чуток і вживання лайливих слів як неприпусти-

мих; 

 прагнути отримання нових знань і досвіду через обмін інформацією з колегами 

та іншими фахівцями з метою підвищення кваліфікації; 

 сприяти обговоренню у своєму колективі етичних порушень. 

2.4. Толерантність 
Працівник суду повинен: 

 виконувати свої обов’язки з повагою до прав і свобод людини; 

 ставитися до всіх і кожного неупереджено і без дискримінації (словом чи дією) 

на підставі расової, релігійної, національної, статевої або політичної приналеж-

ності, соціального походження, майнового і посадового становища, мови спіл-

кування та інших обставин; 

 не надавати переваг будь-яким громадським чи релігійним об'єднанням, профе-

сійним або соціальним групам, організаціям, компаніям, громадянам; 

 проявляти повагу до моральних звичаїв і традицій народів, враховуючи культу-

рні та інші особливості різних етнічних і соціальних груп, релігійних конфесій. 

Слайд №12 

Правила поведінки працівника суду 

 

Розділ III. Стандарти поведінки працівника суду 

3.5. Виваженість 

Працівник суду повинен: 

 дотримуватися високої культури спілкування з громадянами, учасниками судово-

го процесу, суддями та своїми колегами; 

 бути привітним, спілкуватися  рівним, спокійним тоном голосу, уникати надмі-

рної жестикуляції; 

 не відповідати на образи, звинувачення або критику з боку громадян, учасників 

судового процесу, інших працівників суду аналогічним чином, або іншими про-

явами агресії, що принижують честь і гідність людини. 

Толерантні та сумлінні працівники суду можуть очікувати на підтримку та розуміння з 

боку керівництва у випадку конфліктів. 

3.7. Розуміння та допомога 

Працівник суду повинен: 

 виконувати свої функції враховуючи рівень знань людини, яка до нього зверну-

лася за допомогою та використовуючи термінологію, яку така особа може зро-

зуміти; 

 допомогти з інформацією стосовно стандартних судових процедур, не надаючи 
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при цьому порад юридичного характеру. 

Слайд №13 

СЦЕНАРІЙ №2 

До приймальні приходить відвідувачка і запитує, хто тут займається прийомом 

та реєстрацією позовних заяв.  Відповідальна працівниця відсутня, а всі інші займають-

ся своєю роботою. Громадянка вимагає, щоб їй допомогли, підвищує голос і схвильова-

но жестикулює. Який з наведених нижче варіантів є правильним способом реагування? 

 Працівник A ігнорує відвідувачку, оскільки приймати та реєструвати позовні заяви 

не є його обов’язком. 

 Працівник B радить відвідувачці піти і повернутися дещо пізніше. 

 Працівник C розповідає відвідувачці, що на відповідальну працівницю є чимало 

скарг (наприклад, вона лінива чи некомпетентна і не зможе як слід допомогти відві-

дувачці). 

 Працівник D у відповідь на поведінку відвідувачки сам підвищує голос і починає 

схвильовано жестикулювати. 

 Працівник E допомагає відвідувачці та всім іншим жінкам, що заходять до прийма-

льні, але не допомагає нікому з чоловіків, котрі звертаються до нього. 

Слайд №14 

Правила поведінки працівника суду 

 

Розділ III. Стандарти поведінки працівника суду 

3.4. Зовнішній вигляд 

Працівник суду повинен бути охайним, носити достойний діловий одяг та уникати 

екстравагантності; носити бейдж із зазначенням свого прізвища, імені по-батькові, 

називати себе на першу вимогу відвідувачів суду.  

Слайд №15 

СЦЕНАРІЙ №3 

Мати Марії, котра народилась у Франції, 14 липня організує вечірку біля басей-

ну з приводу Дня взяття Бастилії.  Марія планує одягти французьке бікіні та літнє плат-

тя поверх нього. В офісі Марії відсутній кондиціонер, і температура в середині липня 

перевищує 35 градусів Цельсія. Три секретаря працюють у тому ж самому тісному при-

міщенні разом з Марією, і наприкінці робочого дня всі вони геть спітніли. 

Чи коректно з боку Марії одягатися таким чином у суді в зв’язку з планами від-

відати вечірку, присвячену святу 14 липня? 

Слайд №16 

Правила поведінки працівника суду 

 

Розділ III. Стандарти поведінки працівника суду 

3.1. Законність 

У своїй службовій діяльності та поза службою кожен працівник суду зобов’язаний: 

 дотримуватись Конституції України та законів України; 
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 прагнути бути обізнаним з усіма вимогами законів і підзаконних актів, правила-

ми та процедурами щодо своїх службових обов’язків і неухильно виконувати їх.. 

Слайд №17 

Правила поведінки працівника суду 

 

Розділ III. Стандарти поведінки працівника суду 

3.3. Справедливість та неупередженість. Відповідальність перед суспільством 

Працівник суду повинен: 

 бути неупередженим та ефективним, виконувати усі свої обов’язки якнайкраще, 

вміло, справедливо та із розумінням, беручи до уваги суспільні інтереси та від-

повідні обставини справи; 

 з повагою ставитися до громадян, експертів, свідків, адвокатів, прокурорів, суд-

дів та інших працівників, бути терплячим, ввічливим та доброзичливим; 

 утримуватись від висловлювань своїх оцінок та коментарів щодо рішень суду. 

 

3.6. Конфіденційність інформації 

Працівник суду повинен: 

 на першу вимогу надавати інформацію відповідно до закону, правил і вимог, що 

стосуються суду, у якому він/вона працює; 

 вживати заходів  для того, щоб забезпечити безпеку та конфіденційність інфор-

мації, за яку він/вона відповідає, або яка стає їм йому/їй відомою; 

 не намагатися отримати доступ до інформації, яку він/вона не уповноважений/а 

мати; 

 добросовісно використовувати інформацію, яку він/вона може отримати під час ро-

боти, або пов’язану з виконанням його/її службових обов’язків. 

Обов’язок працівника суду зберігати конфіденційність інформації не обмежений в часі, 

не пов’язаний з годинами роботи або терміном працевлаштування. 

 

Слайд №18 

СЦЕНАРІЙ №4 

Громадянин Томас подав скаргу на голову апеляційного суду у зв’язку з пору-

шенням судових процедур працівницею суду Наталією. Томас поскаржився на кілька 

дій Наталії. Чи були якість з наведених нижче дій неправомірними? 

 Томас не зрозумів наказу суду і попросив Наталію розтлумачити йому значення кі-

лькох юридичних термінів. Вона пояснила, що не може зробити цього, і запропону-

вала звернутися до адвоката. 

 Томас попросив Наталію заглянути до матеріалів його справи та роз’яснити проце-

дуру подання судді клопотання. Наталія заявила, що не має часу на це, однак може 

дати йому документ, в якому описана правильна процедура. 

 Томас попросив Наталію дати йому копії клопотань, поданих судді у схожій справі, 

про яку йому було відомо. Наталія сказала Томасу, що в тій справі суддя ухвалив по-

гане рішення, з яким жоден інший суддя не погодиться. Вона заявила, що ті клопо-
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тання були конфіденційними, однак вона знала про їхній зміст, оскільки заглянула 

до матеріалів справи. 

 

Слайд №19 

Правила поведінки працівника суду 

 

Розділ III. Стандарти поведінки працівника суду 

3.8. Послідовність 

Працівник суду зобов’язаний завжди поводити себе у спосіб, який би сприяв збережен-

ню та зміцненню довіри громадян у цілісність, неупередженість та ефективність суду. 

 

Слайд №20 

СЦЕНАРІЙ №5 

Володимир, помічник судді, йде коридором, у якому чекають відвідувачі, сторони справ 

та адвокати. Дзвонить мобільний телефон Володимира. Він відповідає і каже: “Так, 400 

гривень, але якщо хочете пришвидшити справу, це коштуватиме Вам 600 гривень. З 

приводу Вашої справи зустрінемося завтра у суді, так що принесіть гроші”. Розмову 

чутно всім, хто перебуває в коридорі. 

Чи правильно діє Володимир? 

Слайд №21 

Правила поведінки працівника суду 

 

Розділ III. Стандарти поведінки працівника суду 

3.9. Запобігання конфлікту інтересів 

3.9.1. Конфлікт інтересів – протиріччя між приватними інтересами публічного службов-

ця та його службовими обов’язками, наявність якого може вплинути на об’єктивність та 

неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій в процесі 

його службової діяльності. 

3.9.2. Приватні інтереси – будь-які інтереси публічного службовця, обумовлені особис-

тими, родинними, дружніми чи будь-якими іншими позаслужбовими стосунками з ін-

шими особами, в тому числі особисті майнові та немайнові інтереси. 

 

Слайд №22 

Правила поведінки працівника суду 

 

Розділ III. Стандарти поведінки працівника суду 

3.9.3. Працівник суду зобов’язаний: 

 уникати будь-яких ситуацій, що можуть спричинити конфлікт інтересів; 

 не вдаватись до дій, які можуть бути сприятливі для будь-якої зі сторін по 
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справі або адвокатів, що беруть участь в процесі; 

 утримуватись від дій, які можуть справити враження про надання переваг од-

ній із сторін. 

 

Слайд №23 

СЦЕНАРІЙ №6 

Суд отримує позовну заяву з вимогою визнати право власності на спірний жит-

ловий будинок. Справу передано на розгляд судді, котрий просить свою помічницю 

Ірину вивчити матеріали справи. Позивачем у справі є рідний брат Ірини. 

Що повинна зробити Ірина? 

Слайд №24 

Правила поведінки працівника суду 

 

Розділ III. Стандарти поведінки працівника суду 

3.9.4. Працівник суду не повинен: 

 впливати або намагатись вплинути на процес розгляду справ суддями; 

 допускати того, щоб його особисті, сімейні, суспільні або інші відносини 

впливали на його службову діяльність; 

 використовувати службове становище для отримання особистої вигоди або у 

приватних інтересах інших осіб. 

3.9.5. Працівникам суду забороняється свідомо просувати чи рекомендувати для пра-

цевлаштування до суду своїх близьких родичів в обхід  встановлених процедур. 

Слайд №25 

СЦЕНАРІЙ №7 

Альона працює в архіві суду, де щодня збираються довгі черги громадян, котрі 

бажають отримати копії судових документів.  Що може зробити Альона, щоб виправити 

становище? 

 Чи може Альона встановити дві черги – одну для людей, котрі хочуть отримати копії 

недавніх документів, які зберігаються “під рукою”, та другу для людей, на задово-

лення чиїх прохань потрібно більше часу? 

 Чи може Альона попросити керівника відділу кадрів найняти когось, хто, як відомо 

Альоні, шукає роботу, щоб новий працівник допоміг їй справитися з проблемою 

черг в архіві? 

Слайд №26 

Правила поведінки працівника суду 

 

Розділ III. Стандарти поведінки працівника суду 

3.10. Несумісні зовнішні інтереси (попередження корупції, вразливість до стороннього 

впливу, політична або публічна діяльність, подарунки пропозиції або переваги, фінан-
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сова діяльність, оприлюднення доходів). 

3.10.1. Працівник суду повинен діяти у політично нейтральний спосіб. 

Працівнику суду забороняється прямо чи опосередковано отримувати подарун-

ки від юридичних або фізичних осіб: 

 за рішення, дії чи бездіяльність в їх інтересах; 

 якщо прийняття такого подарунка може спричинити виникнення конфлікту інтересів або 

створити враження наявності такого конфлікту; 

 якщо особа, яка надає подарунок, є підлеглою суб’єкта доброчесної поведінки; 

 у разі наявності інших мотивів, які б не виникли, якби особа, яка отримала подарунок, не 

перебувала на службі. 

Слайд №27 

Правила поведінки працівника суду 

 

Розділ III. Стандарти поведінки працівника суду 

3.10.3. До подарунків не належать будь-які блага, які отримує не лише працівник, але 

також інші суб’єкти, які не є підставою для надання суб’єктом неправомірних вигод чи 

переваг певним особам і не сприймаються як винагорода за певні дії чи бездіяльність 

суб’єкта доброчесної поведінки в інтересах інших осіб. 

3.10.4. Подарунки визнаються такими, що надані опосередковано, якщо: 

 подарунок отримали особи, які є близькими родичами суб’єкта доброчесної поведін-

ки, або інші пов’язані з ним фізичні і юридичні особи, якщо суб’єкт доброчесної по-

ведінки знав, або повинен був знати про це; 

 подарунок за згодою, рекомендацією чи іншим аналогічним волевиявленням 

суб’єкта доброчесної поведінки надано будь-якій іншій фізичній чи юридичній осо-

бі. 

Слайд №28 

Правила поведінки працівника суду 

 

Розділ III. Стандарти поведінки працівника суду 

3.10.2. Працівник суду, який вважає, що його/її намагаються примусити діяти у спосіб, 

що є незаконним, невідповідним, або неетичним, пов’язаним з недобросовісним керів-

ництвом, або який іншим чином не відповідає положенням цих Правил, повинен пові-

домити про це негайно відповідному органу або особі, призначеній головою суду. 

Слайд №29 

СЦЕНАРІЙ №8 

Катерина працює у невеликому місті, в канцелярії суду загальної юрисдикції, де 

вона відповідає за отримання та реєстрацію заяв. Відвідувачі, що приходять з позовни-

ми заявами, іноді презентують їй шоколадні цукерки в коробках, шовкові шарфи, пляш-

ки коньяку тощо. Як має поводитися Катерина? 
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 Чи може Катерина приймати такі подарунки від осіб, що приходять з позовними зая-

вами? 

 Чи слід Катерині викидати ці подарунки з вікна? 

 Чи може Катерина попросити дарувальників припинити приносити їй шоколад, а 

натомість принести їй витратні матеріали для копіювального апарату в її офісі, оскі-

льки в цьому апараті регулярно закінчуються папір та чорнило? 

Слайд №30 

Правила поведінки працівника суду 

 

Розділ III. Стандарти поведінки працівника суду 

3.1. Законність 

У своїй службовій діяльності та поза службою кожен працівник суду зобов’язаний: 

 дотримуватись Конституції України та законів України; 

 прагнути бути обізнаним з усіма вимогами законів і підзаконних актів, правилами та 

процедурами щодо своїх службових обов’язків і неухильно виконувати їх.. 

3.11. Поведінка працівника суду 

Поведінка працівника суду поза судом не повинна викликати сумніву в його порядності 

та чесності, або негативно впливати на роботу чи репутацію суду. 

Працівник суду повинен уникати ситуацій, які можуть загрожувати здоров’ю та безпеці 

колег; уникати спричинення шкоди навколишньому середовищу. 

У неробочий час працівник суду повинен поводитися таким чином, щоб не зашкодити 

гідності своєї професії та довірі громадян до суду. 

Слайд №31 

СЦЕНАРІЙ №9 

Михайло відомий у своєму суді як справжній експерт з комп’ютерної техніки; у 

вихідні він проводить заняття з комп’ютерної грамотності. Його подруга Дінара має 

свій бізнес і потребує допомоги щодо своїх комп’ютерів. Вона хоче встановити у себе 

комп’ютерну програму, яка відстежуватиме прохання її клієнтів так само, як судова си-

стема відстежує справи. Дінара пропонує Михайлові певну суму грошей за те, щоб він 

навчив її, як це зробити. 

 Чи може Михайло працювати за сумісництвом, навчаючи Дінару? 

 Михайло регулярно відвідує лікаря щовівторка вранці, тож він домовляється з Ді-

нарою, що кожного тижня заїжджатиме до неї після візиту до лікаря, щоб позайма-

тися з нею, перш ніж їхати до суду. Чи це коректно? 

 Чи може Михайло запропонувати Дінарі відвідати його в суді, де він покаже їй, як 

працюють судові комп’ютери? 

Слайд №32 

Розділ ІV. Заохочення 

4.1. У разі сумлінного дотримання та виконання цих Правил, за результатами щорічної 

оцінки (атестації), кожен працівник суду може розраховувати на підтримку, відповідні 
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заохочення з боку керівництва, та/чи кар’єрне просування тощо. 

Розділ V. Відповідальність 

5.1. Не добросовісне виконання працівником суду обов’язків, або зловживання надани-

ми правами, з огляду на характер порушення, а також порушення вимог цих Правил 

можуть бути підставою для дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відпові-

дальності. 

Відповідальність настає в межах і порядку, встановлених чинним законодавством. 

Розділ VІ. Прикінцеві положення 

6.1. Ці Правила є додатковим ресурсом тлумачення посадових обов’язків працівників 

суду та частиною (доповненням) типових правил внутрішнього трудового розпорядку 

суду. 

6.2. Ці Правила набувають чинності з дати їх затвердження. Правила доводяться впродовж 

одного місяця до відома працівників апарату суду, які на час їх затвердження перебувають у 

трудових правовідносинах. 

6.3. Кожен працівник суду повинен під підпис ознайомитися з цими Правилами (див. 

Додаток 1). Розписка повинна бути передана до кадрової служби для архівування, копія 

залишається у працівника. 

 

Слайд №33 

СЦЕНАРІЙ №10 

Іван і Даниїла пропрацювали разом у приймальні п’ять років. Час від часу від-

відувачі просять їх проігнорувати факт спливу терміну подання документів. Між собою 

вони виробили практику ігнорування зазначеного факту, коли прохачі або дуже старі, 

або, як видається, не зрозуміли вимог судових правил та процедур. Минулого місяця 

Даниїла проігнорувала сплив терміну подання документу літнім відповідачем у комер-

ційному спорі, і позивач поскаржився судді. Даниїла прочитала нові Правила поведінки 

та свої посадові інструкції і вирішила, що повинна відмовитися від такої практики. 

Чи правильне рішення прийняла Даниїла, припинивши такі дії? 
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в) додатки 

Додаток №4 Правила поведінки працівника суду. 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням Ради суддів України 

Від 6 лютого 2009 р. № 33 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ 

Преамбула  

Метою цих Правил є встановлення стандартів моральної цілісності та відповідної 

поведінки працівників суду, які ґрунтуються на дотриманні особистої, професійної та ор-

ганізаційної етики задля підтримання авторитету, незалежності і ефективності судової 

влади, підвищення довіри громадськості до суду.  

Ці правила встановлюють загальні вимоги поведінки працівників суду, якими во-

ни мають керуватись під час та поза виконанням своїх службових обов'язків. Вимоги що-

до поведінки судових службовців окремих категорій повинні відповідати вимогам, що 

встановлені цими правилами.  

Розділ І. Загальні положення 

1.1.  Ці Правила поширюються на будь-яку особу, яка працює в суді, крім суддів. На дер-

жавних службовців суду крім цих Правил поширюються також Загальні правила по-

ведінки державного службовця. 

1.2.  Ці Правила є додатковим документом до політики, процедур та положень угод про 

працевлаштування працівників суду. 

1.3.  Правила є складовою умов праці, невід"ємною частиною посадових інструкці, поло-

жень та угод, що регулюють працевлаштування працівників суду, після того, як вони 

підтвердять своє ознайомлення та згоду їх виконувати з моменту прийняття їх на ро-

боту до суду відповідно до законодавства України. 

1.4.  Працівник суду повинен дотримуватися високих стандартів поведінки з метою забез-

печення незалежності судових органів. 

1.5.  Працівник суду повинен вимагати дотримання цих Правил від інших працівників, які 

йому підпорядковані. 

Розділ ІІ. Особиста етика 

2.1.Загальні положення 

2.1. Стандарти етичної поведінки працівника суду базуються на нормах життя в сус-

пільстві та поваги до гідності людини. 

Втратою гідності працівника суду може бути кожен вчинок, який принижує гід-

ність його/її як людини та негативно впливає на авторитет і довіру до нього/неї у профе-
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сійній сфері, як працівника суду, та до суду як конкретної державної установи, і як інсти-

туту судової влади в цілому.  

2.2. Повага до інших (повага до колег, взаємна допомога) 

Кожен працівник суду повинен: 

 -ставитися до всіх відвідувачів, працівників та користувачів суду ввічливо та з пова-

гою; 

 пам"ятати, що кожна людина, яка звертається до суду, має право на шанобливе став-

лення;  

 допомогу та уважне обслуговування, а її проблеми не можуть бути обтяжливими. 

2.3. Повага до колег 

Працівник суду зобов’язаний: 

 поважати досвід, професійну підготовку та ефективність роботи колег і професійних 

працівників інших сфер; 

 практикувати необхідну співпрацю з метою підвищення якості послуг; 

 поважати різні точки зору та практичний досвід колег, а також інших професійних 

працівників; 

 уникати неконструктивної критики щодо своїх колег і нести індивідуальну відповіда-

льність за публічну критику їхньої роботи; 

 уникати поширення навмисних чуток і вживання лайливих слів як неприпустимих; 

 прагнути отримання нових знань і досвіду через обмін інформацією з колегами та ін-

шими фахівцями з метою підвищення кваліфікації; 

 сприяти обговоренню у своєму колективі етичних порушень. 

2.4.Толерантність 

Працівник суду повинен: 

 виконувати свої обов"язки з повагою до прав і свобод людини; 

 ставитися до всіх і кожного неупереджено і без дискримінації (словом чи дією) на під-

ставі расової, релігійної, національної, статевої або політичної приналежності, соціа-

льного походження. майнового і посадового становища, мови спілкування та інших 

обставин; 

 не надавати переваг будь-яким громадським чи релігійним об"єднанням, професійним 

або соціальним групам, організаціям, компаніям, громадянам; 

 проявляти повагу до моральних звичаїв і традицій народів, враховуючи культурні та 

інші особливості різних етнічних і соціальних груп, релігійних конфесій. 

Розділ ІІІ. Стандарти поведінки працівника суду. 

3.1. Законність 

У своїй службовій діяльності та поза службою кожен працівник суду зо-

бов"язаний: 

 дотримуватися Конституції України та законів України; 

 прагнути бути обізнаним з усіма вимогами законів і підзаконних актів, правилами та 

процедурами щодо своїх службових обов"язків і неухильно виконувати їх. 
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3.2. Професіоналізм (оперативність роботи, ввічливість, добрі навички усного  

спілкування, пунктуальність, виконання вимог ділового етикету, культура телефонних 

переговорів, роботи в команді, постійне навчання, повага до інших, сумлінне виконання 

своїх обов'язків, ефективне використання робочого часу) 

Працівник суду повинен:  

 виконувати посадові обов'язки чесно і сумлінно, відповідно до посадової інструкції, на 

високому професійному рівні, своєчасно й ефективно;  

 вирішувати завдання, пов'язані з виконанням посадових функцій, проявляючи самос-

тійність, високу організованість, вимогливість і принциповість; 

 утримуватися від дій, що перешкоджають іншим працівникам суду виконувати їхні 

службові обов'язки;  

 не брати на себе без наказу керівника виконання обов'язків, не передбачених за поса-

дою.  

Професійний підхід працівника суду до роботи з колегами та відвідувачами може 

бути продемонстрований через його оперативну роботу до досягнення результату, добрі 

навички письмового спілкування, добрі навички усного спілкування, пунктуальність, до-

тримання вимог етикету, культуру телефонних розмов, бажання виконувати роботу, вмін-

ня працювати в команді, постійне навчання (самовдосконалення, систематичне підвищен-

ня свого професійного рівня), прояв поваги до інших, дотримання професійного дрес-

коду, виконання своїх обов'язків сумлінно та ввічливо.  

3.3. Справедливість та неупередженість. Відповідальність перед суспільством 

Працівник суду повинен:  

 бути неупередженим та ефективним, виконувати усі свої обов'язки якнайкраще, вміло, 

справедливо та із розумінням, беручи до уваги суспільні інтереси та відповідні обста-

вини справи;  

 з повагою ставитися до громадян, експертів, свідків, адвокатів, прокурорів, суддів та 

інших працівників, бути терплячим, ввічливим та доброзичливим; 

 утримуватись від висловлювань своїх оцінок та коментарів щодо рішень суду.  

3.4. Зовнішній вигляд 

Працівник суду повинен бути охайним, носити достойний діловий одяг та уника-

ти екстравагантності; носити бейдж із зазначенням свого прізвища, імені по-батькові, на-

зивати себе на першу вимогу відвідувачів суду.  

3.5. Виваженість  

Працівник суду повинен:  

 дотримуватися високої культури спілкування з громадянами, учасниками судового 

процесу, суддями та своїми колегами;  

 бути привітним, спілкуватися рівним, спокійним тоном голосу, уникати надмірної же-

стикуляції;  

 не відповідати на образи, звинувачення або критику з боку громадян, учасників судо-

вого процесу, інших працівників суду аналогічним чином, або іншими проявами агре-

сії, що принижують честь і гідність людини.  

Толерантні та сумлінні працівники суду можуть очікувати на підтримку та розу-

міння з боку керівництва у випадку конфліктів.  
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3.6. Конфіденційність інформації  

Працівник суду повинен:  

 на першу вимогу надавати інформацію відповідно до закону, правил і вимог, що сто-

суються суду, у якому він/вона працює;  

 вживати заходів для того, щоб забезпечити безпеку та конфіденційність інформації, за 

яку він/вона відповідає, або яка стає їм йому/їй відомою;  

 не намагатися отримати доступ до інформації, яку він/вона не уповноважений/а мати;  

 добросовісно використовувати інформацію, яку він/вона може отримати під час робо-

ти, або пов'язану з виконанням його/її службових обов'язків.  

Обов'язок працівника суду зберігати конфіденційність інформації не обмежений в 

часі, не пов'язаний з годинами роботи або терміном працевлаштування.  

3.7. Розуміння та допомога  

Працівник суду повинен:  

 виконувати свої функції враховуючи рівень знань людини, яка до нього звернулася 

за допомогою та використовуючи термінологію, яку така особа може зрозуміти;  

 допомогти з інформацією стосовно стандартних судових процедур, не надаючи при 

цьому порад юридичного характеру.  

3.8. Послідовність  

Працівник суду зобов'язаний завжди поводити себе у спосіб, який би сприяв збереженню 

та зміцненню довіри громадян у цілісність, неупередженість та ефективність суду.  

3.9. Запобігання конфлікту інтересів  

3.9.1. Конфлікт інтересів - протиріччя між приватними інтересами публічного 

службовця та його службовими обов'язками, наявність якого може вплинути на об'єктив-

ність та неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій в 

процесі його службової діяльності.  

3.9.2. Приватні інтереси - будь-які інтереси публічного службовця, обумовлені особисти-

ми, родинними, дружніми чи будь-якими іншими позаслужбовими стосунками з іншими 

особами, в тому числі особисті майнові та немайнові інтереси.  

3.9.3. Працівник суду зобов'язаний:  

 уникати будь-яких ситуацій, що можуть спричинити конфлікт інтересів;  

 не вдаватись до дій, які можуть бути сприятливі для будь-якої зі сторін по справі або 

адвокатів, що беруть участь в процесі;  

 утримуватись від дій, які можуть справити враження про надання переваг одній із сто-

рін.  

3.9.4. Працівник суду не повинен:  

 впливати або намагатись вплинути на процес розгляду справ суддями;  

 допускати того, щоб його особисті, сімейні, суспільні або інші відносини впливали на 

його службову діяльність;  

 використовувати службове становище для отримання особистої вигоди або у приват-

них інтересах інших осіб.  

3.9.5. Працівникам суду забороняється свідомо просувати чи рекомендувати для 

працевлаштування до суду своїх близьких родичів в обхід встановлених процедур.  
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3.10. Несумісні зовнішні інтереси (попередження корупції, вразливість до стороннього 

впливу, політична або публічна діяльність, подарунки пропозиції або переваги,  

фінансова діяльність, оприлюднення доходів). 

3.10.1. Працівник суду повинен діяти у політично нейтральний спосіб.  

Працівнику суду забороняється прямо чи опосередковано отримувати подарунки 

від юридичних або фізичних осіб: 

 за рішення, дії чи бездіяльність в їх інтересах;  

 якщо прийняття такого подарунка може спричинити виникнення конфлікту інтересів 

або створити враження наявності такого конфлікту;  

 якщо особа, яка надає подарунок, є підлеглою суб'єкта доброчесної поведінки; у разі 

наявності інших мотивів, які б не виникли, якби особа, яка отримала подарунок, не пе-

ребувала на службі.  

3.10.2. Працівник суду, який вважає, що його/її намагаються примусити діяти у 

спосіб, що є незаконним, невідповідним, або неетичним, пов'язаним з недобросовісним 

керівництвом, або який іншим чином не відповідає положенням цих Правил, повинен по-

відомити про це негайно відповідному органу або особі, призначеній головою суду.  

3.10.3. До подарунків не належать будь-які блага, які отримує не лише працівник, 

але також інші суб'єкти, які не є підставою для надання суб'єктом неправомірних вигод чи 

переваг певним особам і не сприймаються як винагорода за певні дії чи бездіяльність суб'-

єкта доброчесної поведінки в інтересах інших осіб.  

3.10.4. Подарунки визнаються такими, що надані опосередковано, якщо:  

 подарунок отримали особи, які є близькими родичами суб'єкта доброчесної поведінки, 

або інші пов'язані з ним фізичні і юридичні особи, якщо суб'єкт доброчесної поведінки 

знав, або повинен був знати про це;  

 подарунок за згодою, рекомендацією чи іншим аналогічним волевиявленням суб'єкта 

доброчесної поведінки надано будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі.  

3.11. Поведінка працівника суду  

Поведінка працівника суду поза судом не повинна викликати сумніву в його по-

рядності та чесності, або негативно впливати на роботу чи репутацію суду.  

Працівник суду повинен уникати ситуацій, які можуть загрожувати здоров'ю та 

безпеці колег; уникати спричинення шкоди навколишньому середовищу.  

У неробочий час працівник суду повинен поводитися таким чином, щоб не за-

шкодити гідності своєї професії та довірі громадян до суду. 

Розділ IV. Заохочення  

4.1. У разі сумлінного дотримання та виконання цих Правил, за результатами що-

річної оцінки (атестації), кожен працівник суду може розраховувати на підтримку, відпо-

відні заохочення з боку керівництва, та/чи кар'єрне просування тощо. 

Розділ V. Відповідальність  

5.1. Не добросовісне виконання працівником суду обов'язків, або зловживання 

наданими правами, з огляду на характер порушення, а також порушення вимог цих Пра-

вил можуть бути підставою для дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відпо-

відальності. Відповідальність настає в межах і порядку, встановлених чинним законодав-

ством.  
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Розділ VI. Прикінцеві положення  

6.1. Ці Правила є додатковим ресурсом тлумачення посадових обов'язків працівників суду 

та частиною (доповненням) типових правил внутрішнього трудового розпорядку суду.  

6.2. Ці Правила набувають чинності з дати їх затвердження. Правила доводяться 

впродовж одного місяця до відома працівників апарату суду, які на час їх затвердження 

перебувають у трудових правовідносинах.  

6.3. Кожен працівник суду повинен під підпис ознайомитися з цими Правилами 

(див. 

дод. 1). 

Розписка повинна бути передана до кадрової служби для архівування, копія зали-

шається у працівника. 

 

 

Додаток № 1 

до правил поведінки працівника суду 

Я,_____________________________________________________________________

_______ 

_________________, (прізвище, ім'я, по батькові) ознайом ______________ з Пра-

вилами  

поведінки працівника суду та погоджуюсь їх дотримуватися. Копію примірника 

Правил  

отрим _____________________________ (підпис) 

_____________________________ (дата) 
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Модуль ІІІ. Нормативно-правові акти, що регулюють поведінку праців-

ників суду [30 хвилин] 

а) виклад змісту навчання 

Методичні вка-

зівки 

Зміст навчання 

Показувати Слайд №34 
[список законів] упродовж 

усього заняття. 

 

Звернути увагу учасни-

ків до супроводжуваль-

них матеріалів у папці 

(Додатки №№5 – 9). 

Лекція, в якій аналізується регулювання питань етики 

поведінки працівників суду 

Питання, які стосуються етики працівників суду, 

регулюються системою законів та іншими документами, в 

яких ідеться про поведінку працівників суду – як приват-

них осіб та як осіб, що обіймають офіційну посаду в суді. 

Що стосується законів, на цьому занятті піде мова 

про положення Конституції України та Законів України 

“Про судоустрій і статус суддів”, “Про державну службу” 

та “Про  запобігання  корупцієї”. Після цього буде розгля-

нуто Загальні правила поведінки державного службовця. 

Зауважити, що відповідні 

фрагменти Конституції 

України наведені в Дода-

тку №5. 

Лекція, в якій аналізуються положення Конституції 

України 

Аналізуючи питання нормативно-правового регу-

лювання поведінки працівника суду, ми спочатку розгля-

немо положення Конституції України. 

Одним з ключових положень є Стаття 24, в якій 

сказано, що громадяни мають рівні конституційні права та 

свободи і рівні перед законом. 

Розділ VIII Конституції встановлює фундамента-

льні принципи щодо судової системи та її суддів. Напри-

клад, Стаття 126 передбачає суддівську незалежність, іму-

нітет та свободу від неправомірного впливу. До числа ці-

лей, проголошених у Статті 129 належать рівність перед 

законом та судом усіх учасників судового процесу, а також 

відкритість судів. 

Зауважити, що відповідні 

фрагменти Закону Украї-

ни “Про судоустрій і ста-

тус суддів” наведені в До-

датку №6. 

Лекція, в якій аналізуються закони, що регулюють по-

ведінку працівників суду (Закон України“Про судо-

устрій і статус суддів”) 

Закон України “Про судоустрій і статус суддів” 

встановлює фундаментальні повноваження, цілі, права та 

процедури, які регулюють судову систему.  Багато поло-

жень цього закону втілюють цінності, які також відображе-

ні в кодексах і правилах етики. Відповідні положення цього 

закону такі: 

Стаття 2. Завдання суду 

1. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховен-

ства права, забезпечує кожному право на справедливий суд 

та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конститу-

цією  і законами України, а також міжнародними догово-

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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рами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Ра-

дою України. 

 

Стаття 5. Здійснення правосуддя 

1. Правосуддя в Україні здійснюється виключно суда-

ми. Делегування функцій судів, а також привласнення цих 

функцій іншими органами чи посадовими особами не до-

пускається. 

2. Особи, які привласнили функції суду, несуть 

відповідальність, установлену законом. 

3. Народ бере участь у здійсненні правосуддя через 

народних засідателів і присяжних. 

Стаття 7. Право на справедливий суд 

1. Кожному гарантується захист його прав, свобод та 

інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і 

справедливим судом, утвореним відповідно до закону. 

2. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юри-

дичні особи мають право на судовий захист в Україні 

нарівні з громадянами і юридичними особами України. 

3. Судова система забезпечує доступність правосуддя 

для кожної особи відповідно до Конституції та в порядку, 

встановленому законами України. 

Стаття 8. Право на повноважний суд 

1. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд 

його справи в суді, до підсудності якого вона віднесена 

процесуальним законом. 

2. Суддя розглядає справи, одержані згідно з порядком 

розподілу судових справ, установленим відповідно до за-

кону. На розподіл судових справ між суддями не може 

впливати бажання судді чи будь-яких інших осіб. 

Стаття 9. Рівність перед законом і судом 

1. Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рів-

ності всіх учасників судового процесу перед законом і су-

дом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця прожи-

вання, мовних та інших ознак. 

2. Суд створює такі умови, за яких кожному учаснику 

судового процесу гарантується рівність у реалізації нада-

них процесуальних прав та у виконанні процесуальних 

обов’язків, передбачених процесуальним законом. 

Цей закон також встановлює судоустрій, принципи здійс-

нення правосуддя та організаційну структуру системи судів 

загальної юрисдикції. 

Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу 

1. Cудові рішення, судові засідання та інформація що-

до справ, які розглядаються судом, є відкритими, крім 

випадків, установлених законом. Ніхто не може бути об-

межений у праві на отримання в суді усної або письмової 

інформації про результати розгляду його судової справи. 

Будь-яка особа має право на вільний доступ до судового 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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рішення в порядку, встановленому законом. 

2. Інформація про суд, який розглядає справу, сторони 

спору та предмет позову, дату надходження позовної заяви, 

апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судово-

го рішення, стадії розгляду справи, місце, дату і час судо-

вого засідання, рух справи з одного суду до іншого є 

відкритою та підлягає невідкладному оприлюдненню на 

офіційному веб-сайті судової влади України, крім випадків, 

установлених законом. 

3. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім 

випадків, установлених законом. У відкритому судовому 

засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. У 

разі вчинення особою дій, що свідчать про неповагу до су-

ду або учасників судового процесу, така особа за вмотиво-

ваним рішенням суду може бути видалена із зали судового 

засідання. 

Учасники судового процесу, інші особи, присутні у 

залі судового засідання, представники засобів масової ін-

формації можуть проводити в залі судового засідання фо-

тозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портатив-

них відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремо-

го дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установле-

них законом. Трансляція судового засідання здійснюється з 

дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фото-

зйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання 

повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні 

засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх 

процесуальних прав. 

4. Розгляд справи у закритому судовому засіданні до-

пускається за вмотивованим рішенням суду виключно у 

випадках, передбачених законом. 

5. При розгляді справ перебіг судового процесу 

фіксується технічними засобами в порядку, встановленому 

законом. 

6. Учасникам судового процесу на підставі рішення 

суду забезпечується можливість брати участь у судовому 

засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановле-

ному законом. Обов’язок забезпечити проведення 

відеоконференції покладається на суд, який отримав судове 

рішення про проведення відеоконференції, незалежно від 

спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення. 

7. Судові засідання проводяться виключно в спеціаль-

но обладнаному для цього приміщенні суду - залі засідань, 

яке придатне для розміщення сторін та інших учасників 

судового процесу і дає змогу реалізувати надані їм про-

цесуальні права і виконувати процесуальні обов’язки, пе-

редбачені законом. 

 

УВАГА! 

Закон України «Про дер-

жавну службу» набуває 

Лекція, в якій аналізуються закони, що регулюють по-

ведінку працівників суду (Закон “Про державну служ-

бу”) 
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чинності 1 травня 2016 

року. 

 

Зауважити, що 

відповідні фрагменти За-

кону “Про державну слу-

жбу” наведені в Додатку 

№7. 

 

Далі торкнемося Закону “Про державну службу”, в якому 

визначено стандарти етичної поведінки у сфері державної 

служби. 

Закон України «Про державну службу», прийнятий 

10 грудня 2015 року, розроблений з метою встановлення 

нових правових і організаційних засад державної служби 

як професійної, політично неупередженої діяльності на 

благо держави і суспільства, а також для забезпечення реа-

лізації громадянами України права рівного доступу до 

державної служби". Закон набуде чинності 1 травня 2016 

року.  

Категорії посад держслужби.  

Залежно від порядку призначення, характеру та об-

сягу повноважень посади державної служби у державних 

органах поділяються на 3 категорії: категорія "А" (вищий 

корпус державної служби); категорія "Б" (керівники під-

розділів); категорія "В" (інші посади державної служби, не 

віднесені до категорій "А" і "Б"). Також встановлюється 9 

рангів державних службовців. Так, держслужбовцям, які 

займають посади категорії "А" присвоюються 1, 2, 3 ранг; 

категорії "Б" - 4, 5, 6 ранг; категорії "В" - 7, 8, 9 ранг. 

Вступ на державну службу здійснюється шляхом 

призначення громадянина України на посаду державної 

служби за результатами конкурсу. Прийняття громадян 

України на посади державної служби без проведення кон-

курсу забороняється, крім випадків, передбачених цим за-

коном. 

Державна служба починається з моменту публіч-

ного складення Присяги державного службовця. 

ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ. ДЕРЖАВНИЙ 

СЛУЖБОВЕЦЬ НЕ МАЄ ПРАВА: 

 бути членом політичної партії; 

 проводити або брати участь у передвиборчій агітації за 

інших кандидатів, інші партії, які є суб'єктами виборчо-

го процесу 

 поєднувати роботу на посаді державної служби з 

обов'язками народного депутата України або депутата 

місцевої ради та ін. 

Крім того, держслужбовець не має права демонструвати 

свої політичні погляди та вчиняти інші дії чи бездіяльність, 

які будь-яким чином можуть свідчити про його особливе 

ставлення до певних партій і негативно вплинути на імідж 

державного органу і довіри до влади або становити загрозу 

для конституційного ладу, територіальної цілісності та 

національної безпеки для здоров'я і захисту прав і свобод 

інших людей". 
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Серед іншого державний службовець зобов'язаний з пова-

гою ставитися до державних символів України; говорити 

державною і регіональною мовою (мовами) або мовою 

національних меншин під час виконання посадових 

обов'язків. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧИНОВНИКА НА ДЕРЖСЛУЖБІ. 

Результати службової діяльності державних служ-

бовців щорічно підлягають оцінюванню для визначення 

якості виконання поставлених завдань. 

Матеріальний і моральний збиток, який було за-

вдано фізичним та юридичним особам незаконними рішен-

нями, діями чи бездіяльністю державних службовців при 

здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за 

рахунок держави. 

У свою чергу держава в особі суб'єкта призначення 

має право зворотної вимоги (регресу) у розмірі та порядку, 

визначених законом, щодо: 

 державного службовця, що заподіяв шкоду; 

 посадовій особі (особам), яка (які) винний (винні) в не-

законному звільненні, відстороненні або переведенні 

державного службовця про відшкодування матеріальної 

та моральної шкоди, заподіяної в зв'язку з оплатою часу 

вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачу-

ваної роботи. 

Разом з тим, згідно із законодавчим актом, держав-

ний службовець у разі виникнення у нього сумніву в за-

конності виданого керівником наказу (розпорядження, до-

ручення) повинен вимагати його письмового підтверджен-

ня, після отримання якого зобов'язаний виконати такий 

наказ (розпорядження, доручення). Одночасно з виконан-

ням такого наказу (розпорядження, доручення) держслуж-

бовець зобов'язаний у письмовій формі повідомити про неї 

керівнику вищого рівня або органу вищого рівня. У такому 

разі державний службовець звільняється від відповідально-

сті за виконання зазначеного наказу. 

Встановлюється, що державна служба припиняється у разі 

досягнення державним службовцем віку 60, якщо інше не 

передбачено законом. 

В основі державної служби лежать фундаментальні 

принципи державної служби (стаття 4), багато з яких також 

відображені в кодексах і правилах етики. До числа цих 

принципів належать: верховенство права, законність, про-

фесіоналізм,  компетентність,  патріотизм, доброчесність, 

політична неупередженість, прозорість тощо 

Стаття 8. Закону передбачає, що державні службо-

вці повинні: 
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1) дотримуватися Конституції та законів України, 

діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 

що передбачені Конституцією та законами України; 

2) дотримуватися принципів державної служби та 

правил етичної поведінки; 

 

3) поважати гідність людини, не допускати пору-

шення прав і свобод людини та громадянина; 

4) з повагою ставитися до державних символів Ук-

раїни; 

5) обов’язково використовувати державну мову під 

час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати 

дискримінацію державної мови і протидіяти можливим 

спробам її дискримінації; 

6) використовувати регіональну мову та/або мову 

національних меншин, визначену відповідно до закону і в 

контексті Європейської хартії регіональних мов або мов 

меншин у межах та випадках, визначених законом; 

7) забезпечувати в межах наданих повноважень 

ефективне виконання завдань і функцій державних органів; 

8) сумлінно і професійно виконувати свої посадові 

обов’язки; 

9) виконувати рішення державних органів, накази 

(розпорядження), доручення керівників, надані на підставі 

та у межах повноважень, передбачених Конституцією і за-

конами України; 

10) додержуватися вимог законодавства у сфері за-

побігання і протидії корупції; 

11) запобігати виникненню реального, потенційного 

конфлікту інтересів під час проходження державної служ-

би; 

12) постійно підвищувати рівень своєї професійної 

компетентності та удосконалювати організацію службової 

діяльності; 

13) зберігати державну таємницю та персональні 

дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку з виконанням по-

садових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відпо-

відно до закону не підлягає розголошенню; 

14) надавати публічну інформацію в межах, визна-

чених законом. 

Державні службовці виконують також інші 

обов’язки, визначені у положеннях про структурні підроз-

діли державних органів та посадових інструкціях, затвер-

джених керівниками державної служби в цих органах. 

2. У разі виявлення державним службовцем під час 

його професійної діяльності або поза її межами фактів по-

рушення вимог цього Закону з боку державних органів, їх 

посадових осіб він зобов’язаний звернутися для забезпе-

чення законності до центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері державної служби. 
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Далі, законодавством передбачено, що одним із 

обов’язко-вих документів при подачі документів для участі 

у конкурсі є декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за мину-

лий рік.  

 

 

 

 

 

Зауважити, що відповідні 

фрагменти Закону “Про 

запобігання корупції” на-

ведені в Додатку №8. 

Лекція, в якій аналізуються закони, що регулюють по-

ведінку працівників суду (Закон “Про  запобігання ко-

рупції”) 
Чинна нормативна база щодо корупції та конфлікту ін-

тересів на державній службі знаходиться головним чином у 

Законі “Про запобігання корупції”, відповідно до статті 3 

його дія  поширюється на таких суб»єктів:  

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування: 

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, 

його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр 

України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-

прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники цен-

тральних органів виконавчої влади, які не входять до скла-

ду Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова 

Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, 

Голова Національного банку України, Голова та інші члени 

Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини, Голова Верховної Ради Автоном-

ної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим; 

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, 

сільські, селищні, міські голови; 

в) державні службовці, посадові особи місцевого са-

моврядування; 

г) військові посадові особи Збройних Сил України, 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-

мації України та інших утворених відповідно до законів 

військових формувань, крім військовослужбовців строкової 

військової служби; 

ґ) судді Конституційного Суду України, інші профе-

сійні судді, члени, дисциплінарні інспектори Вищої ква-

ліфікаційної комісії суддів України, службові особи секре-

таріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі 

секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради 

юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання 

ними цих функцій); 

д) особи рядового і начальницького складу державної 

кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи 

начальницького складу органів та підрозділів цивільного 

захисту, Національного антикорупційного бюро України; 

е) посадові та службові особи органів прокуратури, 

Служби безпеки України, дипломатичної служби, держав-
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ної лісової охорони, державної охорони природно-

заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізацію державної подат-

кової політики та державної політики у сфері державної 

митної справи; 

є) члени Національного агентства з питань запобігання 

корупції; 

ж) члени Центральної виборчої комісії; 

з) поліцейські; 

и) посадові та службові особи інших державних ор-

ганів, органів влади Автономної Республіки Крим; 

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування: 

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, 

які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті; 

б) особи, які не є державними службовцями, посадо-

вими особами місцевого самоврядування, але надають 

публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також 

експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, чле-

ни трудового арбітражу, третейські судді під час виконання 

ними цих функцій, інші особи, визначені законом); 

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають поса-

ди, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально 

уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних 

особах приватного права незалежно від організаційно-

правової форми, а також інші особи, які не є службовими 

особами та які виконують роботу або надають послуги 

відповідно до договору з підприємством, установою, ор-

ганізацією, - у випадках, передбачених цим Законом. 

Закон “Про запобігання корупції” визначає правові та 

організаційні засади функціонування системи запобігання 

корупції в Україні, зміст та порядок застосування превен-

тивних антикорупційних механізмів, правила щодо усу-

нення наслідків корупційних правопорушень. 

Законом встановлюються обмеження щодо: викори-

стання службових повноважень чи свого становища; одер-

жання подарунків; сумісництва та суміщення з іншими ви-

дами діяльності та обмеження після припинення діяльності, 

пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого са-

моврядування; обмеження спільної роботи близьких осіб; 

запобігання одержанню неправомірної вигоди або пода-

рунка, а також встановлюються зобов’язання вживати за-

ходів щодо недопущення виникнення реального, потен-

ційного конфлікту інтересів. 

Крім цього у Розділі VI Закону прописані норми щодо 

етичної поведінки його суб»єктів. 

Розділ VІІ Закону зобов»язує подання декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місце-

вого самоврядування та прописує норми щодо інформаціі, 
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що зазначається в декларації, моніторингу способу життя 

суб’єктів декларування. 

За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень особи притягаються до кримінальної, адмі-

ністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відпові-

дальності у встановленому законом порядку (стаття 65). 

 

 

 

 

 

Зауважити, що Загальні 

правила поведінки держа-

вного службовця предста-

влено в папці як Додаток 

№9, а Правила етичної 

поведінки державних 

службовців -Додаток №9-

1. 

Лекція, в якій аналізуються інші документи, що регу-

люють поведінку працівників суду (Загальні правила 

поведінки державного службовця) 

Крім згаданих вище законів, є ще Загальні прави-

ла поведінки державного службовця, які було затвердже-

но Головним управлінням державної служби України у 

2010 році та Правила етичної поведінки державних слу-

жбовців, затверджені Постановою Кабінету Міністрів Ук-

раїни від 11 лютого 2016 р. № 65. 

Загальні правила є узагальненням стандартів етич-

ної поведінки, доброчесності та запобігання конфлікту ін-

тересів у діяльності державних службовців та способів вре-

гулювання конфлікту інтересів. Вони ґрунтуються на Кон-

ституції України та визначених статтею 4 Закону України 

"Про державну службу" принципах державної служби, 

спря-мовані на підвищення авторитету державної служби 

та зміцнення репутації державних службовців, а також  

нформування громадян про норми поведінки, яких вони 

мають очікувати від державних службовців. 

Ці правила поведінки ґрунтуються на таких принципах  

(п. 1.3): 

 служіння народу України; 

 демократизму і законності; 

 гуманізму і соціальної справедливості; 

 пріоритету прав людини і громадянина; 

 професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесно-

сті, відданості справі; 

 персональної відповідальності за виконання службових 

обов'язків і дисципліни; 

 дотримання прав та законних інтересів органів місцево-

го і регіонального самоврядування; 

 дотримання прав підприємств, установ і організацій, 

об'єднань громадян.  

Правила також забороняють державним службовцям злов-

живати посадовим становищем, приймати подарунки та 

мати конфлікти інтересів. 

Правила етичної поведінки державних службовців розпо-

всюджуються також на керівників державних підприємств. 

Державні службовці у своїй діяльності відповідно 

до правил керуються принципами етики державної служби, 

що ґрунтуються на положеннях Конституції України, зако-
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нодавства про державну службу та запобігання корупції,  

а саме: 

     1) служіння державі і суспільству: забезпечення дер-

жавних інтересів під час виконання завдань та функцій 

держави; сприяння реалізації прав та законних інтересів 

людини і громадянина; формування позитивного іміджу 

держави. 

 

     2) гідної поведінки: повагу до гідності інших осіб; вві-

чливість та дотримання високої культури спілкування; до-

брозичливість і запобігання виникненню конфліктів у сто-

сунках з громадянами; недопущення, у т. ч. поза держав-

ною службою, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтере-

сам держслужби чи негативно вплинути на репутацію дер-

жслужбовця. 

     3) доброчесності: спрямованість дій на захист публіч-

них інтересів, забезпечення пріоритету загального блага 

громадян над особистими, приватними або корпоративни-

ми інтересами; неприпустимість використання державного 

майна в особистих цілях; недопущення наявності конфлік-

ту між публічними і особистими інтересами; нерозголо-

шення та невикористання інформації, що стала відома у 

зв’язку з виконанням державним службовцем своїх 

обов’язків, у тому числі після припинення державної служ-

би. 

     4) лояльності: добросовісність щодо виконання рішень 

ВР, Президента, Кабміну та державного органу, в якому 

працює держслужбовець, незалежно від своїх власних пе-

реконань і політичних поглядів; утримання від будь-яких 

проявів публічної критики діяльності держорганів, їх поса-

дових осіб; коректне ставлення до керівників і співробітни-

ків держоргану під час виконання державним службовцем 

своїх обов’язків. 

     5) політичної нейтральності: недопущення впливу по-

літичних інтересів на дії та рішення державного службов-

ця; відмову від публічної демонстрації політичних поглядів 

і симпатій; уникнення використання символіки політичних 

партій під час виконання своїх обов’язків. 

     6) прозорості і підзвітності: відкритість та доступність 

інформації про діяльність державного службовця, крім ви-

падків, визначених Конституцією та законами України. 

Водночас для державних службовців першої та другої 

категорії передбачено: ведення обліку телефонних розмов 

та особистих зустрічей з представниками політичних 

партій, народними депутатами України, суб’єктами госпо-

дарювання або їх уповноваженими особами, а також 

надання інформації про такі розмови та зустрічі у порядку, 

встановленому законодавством про доступ до публічної 

інформації; ведення обліку фактів використання транс-

портних засобів, майна, інших матеріальних та нема-
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теріальних активів, наданих за рахунок фізичних чи юри-

дичних осіб у службових цілях. 

     7) сумлінності: добросовісне, чесне та професійне ви-

конання державним службовцем своїх обов’язків, виявлен-

ня ініціативи і творчих здібностей; постійне підвищення 

рівня своєї професійної компетентності; недопущення ухи-

лення від прийняття рішень та відповідальність за свої дії 

та рішення. 

 

Під час прийняття на державну службу особа ознайом-

люється з цими правилами та зобов’язана їх дотримуватися 

у своїй подальшій службовій діяльності. 

За порушення цих правил державні службовці несуть дис-

циплінарну відповідальність відповідно до закону. 

 

 

б) презентація 

Слайд №34 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОВЕДІНКУ ПРАЦІВ-

НИКІВ СУДУ 

 

Додаток 5: Конституція України, Розділ VIII, “Правосуддя” (витяг) 

 

Додаток 6: Закон України “Про судоустрій і статус суддів” (7 липня 2010 р.) 

(витяг) 

 

Додаток 7: Закон України “Про державну службу” (10 грудня 2015 р.) (витяг) 

 

Додаток 8: Закон України “Про запобігання  корупції” 14 жовтня 2014 р.  

 

Додаток 9: Загальні правила поведінки державних службовців, затверджено 

наказом Головного управління державної служби України (Головдержслужба) від 4 

серпня 2010 р. 
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в) додатки 

Додаток №5 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ [витяги] 

 

 

К О Н С Т И Т У Ц І Я  У К Р А Ї Н И  

 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141) 

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  

№ 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44  

№ 2952-VI від 01.02.2011, ВВР, 2011, № 10, ст.68  

№ 586-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.142  

№ 742-VII від 21.02.2014, ВВР, 2014, № 11, ст.143} 

{Закон України № 2222-IV від 08.12.2004 визнано таким, що не відповідає Конститу-

ції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України № 

20-рп/2010 від 30.09.2010 у зв’язку з порушенням конституційної процедури його розгляду 

та прийняття} 

{Положення Конституції України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України № 2222-IV 

від 08.12.2004, № 2952-VI від 01.02.2011, № 586-VII від 19.09.2013, визнано такими, що є 

чинними на території України Постановою Верховної Ради України № 750-VII від 

22.02.2014} 

{Офіційне тлумачення до Конституції див. в Рішеннях Конституційного Суду  

№ 1-зп від 13.05.97  

№ 4-зп від 03.10.97  

№ 6-зп від 25.11.97  

№ 9-зп від 25.12.97  

№ 8-рп/98 від 09.06.98  

№ 11-рп/98 від 07.07.98  

№ 1-рп/99 від 09.02.99  

№ 4-рп/99 від 19.05.99  

№ 7-рп/99 від 06.07.99  

№ 9-рп/99 від 27.10.99  

№ 10-рп/99 від 14.12.99  

№ 4-рп/2000 від 11.04.2000  

№ 6-рп/2000 від 19.04.2000  

№ 13-рп/2000 від 16.11.2000  

№ 15-рп/2000 від 14.12.2000  

№ 2-рп/2001 від 28.03.2001  

№ 4-рп/2001 від 19.04.2001  

№ 5-рп/2001 від 17.05.2001  

№ 7-рп/2001 від 30.05.2001  

№ 11-рп/2001 від 13.07.2001  

№ 14-рп/2001 від 16.10.2001  

№ 4-рп/2002 від 20.03.2002  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2222-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2952-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/586-18/paran2#n2
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/742-18/paran2#n2
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2222-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2222-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2222-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2952-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/586-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/750-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/750-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-97
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-97
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-98
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-98
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-99
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-99
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-99
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-00
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-00
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-00
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-00
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-01
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-02
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№ 7-рп/2002 від 27.03.2002  

№ 8-рп/2002 від 07.05.2002  

№ 10-рп/2002 від 29.05.2002  

№ 12-рп/2002 від 18.06.2002  

№ 15-рп/2002 від 09.07.2002  

№ 16-рп/2002 від 17.10.2002  

№ 17-рп/2002 від 17.10.2002  

№ 2-рп/2003 від 28.01.2003  

№ 5-рп/2003 від 05.03.2003  

№ 12-рп/2003 від 26.06.2003  

№ 16-рп/2003 від 14.10.2003  

№ 19-рп/2003 від 10.12.2003  

№ 21-рп/2003 від 25.12.2003  

№ 22-рп/2003 від 25.12.2003  

№ 5-рп/2004 від 04.03.2004  

№ 11-рп/2004 від 19.05.2004  

№ 19-рп/2004 від 01.12.2004  

№ 6-рп/2005 від 05.10.2005  

№ 9-рп/2005 від 13.10.2005  

№ 7-рп/2007 від 09.10.2007  

№ 11-рп/2007 від 11.12.2007  

№ 12-рп/2007 від 11.12.2007  

№ 5-рп/2008 від 02.04.2008  

№ 6-рп/2008 від 16.04.2008  

№ 12-рп/2008 від 25.06.2008  

№ 16-рп/2008 від 17.09.2008  

№ 23-рп/2008 від 15.10.2008  

№ 26-рп/2008 від 27.11.2008  

№ 6-рп/2009 від 26.02.2009  

№ 7-рп/2009 від 16.04.2009  

№ 8-рп/2009 від 28.04.2009  

№ 23-рп/2009 від 30.09.2009  

№ 7-рп/2010 від 11.03.2010  

№ 8-рп/2010 від 11.03.2010  

№ 10-рп/2010 від 01.04.2010  

№ 11-рп/2010 від 06.04.2010  

№ 12-рп/2011 від 20.10.2011  

№ 16-рп/2011 від 08.12.2011  

№ 19-рп/2011 від 14.12.2011  

№ 2-рп/2012 від 20.01.2012  

№ 3-рп/2012 від 25.01.2012  

№ 9-рп/2012 від 12.04.2012  

№ 2-рп/2013 від 29.05.2013  

№ 4-рп/2013 від 12.06.2013  

№ 5-рп/2014 від 15.05.2014} 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-03
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-03
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-03
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-03
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v022p710-03
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-04
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-04
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-05
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0a7p710-07
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/va11p710-07
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/va12p710-07
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-08
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-08
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-08
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-08
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v026p710-08
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-09
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-09
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v016p710-11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-11
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Розділ II  

ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ  

І ГРОМАДЯНИНА 

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 

законом. 

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і про-

фесійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони 

праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають 

жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною 

і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних 

відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. 

{Офіційне тлумачення положення статті 24 див. в Рішенні Конституційного 

Суду № 9-рп/2012 від 12.04.2012}. 

 

Розділ VIII  

ПРАВОСУДДЯ 

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування 

функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими осо-

бами не допускаються. 

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 124 див. в Рішеннях Кон-

ституційного Суду № 9-зп від 25.12.97, № 8-рп/2002 від 07.05.2002, № 15-рп/2002 від 

09.07.2002, № 3-рп/2012 від 25.01.2012} 

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної 

юрисдикції. 

{Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 124 див. в Рішенні Кон-

ституційного Суду № 8-рп/2002 від 07.05.2002} 

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів 

і присяжних. 

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання 

на всій території України. 

Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і за-

конами України. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 126 див. в Рішенні Кон-

ституційного Суду № 19-рп/2004 від 01.12.2004} 

Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. 

{Офіційне тлумачення положення частини другої статті 126 див. в Рішенні Кон-

ституційного Суду № 19-рп/2004 від 01.12.2004} 

Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 129 див. в Рішенні Кон-

ституційного Суду № 3-рп/2012 від 25.01.2012} 

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. 

Основними засадами судочинства є: 

1) законність; 

2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12/paran2#n2
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12/paran56#n56
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-04
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-12/paran56#n56


Практично-методичний посібник викладача                                                                     

«ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ» 

73 

3) забезпечення доведеності вини; 

4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні пе-

ред судом їх переконливості; 

5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; 

6) забезпечення обвинуваченому права на захист; 

7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 

{Офіційне тлумачення положення пункту 7 частини третьої статті 129 див. 

в Рішенні Конституційного Суду № 16-рп/2011 від 08.12.2011} 

8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, 

встановлених законом; 

{Офіційне тлумачення положення пункту 8 частини третьої статті 129 див. в 

Рішеннях Конституційного Суду № 11-рп/2007 від 11.12.2007, № 8-рп/2010 від 11.03.2010} 

9) обов'язковість рішень суду. 

Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих судо-

вих юрисдикцій. 

За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності. 

Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування 

судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки 

на утримання судів. 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 130 див. в Рішенні Кон-

ституційного Суду № 7-рп/2010 від 11.03.2010} 

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування. 
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Додаток №6 ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СУДОУСТРІЙ  

І СТАТУС СУДДІВ» (витяги) 
 

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

Про судоустрій і статус суддів 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, 

ст.529) 
{Із змінами, внесеними згідно із Законом  

№ 2748-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 18, ст.124  

Кодексом  

№ 2456-VI від 08.07.2010, 2010, № 50-51, ст.572  

Законами  

№ 2756-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 23, ст.160  

№ 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272  

№ 2982-VI від 03.02.2011, ВВР, 2011, № 33, ст.333} 

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конститу-

ційного Суду  

№ 3-рп/2011 від 05.04.2011  

№ 7-рп/2011 від 21.06.2011  

№ 8-рп/2011 від 12.07.2011  

№ 9-рп/2011 від 12.07.2011} 

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  

№ 3668-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.82  

№ 3932-VI від 20.10.2011, ВВР, 2012, № 22, ст.221  

№ 4094-VI від 09.12.2011, ВВР, 2012, № 27, ст.286  

№ 4168-VI від 09.12.2011, ВВР, 2012, № 29, ст.336} 

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конститу-

ційного Суду  

№ 17-рп/2011 від 13.12.2011} 

{Із змінами, внесеними згідно з Кодексом  

№ 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88  

Законами  

№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208  

№ 4661-VI від 24.04.2012, ВВР, 2013, № 7, ст.64  

№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89  

№ 4847-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 16, ст.139  

№ 4874-VI від 05.06.2012, ВВР, 2013, № 17, ст.153  

№ 5041-VI від 04.07.2012, ВВР, 2013, № 25, ст.247} 

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конститу-

ційного Суду  

№ 16-рп/2012 від 29.08.2012} 

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  

№ 5288-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 37, ст.490  

№ 5314-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.501} 
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{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конститу-

ційного Суду  

№ 3-рп/2013 від 03.06.2013} 

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конститу-

ційного Суду  

№ 3-рп/2013 від 03.06.2013} 

{Із змінами, внесеними згідно із Законом  

№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132} 

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду  

№ 4-рп/2013 від 12.06.2013} 

{Із змінами, внесеними згідно із Законом  

№ 373-VII від 02.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.250} 

{Щодо визнання конституційними окремих положень див. Рішення Конститу-

ційного Суду  

№ 10-рп/2013 від 19.11.2013} 

{Із змінами, внесеними згідно із  Законами  

№ 716-VII від 19.12.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.800  

№ 721-VII від 16.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.801 - втратив чинність на підставі 

Закону№ 732-VII від 28.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.811  

№ 767-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 17, ст.593  

№ 769-VII від 23.02.2014, ВВР, 2014, № 12, ст.190  

№ 887-VII від 14.03.2014, ВВР, 2014, № 15, ст.327  

№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745  

№ 1188-VII від 08.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.870  

№ 1682-VII від 16.09.2014, ВВР, 2014, № 44, ст.2041  

№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12  

№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40} 

{Зміни до Закону див. в Законі № 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, 

ст.2056} 

{В редакції Закону № 192-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 18, № 19-20, ст.132} 

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  

№ 213-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145  

№ 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379  

№ 766-VIII від 10.11.2015  

№ 911-VIII від 24.12.2015} 

Цей Закон визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що 

функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забез-

печує право кожного на справедливий суд. 

Розділ I  

ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ 

Стаття 2. Завдання суду 

1. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному 

право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і 

законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких нада-

на Верховною Радою України. 

Стаття 5. Здійснення правосуддя 

1. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, 

а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допус-

кається. 

2. Особи, які привласнили функції суду, несуть відповідальність, установлену зако-

ном. 
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3. Народ бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. 

Стаття 7. Право на справедливий суд 

1. Кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки неза-

лежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним відповідно до закону. 

2. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи мають право на судо-

вий захист в Україні нарівні з громадянами і юридичними особами України. 

3. Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи відповідно до 

Конституції та в порядку, встановленому законами України. 

Стаття 8. Право на повноважний суд 

1. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до підсуд-

ності якого вона віднесена процесуальним законом. 

2. Суддя розглядає справи, одержані згідно з порядком розподілу судових справ, 

установленим відповідно до закону. На розподіл судових справ між суддями не може 

впливати бажання судді чи будь-яких інших осіб. 

Стаття 9. Рівність перед законом і судом 

1. Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового 

процесу перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 

та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, мовних та інших ознак. 

2. Суд створює такі умови, за яких кожному учаснику судового процесу гарантується 

рівність у реалізації наданих процесуальних прав та у виконанні процесуальних 

обов’язків, передбачених процесуальним законом. 

Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу 

1. Cудові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядаються су-

дом, є відкритими, крім випадків, установлених законом. Ніхто не може бути обмежений у 

праві на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його 

судової справи. Будь-яка особа має право на вільний доступ до судового рішення в поряд-

ку, встановленому законом. 

2. Інформація 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 є відкритою та підлягає невідкладному оприлюдненню на офіційному веб-

сайті судової влади України, крім випадків, установлених законом. 

3. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. 

У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. У разі 

вчинення особою дій, що свідчать про неповагу до суду або учасників судового процесу, 

така особа за вмотивованим рішенням суду може бути видалена із зали судового засідан-

ня. 

Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, пред-

ставники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фото-

зйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних за-

собів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених 

законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі 

судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання по-

винні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасника-

ми судового процесу їхніх процесуальних прав. 

4. Розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається за вмотивованим 

рішенням суду виключно у випадках, передбачених законом. 

5. При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в по-

рядку, встановленому законом. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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6. Учасникам судового процесу на підставі рішення суду забезпечується можливість 

брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому 

законом. Обов’язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на суд, який 

отримав судове рішення про проведення відеоконференції, незалежно від спеціалізації та 

інстанції суду, який прийняв таке рішення. 

7. Судові засідання проводяться виключно в спеціально обладнаному для цього 

приміщенні суду - залі засідань, яке придатне для розміщення сторін та інших учасників 

судового процесу і дає змогу реалізувати надані їм процесуальні права і виконувати про-

цесуальні обов’язки, передбачені законом. 
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Додаток №7 ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ”  

від 10 грудня 2015 року (витяг). 

 

Стаття 3. Сфера дії Закону 

1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну 

службу, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службо-

вця. 

2. Дія цього Закону поширюється на державних службовців: 

1) Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

2) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 

3) місцевих державних адміністрацій; 

4) органів прокуратури; 

5) органів військового управління; 

6) закордонних дипломатичних установ України; 

7) державних органів, особливості проходження державної служби в яких визначе-

ні статтею 91 цього Закону; 

8) інших державних органів. 

3. Дія цього Закону не поширюється на: 

1) Президента України; 

2) Главу Адміністрації Президента України та його заступників, Постійного Пред-

ставника Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників; 

3) членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів; 

4) Голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомов-

лення, Голову та членів Антимонопольного комітету України, Голову та членів Націона-

льного агентства з питань запобігання корупції, Голову та членів Рахункової палати, Го-

лову та членів Центральної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіаль-

них органів; 

5) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників; 

6) Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його за-

ступників, Голову Фонду державного майна України та його заступників; 

7) народних депутатів України; 

8) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників; 

9) службовців Національного банку України; 

10) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голову Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим та його заступників, міністрів Автономної Республіки 

Крим; 

11) депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування; 

12) суддів; 

13) прокурорів; 

14) працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування; 

15) працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів гос-

подарювання державної форми власності, а також навчальних закладів, заснованих дер-

жавними органами; 

16) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, 

утворених відповідно до закону; 

17) осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів та працівників 

інших органів, яким присвоюються спеціальні звання, якщо інше не передбачено законом; 

18) працівників патронатних служб. 

4. Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які викону-

ють функції з обслуговування, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням 
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центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері державної служби. 

Перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслугову-

вання, затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби, за поданням керівника державної 

служби у відповідному органі. 

Стаття 4. Принципи державної служби 

1. Державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів: 

1) верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадя-

нина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності 

державного службовця під час виконання завдань і функцій держави; 

2) законності - обов’язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 

3) професіоналізму - компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових 

обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної компе-

тентності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, регіональною мовою або мо-

вою національних меншин, визначеною відповідно до закону; 

4) патріотизму - відданість та вірне служіння Українському народові; 

5) доброчесності - спрямованість дій державного службовця на захист публічних 

інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час 

здійснення наданих йому повноважень; 

6) ефективності - раціональне і результативне використання ресурсів для досягнен-

ня цілей державної політики; 

7) забезпечення рівного доступу до державної служби - заборона всіх форм та про-

явів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих 

переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходжен-

ня; 

8) політичної неупередженості - недопущення впливу політичних поглядів на дії та 

рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до 

політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадо-

вих обов’язків; 

9) прозорості - відкритість інформації про діяльність державного службовця, крім 

випадків, визначених Конституцією та законами України; 

10) стабільності - призначення державних службовців безстроково, крім випадків, 

визначених законом, незалежність персонального складу державної служби від змін полі-

тичного керівництва держави та державних органів. 

Стаття 5. Правове регулювання державної служби 

1. Правове регулювання державної служби здійснюється Конституцією України, 

цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами 

Президента України, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконав-

чої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 

служби. 

2. Відносини, що виникають у зв’язку із вступом, проходженням та припиненням 

державної служби, регулюються цим Законом, якщо інше не передбачено законом. 

3. Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у ча-

стині відносин, не врегульованих цим Законом. 

Стаття 6. Категорії посад державної служби 

1. Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залеж-

но від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх вико-

нання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців. 
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2. Встановлюються такі категорії посад державної служби: 

1) категорія "А" (вищий корпус державної служби) – посади: 

Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних 

секретарів міністерств; 

керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Мініс-

трів України, та їх заступників; 

керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, 

вищих спеціалізованих судів та їх заступників; 

голів місцевих державних адміністрацій; 

керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поши-

рюється на всю територію України; 

2) категорія "Б" - посади: 

керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх 

заступників; 

керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів вико-

навчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних орга-

нів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників; 

заступників голів місцевих державних адміністрацій; 

керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підроз-

ділів апаратів судів, їх заступників; 

заступників керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція 

яких поширюється на всю територію України; 

3) категорія “В” - інші посади державної служби, не віднесені до категорій “А” і 

“Б”. 

3. Кількість посад категорій "А" і "Б" в державному органі повинна становити не 

більше третини його штатної чисельності. 

 
Розділ II 

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 

Стаття 7. Основні права державного службовця 

1. Державний службовець має право на: 

1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлен-

ня з боку керівників, колег та інших осіб; 

2) чітке визначення посадових обов’язків; 

3) належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення; 

4) оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, 

стажу державної служби та рангу; 

5) відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону; 

6) професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб держав-

ного органу; 

7) просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного 

виконання своїх посадових обов’язків; 

8) участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів; 

9) участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у випадках, пе-

редбачених цим Законом; 

10) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисцип-

лінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також негативного виснов-

ку за підсумками оцінювання результатів службової діяльності; 

11) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадо-

вих осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону; 
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12) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів 

місцевого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повнова-

жень, у випадках, встановлених законом; 

13) безперешкодне ознайомлення з документами щодо проходження ним держав-

ної служби, у тому числі висновками за підсумками оцінювання результатів його профе-

сійної діяльності; 

14) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпід-

ставних, на його думку, звинувачень або підозри. 

2. Державні службовці також реалізують інші права, визначені у положеннях про 

структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керів-

никами державної служби в цих органах. 

Стаття 8. Основні обов’язки державного службовця 

1. Державний службовець зобов’язаний: 

1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 

2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки; 

3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та 

громадянина; 

4) з повагою ставитися до державних символів України; 

5) обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових 

обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам 

її дискримінації; 

6) використовувати регіональну мову та/або мову національних меншин, визначену 

відповідно до закону і в контексті Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 

у межах та випадках, визначених законом; 

7) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і фу-

нкцій державних органів; 

8) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки; 

9) виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення ке-

рівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією і зако-

нами України; 

10) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; 

11) запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час 

проходження державної служби; 

12) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалю-

вати організацію службової діяльності; 

13) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у 

зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до 

закону не підлягає розголошенню; 

14) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом. 

Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені у положеннях про 

структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керів-

никами державної служби в цих органах. 

2. У разі виявлення державним службовцем під час його професійної діяльності або 

поза її межами фактів порушення вимог цього Закону з боку державних органів, їх поса-

дових осіб він зобов’язаний звернутися для забезпечення законності до центрального ор-

гану виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

державної служби. 

Стаття 9. Підпорядкування державного службовця та виконання наказу (розпоря-

дження), доручення 
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1. Державний службовець під час виконання посадових обов’язків діє у межах пов-

новажень, визначених законом, і підпорядковується своєму безпосередньому керівнику 

або особі, яка виконує його обов’язки. 

2. Державний службовець зобов’язаний виконувати накази (розпорядження), дору-

чення керівника, видані в межах його повноважень, крім випадків, передбачених части-

ною шостою цієї статті. 

Під час виконання своїх обов’язків державний службовець не зобов’язаний вико-

нувати доручення працівників патронатної служби. 

3. Наказ (розпорядження), доручення має містити конкретне завдання, інформацію 

про його предмет, мету, строк виконання та особу, відповідальну за виконання. 

Наказ (розпорядження) має бути письмовим, а доручення може бути письмовим 

або усним. 

4. Якщо державний службовець отримав наказ (розпорядження), доручення не від 

безпосереднього керівника, а від керівника вищого рівня, він зобов'язаний повідомити про 

це безпосереднього керівника. 

5. Наказ (розпорядження), доручення може бути скасовано керівником, який його 

видав, а також керівником вищого рівня або органом вищого рівня. 

6. Державний службовець у разі виникнення у нього сумніву щодо законності ви-

даного керівником наказу (розпорядження), доручення повинен вимагати його письмового 

підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ (розпоряджен-

ня), доручення. Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення дер-

жавний службовець зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника ви-

щого рівня або орган вищого рівня. У такому разі державний службовець звільняється від 

відповідальності за виконання зазначеного наказу (розпорядження), доручення, якщо його 

буде визнано незаконним у встановленому законом порядку, крім випадків виконання яв-

но злочинного наказу (розпорядження), доручення. 

7. Якщо державний службовець виконав наказ (розпорядження), доручення, визна-

ні у встановленому законом порядку незаконними, і не вчинив дій, зазначених у частині 

шостій цієї статті, він несе відповідальність за своє діяння відповідно до закону. 

8. Керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмо-

вого підтвердження наказу (розпорядження), доручення зобов’язаний письмово підтвер-

дити або скасувати відповідний наказ (розпорядження), доручення в одноденний строк. 

У разі неотримання письмового підтвердження у зазначений строк наказ (розпоря-

дження), доручення вважається скасованим. 

9. За видання керівником та виконання державним службовцем явно злочинного 

наказу (розпорядження), доручення відповідні особи несуть відповідальність згідно із за-

коном. 

Стаття 10. Політична неупередженість 

1. Державний службовець повинен неупереджено виконувати законні накази (роз-

порядження), доручення керівників незалежно від їх партійної належності та своїх політи-

чних переконань. 

2. Державний службовець не має права демонструвати свої політичні погляди та 

вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його особли-

ве ставлення до політичних партій і негативно вплинути на імідж державного органу та 

довіру до влади або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної ціліснос-

ті і національної безпеки, для здоров’я та захисту прав і свобод інших людей. 

3. Державний службовець не має права: 

1) бути членом політичної партії, якщо такий державний службовець займає посаду 

державної служби категорії "А". На час державної служби на посаді категорії "А" особа 

зупиняє своє членство в політичній партії; 
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2) обіймати посади в керівних органах політичної партії; 

3) суміщати державну службу з виконанням повноважень депутата місцевої ради, 

якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії "А"; 

4) залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців, 

посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інших осіб до 

участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними парті-

ями; 

5) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище в політич-

них цілях. 

4. У разі реєстрації державного службовця кандидатом у депутати Центральною 

виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому 

порядку, він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це керівникові 

державної служби. 

Державному службовцю за його заявою надається відпустка без збереження заро-

бітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається за рішен-

ням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі 

і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства. 

5. Державний службовець не має права організовувати і брати участь у страйках та 

агітації (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті). 

РОЗДІЛ IV 

ВСТУП НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ 

Глава 1. Загальні умови вступу на державну службу 

Стаття 19. Право на державну службу 

1. Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно во-

лодіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче: 

1) магістра - для посад категорій “А” і “Б”; 

2) бакалавра, молодшого бакалавра - для посад категорії “В”. 

2. На державну службу не може вступити особа, яка: 

1) досягла шістдесятип’ятирічного віку; 

2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої 

обмежена; 

3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена 

або не знята в установленому законом порядку; 

4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною 

з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади; 

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з коруп-

цією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду 

законної сили; 

6) має громадянство іншої держави; 

7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення; 

8) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади". 

2. Під час реалізації громадянами права на державну службу не допускаються будь-

які форми дискримінації, визначені законодавством. 

Стаття 20. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу 

1. Вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є вимоги до 

їхньої професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог. 

2. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати 

таким загальним вимогам: 

1) для посад категорії “А” - загальний стаж роботи не менше семи років; досвід ро-

боти на посадах державної служби категорій “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівни-
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ків структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на 

керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки; вільне володіння державною 

мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи; 

2) для посад категорії “Б” у державному органі, юрисдикція якого поширюється на 

всю територію України, та його апараті - досвід роботи на посадах державної служби ка-

тегорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід ро-

боти на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми влас-

ності не менше двох років, вільне володіння державною мовою; 

3) для посад категорії “Б” в державному органі, юрисдикція якого поширюється на 

територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя, та його апараті - дос-

від роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах 

місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння держа-

вною мовою; 

4) для посад категорії “Б” в іншому державному органі, крім тих, що зазначені у 

пунктах 2 і 3 цієї частини, - досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи 

“В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних 

посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше од-

ного року, вільне володіння державною мовою; 

5) для посад категорії “В” - наявність вищої освіти молодшого бакалаврського або 

бакалаврського рівня, вільне володіння державною мовою. 

3. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби 

категорій “Б” і “В”, визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціаль-

них законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвер-

дженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері державної служби. 

4. Особи, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”, ма-

ють відповідати типовим вимогам (включаючи спеціальні), затвердженим Кабінетом Мі-

ністрів України. 

Стаття 21. Вступ на державну службу 

1. Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина Ук-

раїни на посаду державної служби за результатами конкурсу. 

2. Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення кон-

курсу забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом. 

3. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу держа-

вного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а осо-

ба, яка призначається на посаду державної служби повторно, - з дня призначення на поса-

ду. 

Стаття 36. Присяга державного службовця 

1. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, публічно складає При-

сягу державного службовця такого змісту: 

“Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно 

служити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілюва-

ти їх у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадя-

нина, честь держави, з гідністю нести високе звання державного службовця та сумлінно 

виконувати свої обов’язки”. 

2. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує Присягу у 

присутності державних службовців структурного підрозділу, на посаду в якому її призна-

чено, представників служби управління персоналом відповідного державного органу, під-

писує текст Присяги і зазначає дату її складення. 
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3. Підписаний текст Присяги є складовою особової справи державного службовця. 

Про складення Присяги робиться запис у трудовій книжці державного службовця. 

4. У разі відмови особи від складення Присяги державного службовця вона вважа-

ється такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби, і акт про її призна-

чення на посаду скасовується суб’єктом призначення. У такому разі застосовується відк-

ладене право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади 

державної служби. Якщо конкурсною комісією такого кандидата не визначено, прово-

диться повторний конкурс. 

5. Особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу державного 

службовця з дня складення Присяги державного службовця. 

 
Розділ VIIІ 

ДИСЦИПЛІНАРНА ТА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

Глава 1. Службова дисципліна 

Стаття 61. Забезпечення службової дисципліни 

1. Службова дисципліна забезпечується шляхом: 

1) дотримання у службовій діяльності вимог цього Закону та інших нормативно-

правових актів у сфері державної служби та виконання правил внутрішнього службового 

розпорядку; 

2) формування керівником державної служби у підпорядкованих державних служ-

бовців високих професійних якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх посадових 

обов’язків, поваги до прав і свобод людини і громадянина, їхньої честі та гідності, а також 

до держави, державних символів України; 

3) поєднання керівниками усіх рівнів методів переконання, виховання і заохочення 

із заходами дисциплінарної відповідальності щодо підпорядкованих державних службов-

ців; 

4) поєднання повсякденної вимогливості керівників до підпорядкованих державних 

службовців з постійною турботою про них, виявленням поваги до їхньої честі та гідності, 

забезпеченням гуманізму та справедливості. 

Стаття 62. Обов’язки державного службовця щодо додержання службової дисцип-

ліни 

1. Державний службовець зобов’язаний виконувати обов’язки, визначені статтею 8 

цього Закону, а також: 

1) не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця; 

2) виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, по-

вагу до громадян, керівництва та інших державних службовців; 

3) дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів. 

2. Державний службовець особисто виконує покладені на нього посадові обов’язки. 

Стаття 63. Обов’язки керівника державної служби щодо забезпечення службової 

дисципліни 

1. Керівник державної служби несе відповідальність за неналежний рівень службо-

вої дисципліни і здійснює повноваження щодо притягнення державних службовців до ди-

сциплінарної відповідальності. 

2. З метою забезпечення належного рівня службової дисципліни керівник держав-

ної служби зобов’язаний: 

1) створювати умови для виконання державними службовцями своїх посадових 

обов’язків і підвищення ними професійної компетентності та вимагати належного вико-

нання посадових обов’язків; 

2) здійснювати контроль за виконанням державними службовцями посадових 

обов’язків; 
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3) під час виконання посадових обов’язків керуватися публічними інтересами, су-

воро дотримуватися і забезпечувати дотримання Конституції, законів та інших норматив-

но-правових актів України, чітко формулювати накази (розпорядження) та доручення, 

перевіряти точність і своєчасність їх виконання; 

4) забезпечувати виконання державними службовцями своїх посадових обов’язків, 

у тому числі шляхом застосування дисциплінарних стягнень; 

5) належним чином організовувати роботу державних службовців, забезпечувати 

ефективне виконання завдань, що поставлені перед державним органом; 

6) виховувати у державних службовців сумлінне ставлення до служби, бережливе 

ставлення до державного майна, підтримувати їхню ініціативу, а також вживати заходів 

для додержання ними правил етичної поведінки; 

7) забезпечувати прозорість та об’єктивність під час оцінювання результатів служ-

бової діяльності державних службовців; 

8) організовувати проведення з державними службовцями профілактичних заходів 

щодо запобігання вчиненню ними дисциплінарних проступків, виявляти та своєчасно 

припиняти їх вчинення. 

3. Безпосередній керівник державного службовця має право вносити клопотання 

перед керівником державної служби про притягнення державного службовця до дисцип-

лінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку. 

4. Керівник державної служби, який в установленому цим Законом порядку не 

вжив заходів для притягнення підпорядкованого йому державного службовця до дисцип-

лінарної відповідальності за вчинений дисциплінарний проступок, а також не подав мате-

ріали про вчинення державним службовцем адміністративного проступку, корупційного 

або пов’язаного з корупцією правопорушення, злочину до органу, уповноваженого розг-

лядати справи про такі правопорушення, несе відповідальність згідно із законом. 

 

Глава 2. Засади дисциплінарної відповідальності 

Стаття 64. Дисциплінарна відповідальність державного службовця 

1. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим 

Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою 

інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової 

дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у 

порядку, встановленому цим Законом. 

2. Для державних службовців можуть встановлюватися особливості притягнення 

до дисциплінарної відповідальності у випадках, визначених законом. 

Стаття 65. Підстави для притягнення до дисциплінарної відповідальності 

1. Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповіда-

льності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або 

бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному вико-

нанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених 

цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути засто-

соване дисциплінарне стягнення. 

2. Дисциплінарними проступками є: 

1) порушення Присяги державного службовця; 

2) порушення правил етичної поведінки державних службовців; 

3) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу; 

4) дії, що шкодять авторитету державної служби; 

5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів дер-

жавної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх 

повноважень; 

6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку; 
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7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або 

адміністративного правопорушення; 

8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця; 

9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомір-

них особистих інтересах інших осіб; 

10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про об-

ставини, що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання не-

обхідної інформації про такі обставини, що виникли під час проходження служби; 

11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої 

підпорядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з 

дня їх виникнення; 

12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох 

годин протягом робочого дня) без поважних причин; 

13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотич-

ного або токсичного сп’яніння; 

14) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило 

порушення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання 

або інше заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять 

складу злочину або адміністративного правопорушення. 

3. Державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної відповіда-

льності, якщо минуло шість місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався або 

мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової 

непрацездатності державного службовця чи перебування його у відпустці, або якщо минув 

один рік після його вчинення. 

Стаття 66. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування 

1. До державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного 

стягнення: 

1) зауваження; 

2) догана; 

3) попередження про неповну службову відповідність; 

4) звільнення з посади державної служби. 

2. У разі допущення державним службовцем дисциплінарного проступку, передба-

ченого пунктом 6 частини другої статті 65 цього Закону, суб’єкт призначення або керів-

ник державної служби може обмежитися зауваженням. 

3. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передба-

чених пунктами 4, 5 та 12 частини другої статті 65 цього Закону, суб’єктом призначення 

або керівником державної служби такому державному службовцю може бути оголошено 

догану. 

4. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передба-

чених пунктами 2 та 8 частини другої статті 65 цього Закону, а також вчинення система-

тично (повторно протягом року) дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4 та 

5 частини другої статті 65 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник державної 

служби може попередити такого державного службовця про неповну службову відповід-

ність. 

5. Звільнення з посади державної служби є винятковим видом дисциплінарного 

стягнення і може бути застосоване лише у разі вчинення дисциплінарних проступків, пе-

редбачених пунктами 1, 3, 7, 9– 11, 13, 14 частини другої статті 65 цього Закону, а також 

вчинення систематично (повторно протягом року) дисциплінарного проступку, передба-

ченого пунктом 12 частини другої статті 65 цього Закону. 

6. Дисциплінарні стягнення, передбачені пунктами 2 - 4 частини першої цієї статті, 

накладаються виключно за пропозицією Комісії, поданням дисциплінарної комісії. 
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7. За кожний дисциплінарний проступок до державного службовця може бути за-

стосовано лише одне дисциплінарне стягнення. 

Стаття 67. Обставини, що пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповіда-

льність 

1. Дисциплінарне стягнення має відповідати характеру і тяжкості вчиненого дис-

циплінарного проступку та ступеню вини державного службовця. Під час визначення ви-

ду дисциплінарного стягнення необхідно враховувати характер дисциплінарного проступ-

ку, обставини, за яких він був вчинений, настання тяжких наслідків, добровільне відшко-

дування заподіяної шкоди, попередню поведінку державного службовця та його ставлення 

до виконання посадових обов’язків. 

2. Обставинами, що пом’якшують відповідальність державного службовця, є: 

1) усвідомлення та визнання своєї провини у вчиненні дисциплінарного проступку; 

2) попередня бездоганна поведінка та відсутність дисциплінарних стягнень; 

3) високі показники виконання службових завдань, наявність заохочень та урядо-

вих відзнак, урядових і державних нагород; 

4) вжиття заходів щодо попередження, відвернення або усунення настання тяжких 

наслідків, які настали або можуть настати в результаті вчинення дисциплінарного просту-

пку, добровільне відшкодування заподіяної шкоди; 

5) вчинення проступку під впливом погрози, примусу або через службову чи іншу 

залежність; 

6) вчинення проступку внаслідок неправомірних дій керівника. 

3. Під час застосування дисциплінарного стягнення можуть враховуватися також 

інші, не зазначені у частині другій цієї статті, обставини, що пом’якшують відповідаль-

ність державного службовця. 

4. Обставинами, що обтяжують відповідальність державного службовця, є: 

1) вчинення дисциплінарного проступку у стані алкогольного сп’яніння або у стані, 

викликаному вживанням наркотичних або токсичних засобів; 

2) вчинення дисциплінарного проступку повторно, до зняття в установленому по-

рядку попереднього стягнення; 

3) вчинення проступку умисно на ґрунті особистої неприязні до іншого державного 

службовця, у тому числі керівника, чи помсти за дії чи рішення щодо нього; 

4) вчинення проступку умисно з мотивів неповаги до держави і суспільства, прав і 

свобод людини, окремих соціальних груп; 

5) настання тяжких наслідків або заподіяння збитків внаслідок вчинення дисциплі-

нарного проступку. 

Стаття 68. Суб’єкти, уповноважені ініціювати дисциплінарні провадження та за-

стосовувати дисциплінарні стягнення 

1. Дисциплінарні провадження ініціюються суб’єктом призначення. 

2. Дисциплінарні стягнення накладаються (застосовуються): 

1) на державних службовців, які займають посади державної служби категорії “А”: 

зауваження - суб’єктом призначення; 

інші види дисциплінарних стягнень - суб’єктом призначення з урахуванням пропо-

зиції Комісії; 

2) на державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і 

“В”: 

зауваження - суб’єктом призначення; 

інші види дисциплінарних стягнень - суб’єктом призначення за поданням дисцип-

лінарної комісії. 
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Додаток №8 ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ»  

від 14 жовтня 2014 року (витяги) 

 

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

Про запобігання корупції 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056) 

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  

№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75  

№ 198-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 17, ст. 118  

№ 576-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.360  

№ 597-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 35, ст.343  

№ 631-VIII від 16.07.2015, ВВР, 2015, № 39, ст.376  

№ 679-VIII від 15.09.2015, ВВР, 2015, № 46, ст.414  

№ 731-VIII від 08.10.2015, ВВР, 2015, № 49-50, ст.449  

№ 766-VIII від 10.11.2015  

№ 928-VIII від 25.12.2015} 

{У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового рин-

ку" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015} 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи за-

побігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупцій-

них механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. 

Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, 

проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими 

нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, 

пов’язаних з корупцією; 

пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності 

підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань 

прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стяг-

нень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням; 

близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають 

взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Зако-

ну (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), 

у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - неза-

лежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, 

пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, пра-

внук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновле-

ний, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого 

суб’єкта; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/77-19/paran899#n899
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/198-19/paran390#n390
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/576-19/paran445#n445
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/597-19/paran41#n41
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/631-19/paran2#n2
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679-19/paran201#n201
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/731-19/paran262#n262
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/766-19/paran122#n122
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/928-19/paran124#n124
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/198-19/paran438#n438
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корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, 

зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кри-

мінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; 

корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, 

наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержан-

ня неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції 

такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання не-

правомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її ви-

могу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей; 

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, не-

матеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які 

обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав; 

потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в 

якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на 

об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення 

дій під час виконання зазначених повноважень; 

подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні 

активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової; 

правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але 

порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, за-

значеною участині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, 

адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність; 

приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі 

зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з 

фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством 

або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях; 

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її 

службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або не-

упередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання 

зазначених повноважень; 

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, 

Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з 

питань запобігання корупції; 

{Частину першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 198-VIII від 

12.02.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 766-VIII від 10.11.2015} 

суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини 

першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно 

до цього Закону; 

члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі пов-

нолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно 

проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, 

взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які 

спільно проживають, але не перебувають у шлюбі; 

виборні особи - Президент України, народні депутати України, депутати Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голо-

ви. 

 

Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання корупції 

1. Відносини, що виникають у сфері запобігання корупції, регулюють-

ся Конституцією України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких нада-
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но Верховною Радою України, цим та іншими законами, а також прийнятими на їх вико-

нання іншими нормативно-правовими актами. 

Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону 

1. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є: 

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядуван-

ня: 

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та за-

ступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-

міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не 

входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки 

України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова та 

інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим; 

{Підпункт "а" пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із За-

коном№ 576-VIII від 02.07.2015} 

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови; 

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; 

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військо-

вих формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби; 

{Підпункт "г" пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно 

із Законом№ 198-VIII від 12.02.2015} 

ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени, дисциплінарні 

інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату 

цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші 

члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих 

функцій); 

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служ-

би, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного за-

хисту, Національного антикорупційного бюро України; 

{Підпункт "д" пункту 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із За-

конами№ 198-VIII від 12.02.2015, № 597-VIII від 14.07.2015, № 766-VIII від 10.11.2015} 

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипло-

матичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного 

фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 

державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи; 

є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції; 

ж) члени Центральної виборчої комісії; 

з) поліцейські; 

{Пункт 1 частини першої статті 3 доповнено новим підпунктом "з" згідно із Зако-

ном № 766-VIII від 10.11.2015} 

и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим; 

2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на вико-

нання функцій держави або місцевого самоврядування: 

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 части-

ни першої цієї статті; 

б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самовря-

дування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, 
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арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді 

під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом); 

3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням ор-

ганізаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально 

уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права неза-

лежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особа-

ми та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, 

установою, організацією, - у випадках, передбачених цим Законом. 

{Пункт 3 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 198-

VIII від 12.02.2015} 

 

Розділ VI  

ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 

Стаття 37. Вимоги до поведінки осіб 

1. Загальні вимоги до поведінки осіб, зазначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 

2 частини першої статті 3 цього Закону, якими вони зобов’язані керуватися під час 

виконання своїх службових чи представницьких повноважень, підстави та порядок 

притягнення до відповідальності за порушення цих вимог встановлюються цим Законом, 

який є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики. 

2. Національне агентство затверджує загальні правила етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого са-

моврядування у випадку необхідності розробляють та забезпечують виконання галузевих 

кодексів чи стандартів етичної поведінки їх працівників, а також інших осіб, уповноваже-

них на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них 

осіб, які здійснюють діяльність у сфері їх управління. 

Стаття 38. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього 

Закону, під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додер-

жуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у 

стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими. 

Стаття 39. Пріоритет інтересів 

1. Особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, представляючи 

державу чи територіальну громаду, діють виключно в їх інтересах. 

Стаття 40. Політична нейтральність 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього 

Закону, зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політич-

ної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних пере-

конань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних 

партій чи їх осередків або окремих політиків. 

2. Положення частини першої цієї статті не поширюється на виборних осіб та осіб, які 

обіймають політичні посади. 

Стаття 41. Неупередженість 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього 

Закону, діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до 

будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди 

чи переконання. 

Стаття 42. Компетентність і ефективність 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього 

Закону, сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують служ-

бові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/198-19/paran398#n398
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вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускають зловживань та неефек-

тивного використання державної і комунальної власності. 

Стаття 43. Нерозголошення інформації 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього 

Закону, не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу ін-

формацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх служ-

бових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом. 

Стаття 44. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього 

Закону, незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень 

керівництва, якщо вони суперечать закону. 

2. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього 

Закону, самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та 

можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень. 

3. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, зазначена у пункті 

1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, вважає незаконними або 

такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам 

окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна 

негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, 

організації, в якому вона працює, а виборні особи - Національне агентство. 

Розділ VII  

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування 

1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього 

Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-

сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що 

визначається Національним агентством. 

2. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього 

Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцево-

го самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими декла-

раціями. 

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності по-

давати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповно-

важеної на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. 

3. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пунк-

ту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну по-

саду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. 

4. У випадку виявлення суб’єктом декларування помилок у поданій ним декларації 

Національне агентство за його письмовим зверненням надає можливість їх виправити 

протягом десяти календарних днів. 

Притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне 

подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, або за подання у ній завідомо недостовірних відомостей не звільняє 

суб’єкта декларування від обов’язку подати відповідну декларацію з достовірними відо-

мостями. 
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Розділ XI  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З 

КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА УСУНЕННЯ ЇХ 

НАСЛІДКІВ 

Стаття 65. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення 

1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазна-

чені вчастині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністратив-

ної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом по-

рядку. 

У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою 

злочину самостійно або у співучасті до юридичної особи у випадках, визначе-

них Кримінальним кодексом України, застосовуються заходи кримінально-правового ха-

рактеру. 

2. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з 

корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнен-

ня у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, 

пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що 

прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідаль-

ності у встановленому законом порядку. 

3. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший 

спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або 

приписом Національного агентства рішенням керівника органу, підприємства, установи, 

організації, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться служ-

бове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

4. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до 

відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з ви-

конанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до 

цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не 

передбачено законом. 

5. Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової 

діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, 

визначеному законом. 

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане 

з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути 

відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (уста-

нови, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи су-

дом. 

У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, 

пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного право-

порушення відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується 

середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням. 
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Додаток №9. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНОГО 

СЛУЖБОВЦЯ 

 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ  
04.08.2010  N 214 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України    

11 листопада 2010 р.  

за N 1089/18384  

 

Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця  

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головного управління державної служби  

N 300 ( z1261-10 ) від 29.11.2010  

N 176 ( z0973-11 ) від 19.07.2011  

Наказом Національного агентства України з питань державної служби N 194 (z1768-12) 

від 28.09.2012 }  

     Відповідно до статті 5 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ), підпунктів 

21, 22 пункту 4 Положення про Головне управління державної служби України, затвер-

дженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 N 1180 (1180-2007-п),  

 

НАКАЗУЮ: 

     1. Затвердити Загальні правила поведінки державного службовця, що додаються. 

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного управління державної служби 

N 300 (z1261-10 ) від 29.11.2010}  

     2. Рекомендувати посадовим особам органів місцевого самоврядування при виконанні 

службових обов'язків керуватися цим наказом.  

     3. Юридичному департаменту Головдержслужби у встановленому порядку забезпечити 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.  

     4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової 

роботи Головдержслужби після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України за-

безпечити опублікування цього наказу в черговому номері науково-практичного видання 

Головдержслужби "Вісник державної служби України".  

     5. Адміністративно-фінансовому департаменту Головдержслужби забезпечити опри-

люднення цього  наказу на офіційному веб-сайті Головдержслужби.  

     6. Адміністративно-фінансовому департаменту, департаменту персоналу  державних  

органів та органів місцевого самоврядування, юридичному департаменту Головдержслуж-

би після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити доведення цього 

наказу до відома центральних органів виконавчої влади, інших  державних органів, тери-

торіальних  органів Головдержслужби, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, об-

ласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.  

     7. Адміністративно-фінансовому  департаменту  Головдержслужби ознайомити з цим 

наказом заступників Начальника Головдержслужби та керівників структурних підрозділів 

Головдержслужби.  

     8. Територіальним органам Головдержслужби після державної реєстрації цього наказу в 

Міністерстві юстиції України забезпечити проведення  на  відповідній території інфор-

маційно-роз'яснювальної кампанії із застосування його норм.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1261-10
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     9. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головдержслужби від  23.10.2000 N 58 

(z0783-00) "Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця", за-

реєстрований у Міністерстві юстиції України 07.11.2000 за N 783/5004.  

     10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Голов-

держслужби згідно з розподілом повноважень.  

     11. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування,  крім розділу III та 

пунктів 4.3,  4.4  розділу  IV Загальних правил поведінки державних службовців,  затвер-

джених цим наказом, які набирають чинності одночасно з введенням в дію Закону України 

"Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ).  

 

В.о. Начальника Головдержслужби                                                     В.Ткач  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Головного управління державної служби 

України 04.08.2010  N 214  

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

11 листопада 2010 р.  за N 1089/18384  

 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 

поведінки державного службовця 
{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного управління державної служ-

би N 300 ( z1261-10 ) від 29.11.2010}  

                      I. Загальні положення  

     1.1. Ці Загальні правила є узагальненням стандартів етичної поведінки, доброчесності 

та запобігання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та способів врегу-

лювання конфлікту інтересів. Вони ґрунтуються на Конституції України ( 254к/96-ВР ), 

Законі України "Про правила етичної поведінки" ( 4722-17 ) та визначених статтею 3 Зако-

ну України "Про державну службу" (3723-12) принципах державної служби, спрямовані на 

підвищення авторитету державної служби та зміцнення репутації державних службовців, а 

також інформування громадян про норми поведінки, яких вони мають очікувати від дер-

жавних службовців. {Абзац перший пункту 1.1 розділу І із змінами, внесеними згідно з 

Наказом Національного агентства України з питань державної служби N194 (z1768-12) від 

28.09.2012} 

     При прийнятті на державну службу державний службовець ознайомлюється з цими За-

гальними правилами, про що робиться письмовий запис у його особовій справі.  

     1.2. Ці загальні правила встановлюють основні вимоги до етики працівників органів 

державної влади, що займають посади, віднесені до відповідних категорій посад держав-

них службовців згідно із Законом України "Про державну службу". 

     1.3. Державна служба ґрунтується на таких основних принципах: служіння народу 

України; 

     демократизму і законності; 

     гуманізму і соціальної справедливості; 

     пріоритету прав людини і громадянина; 

     професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі; 

     персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни; 

     дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самовряду-

вання; 

     дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0783-00
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1506-17
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     1.4. Суспільне призначення державної служби полягає в забезпеченні ефективного 

здійснення завдань і функцій Української держави шляхом сумлінного виконання держав-

ними службовцями покладених на них службових обов'язків.  

     1.5. Поведінка державних службовців має відповідати очікуванням громадськості й за-

безпечувати довіру суспільства та громадян до державної служби, сприяти реалізації прав і 

свобод людини громадянина, визначених Конституцією України (254к/96-ВР) і законами 

України.  

     1.6. Державний службовець має дбати про позитивний авторитет органів державної 

влади і державної служби в цілому, дорожити своїм ім'ям та статусом.  

     1.7. Державні службовці повинні утримуватися від демонстрації власних політичних 

поглядів та свого ставлення до політичних сил, партій, блоків, не допускати їх впливу на 

виконання службових обов'язків.  

     1.8. Державний службовець, як і інші громадяни, має право на приватне життя і пови-

нен поважати приватне життя інших державних службовців, зберігати з цих питань 

конфіденційність інформації, якщо інше не встановлено законами України.  

           II. Загальні обов'язки державного службовця  

{  Заголовок  розділу  II  із  змінами, внесеними згідно з Наказом Головного  управління  

державної  служби  N  300  ( z1261-10 ) від 29.11.2010 }  

     2.1. Державний службовець при виконанні службових обов'язків повинен діяти на 

підставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією України (254к/96-ВР) та зако-

нами України, а також чинними міжнародними договорами України, згода на обов'яз-

ковість яких надана Верховною Радою України. 

     Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті 

на відповідній території у межах їх повноважень, що не суперечать закону, є також 

обов'язковими до виконання державними службовцями будь-якого органу державної вла-

ди.  

     2.2. Державний службовець повинен сумлінно виконувати свої службові обов'язки, про-

являти ініціативу  і  творчі  здібності, постійно підвищувати професійну кваліфікацію та 

удосконалювати організацію своєї роботи.  

     2.3. Державний службовець має виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупередже-

но, не надавати будь-яких переваг та не виявляти  прихильність до окремих фізичних і 

юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, 

які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян.  

     2.4. Державний службовець повинен сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, до-

тримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до громадян, керівників 

і співробітників, інших осіб, з якими у нього виникають відносини під час виконання своїх 

посадових обов'язків. 

     Державний службовець зобов'язаний не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити 

інтересам суспільства та держави чи негативно вплинути на його репутацію.  

     2.5. Державний службовець має з належною повагою ставитись до прав,  обов'язків та 

законних інтересів громадян, їх об'єднань, а також юридичних осіб, додержуватися загаль-

новизнаних етичних норм поведінки, культури спілкування (уникати нецензурної лексики, 

не допускати  використання підвищеної інтонації під час спілкування), не повинен прояв-

ляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог, допускати прояви бюро-

кратизму, відомчості та місництва, нестриманість у висловлюваннях та не вчиняти дій, що 

дискредитують орган державної влади або ганьблять репутацію державного службовця. 

{Пункт 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного  агентства 

України з питань державної служби N 194 (z1768-12) від 28.09.2012 }  

     2.6. Державний службовець має виявляти толерантність і повагу до різних релігійних 

організацій, шанувати народні звичаї і національні традиції, при цьому не демонструвати 

свої релігійні переконання чи уподобання, не віддавати перевагу будь-яким об'єднанням 
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громадян, релігійним організаціям незалежно від їх чисельності, статусу, конфесійності, 

напрямів діяльності тощо. 

     Державний службовець має дотримуватися установленого протоколу у відносинах з 

представниками міжнародних організацій, іноземних установ та громадян. 

{Пункт 2.6 розділу II в редакції Наказу Головного управління державної служби N 176 

(z0973-11) від 19.07.2011 }  

     2.7. Одяг державного службовця повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити 

загальноприйнятим вимогам пристойності.  

     2.8. При виконанні своїх повноважень державний службовець має забезпечувати,  щоб  

матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались раціонально, 

ефективно та економно.  

     2.9. Державний службовець повинен постійно поліпшувати свої уміння, знання і навич-

ки відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний, інте-

лектуальний та культурний рівень.  

     2.10. Державний службовець зобов'язаний своєчасно і точно виконувати рішення ор-

ганів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників.  

     2.11. Державний службовець зобов'язаний діяти в межах своїх повноважень. 

     У  разі отримання для виконання рішення чи доручень, що суперечать законодавству 

України або становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам 

окремих громадян, юридичних осіб, держави або суспільним інтересам, державний служ-

бовець зобов'язаний  негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу дер-

жавної влади, у якому він працює. {Абзац другий пункту 2.11 розділу ІІ в редакції Наказу 

Національного агентства України з питань державної служби N 194 (z1768-12) від 

28.09.2012}  

     2.12. Державні службовці не можуть брати участь у страйках і вчиняти інші дії, що пе-

решкоджають нормальному функціонуванню державного органу.  

     2.13. Державному службовцю забороняється розголошувати довірену йому  державну  

таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом, установлену Законами України "Про 

інформацію" (2657-12), "Про державну таємницю" (3855-12), та інформацію, яка стала йо-

му відом у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків, у тому числі й після залишен-

ня ним державної служби, а також використовувати таку інформацію для власного інтере-

су або інтересу інших осіб у формі порад чи рекомендацій. 

     Водночас державний службовець не повинен приховувати від громадян факти й обста-

вини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки людей.  

 III. Врегулювання конфлікту інтересів  

     3.1. Державний службовець зобов'язаний у межах своїхповноважень вживати заходів 

щодо недопущення конфлікту інтересів, а саме суперечності між особистими інтересами 

та службовими повноваженнями,  наявність якої може вплинути на об'єктивність або не-

упередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконан-

ня наданих йому службових повноважень. 

{Пункт 3.1 розділу III в редакції Наказу Головного управління державної служби N 176 

(z0973-11) від 19.07.2011}  

     3.2. Обставини,  що можуть призвести до виникнення  конфлікту інтересів,  повинні 

бути усунуті до того, як державний службовець буде призначений на посаду. 

     У разі коли обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, скла-

лися після  призначення на посаду, державний службовець повинен невідкладно повідоми-

ти в письмовій формі про це свого безпосереднього керівника та терміново вжити заходів 

щодо усунення таких обставин.  

     3.3. У разі виникнення конфлікту інтересів або за наявності підстав, за яких він може 

виникнути, державний службовець повинен дотримуватися цих Загальних правил.  
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     3.4. Якщо державному службовцю стало відомо про наявність конфлікту інтересів у 

інших державних службовців, йому необхідно повідомити про це свого безпосереднього 

керівника. 

     Державний службовець, який повідомив про конфлікт інтересів свого безпосереднього 

керівника і вважає, що вжиті заходи є недостатніми, може повідомити про це в письмовій 

формі керівника органу державної влади.  

     3.5. Безпосередній керівник зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих 

на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службово-

го завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший 

спосіб, передбачений законодавством.  

     3.6. У разі виникнення конфлікту інтересів у державного службовця, який входить до 

складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії, ради тощо), такий державний 

службовець не повинен брати участь у прийнятті рішення, якщо його неучасть не впливає 

на повноваження цього органу. 

     У разі якщо неучасть державного службовця, у якого виник конфлікт інтересів і який 

входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до 

втрати повноважень цим органом, участь такого державного службовця у прийнятті 

рішень має здійснюватись під контролем.  

     3.7. Державному службовцю рекомендується позбутись приватного інтересу, з приводу 

якого може  виникнути  конфлікт інтересів, шляхом відчуження корпоративних прав, май-

на або майнових прав, передачі їх у довірче управління або в будь-який інший спосіб.  

     3.8. У разі неможливості усунення конфлікту інтересів шляхом заміщення  державного 

службовця  іншою особою та відсутності можливостей для його переведення на іншу по-

саду відповідної категорії посад державних службовців керівник  органу,  де  працює дер-

жавний службовець,  або його заступник відповідно до розподілу повноважень у найко-

ротший строк, але не більше ніж протягом одного робочого дня, приймає рішення про 

здійснення  контролю  за рішеннями, що приймаються цим державним службовцем. 

     У рішенні зазначаються форма контролю, відповідальна особа та вимоги до державного  

службовця щодо прийняття рішень стосовно предмета конфлікту інтересів.  

     3.9. Державний  службовець не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття 

рішення про застосування контролю ознайомлюється з таким рішенням. 

     Якщо конфлікт інтересів виникає у зв'язку з діяльністю державного службовця у складі 

колегіального органу, рішення про запровадження контролю над таким державним служ-

бовцем надсилається усім членам колегіального органу.  

     3.10. Контроль здійснюється у такій формі: 

     перевірка особою, визначеною керівником державного органу, змісту рішень чи про-

ектів рішень, що приймаються або розробляються державним службовцем або відповідним  

колегіальним органом з питань, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів; 

     розгляд справ та прийняття рішень державним службовцем у присутності особи, визна-

ченої керівником державного органу.  

                 IV. Запобігання проявам корупції  

     4.1. Державний службовець зобов'язаний неухильно дотримуватись обмежень і заборон, 

передбачених Законами України "Про засади запобігання і протидії корупції" (3206-17), 

"Про державну службу" (3723-17) та "Про правила етичної поведінки" (4722-17), уникати 

дій, які можуть бути сприйняті як підстава продемонструвати, що не терпить будь-яких 

проявів корупції, відкидає пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовує службу і 

приватне життя, при найменших ознаках корумпованої поведінки інформує керівника сво-

го структурного підрозділу. {Абзац перший пункту 4.1 розділу ІV із змінами,  внесеними 

згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби N 194 ( 

z1768-12 ) від 28.09.2012} 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4722-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1768-12
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     Державному службовцю, який має відомості про вчинення іншими державними служ-

бовцями порушень вимог, передбачених Законам України "Про державну службу" (3723-

12), "Про засади запобігання і  протидії корупції" ( 3206-17 ), "Про правила етичної по-

ведінки" (4722-17) цими Загальними правилами, слід передавати такі відомості керівнику 

органу державної влади. {Абзац другий пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно 

з Наказом Головного управління державної служби N 176 (z0973-11) від 19.07.2011, Нака-

зом Національного агентства України з питань державної служби N194 (z1768-12) від 

28.09.2012}  

     4.2. Державний службовець має дотримуватися спеціальних обмежень,  передбачених 

статтею 12 Закону України "Про державну службу" (3723-12) та Законом України "Про 

засади запобігання і протидії корупції" (3206-17). 

{Пункт 4.2 розділу IV в редакції Наказу Головного управління державної служби N 176 

(z0973-11) від 19.07.2011}  

     4.3. Державному  службовцю забороняється безпосередньо або через інших осіб одер-

жувати неправомірну вигоду або дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб 

відповідно до положень частини першої статті 8 Закону України "Про засади запобігання і 

протидії  корупції" (3206-17). {Абзац перший пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними 

згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби N194 

(z1768-12)  від 28.09.2012} 

     У разі надходження пропозиції від юридичних або фізичних осіб щодо неправомірної 

вигоди або дарунка (пожертви) державний службовець зобов’язаний діяти відповідно до 

статті 16 Закону України  "Про правила етичної поведінки" (4722-17). {Пункт 4.3 розділу 

IV доповнено абзацом другим згідно з Наказом Національного агентства України з питань 

державної служби N 194 (z1768-12) від 28.09.2012} 

{Пункт 4.3  розділу IV в редакції Наказу Головного управління державної служби N 176 ( 

z0973-11 ) від 19.07.2011 }  

     4.4. Якщо державний службовець виявив неправомірну вигоду або дарунок (пожертву) 

у своєму службовому приміщенні чи отримав його в інший спосіб, він зобов'язаний 

невідкладно письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника, але не 

пізніше одного робочого дня. {Абзац  перший  пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесени-

ми  згідно з Наказом Національного агентства України  з питань державної служби N 94 

(z1768-12) від 28.09.2012 } Про виявлення неправомірної вигоди або дарунка (пожертви) 

складається акт у довільній формі, в якому зазначаються характеристики неправомірної 

вигоди або дарунка (пожертви) та обставини, за яких його було виявлено. Акт підписуєть-

ся державним службовцем, який виявив неправомірну вигоду або дарунок (пожертву), та 

безпосереднім керівником. { Абзац другий пункту 4.4 розділу IV в редакції Наказу Націо-

нального агентства України з питань державної служби N 194 (z1768-12) від 28.09.2012 } 

     Якщо керівник органу державної влади виявив неправомірну вигоду або дарунок (по-

жертву), акт про виявлення неправомірної вигоди або дарунка (пожертви) підписує керів-

ник органу державної влади та його заступник. {Пункт 4.4 розділу IV доповнено абзацом 

третім згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби N 

194 (z1768-12) від 28.09.2012 } 

     4.5. Керівники органів чи їх структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання 

інформації про вчинення підлеглим корупційного діяння або порушення спеціальних об-

межень, встановлених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" 

(3206-17), в межах своєї компетенції зобов'язані вжити заходів до припинення таких  діянь 

та негайно повідомити про їх вчинення будь-який з державних органів, зазначених у ча-

стині п'ятій статті 5 цього Закону. 

{Пункт 4.5 розділу IV в редакції Наказу Головного управління державної служби N 176 

(z0973-11) від 19.07.2011 }  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4722-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0973-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1768-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0973-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1768-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4722-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1768-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0973-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1768-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1768-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1768-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0973-11
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     4.6. Державні службовці повинні дотримуватися цих Загальних правил. За порушення 

законодавства про державну службу державні службовці несуть відповідальність 

відповідно до Закону України "Про державну службу" (3723-12). 

     За порушення правил етичної поведінки державні службовці несуть відповідальність 

відповідно до статті 18 Закону України "Про правила етичної поведінки" ( 722-17). {Пункт 

4.6 розділу IV доповнено новим абзацом  згідно з Наказом Національного агентства 

України з питань державної служби N 194 (z1768-12) від 28.09.2012}  

 

В.о. директора юридичного департаменту  

Головдержслужби                                                    А.Козловський  

 

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4722-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1768-12
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Додаток №9-1.  

ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 11 лютого 2016 р. № 65 

Київ 

Про затвердження Правил етичної поведінки  

державних службовців 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Правила етичної поведінки державних службовців, що додаються. 

2. Установити, що дія цієї постанови поширюється на керівників державних підпри-

ємств. 

Прем’єр-міністр України                                                               А. ЯЦЕНЮК 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 лютого 2016 р. № 65 

ПРАВИЛА  

етичної поведінки державних службовців 

I. Загальні положення 

1. Ці Правила регулюють моральні засади діяльності державних службовців та поля-

гають у дотриманні принципів етики державної служби. 

2. Державні службовці у своїй діяльності керуються принципами етики державної 

служби, що ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про держав-

ну службу та запобігання корупції, а саме: 

1) служіння державі і суспільству; 

2) гідної поведінки; 

3) доброчесності; 

4) лояльності; 
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5) політичної нейтральності; 

6) прозорості і підзвітності; 

7) сумлінності. 

3. Під час прийняття на державну службу особа ознайомлюється з цими Правилами 

та зобов’язана їх дотримуватися у своїй подальшій службовій діяльності. 

II. Принципи етики державної служби 

4. Служіння державі і суспільству передбачає: 

1) чесне служіння і вірність державі; 

2) забезпечення державних інтересів під час виконання завдань та функцій держави; 

3) сприяння реалізації прав та законних інтересів людини і громадянина; 

4) формування позитивного іміджу держави. 

5. Гідна поведінка передбачає: 

1) повагу до гідності інших осіб; 

2) ввічливість та дотримання високої культури спілкування; 

3) доброзичливість і запобігання виникненню конфліктів у стосунках з громадянами; 

4) недопущення, у тому числі поза державною службою, дій і вчинків, які можуть 

зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного 

службовця. 

6. Доброчесність передбачає: 

1) спрямованість дій на захист публічних інтересів, забезпечення пріоритету загаль-

ного блага громадян над особистими, приватними або корпоративними інтересами; 

2) неприпустимість використання державного майна в особистих цілях; 

3) недопущення наявності конфлікту між публічними і особистими інтересами; 

4) нерозголошення та невикористання інформації, що стала відома у зв’язку з вико-

нанням державним службовцем своїх обов’язків, у тому числі після припинення держав-

ної служби, крім випадків, установлених законом; 

5) недопущення надання будь-яких переваг і виявлення прихильності до окремих фі-

зичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій. 

7. Лояльність передбачає: 

1) добросовісність щодо виконання рішень Верховної Ради України, Президента Ук-

раїни, Кабінету Міністрів України та державного органу, в якому працює державний слу-

жбовець, незалежно від своїх власних переконань і політичних поглядів; 

2) утримання від будь-яких проявів публічної критики діяльності державних органів, 

їх посадових осіб; 

3) коректне ставлення до керівників і співробітників державного органу під час ви-

конання державним службовцем своїх обов’язків. 

8. Політична нейтральність передбачає: 

1) недопущення впливу політичних інтересів на дії та рішення державного службов-
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ця; 

2) відмову від публічної демонстрації політичних поглядів і симпатій; 

3) дотримання вимог стосовно обмежень щодо політичної діяльності, встановлених 

законом стосовно окремих категорій державних службовців; 

4) уникнення використання символіки політичних партій під час виконання держав-

ним службовцем своїх обов’язків; 

5) забезпечення прозорості у відносинах з особами, що виконують політичні функції. 

9. Прозорість і підзвітність передбачає: 

1) відкритість та доступність інформації про діяльність державного службовця, крім 

випадків, визначених Конституцією та законами України; 

2) для державних службовців першої та другої категорії: 

ведення обліку телефонних розмов та особистих зустрічей з представниками політи-

чних партій, народними депутатами України, суб’єктами господарювання або їх уповно-

важеними особами, а також надання інформації про такі розмови та зустрічі у порядку, 

встановленому законодавством про доступ до публічної інформації; 

ведення обліку фактів використання транспортних засобів, майна, інших матеріаль-

них та нематеріальних активів, наданих за рахунок фізичних чи юридичних осіб у служ-

бових цілях. 

10. Сумлінність передбачає: 

1) добросовісне, чесне та професійне виконання державним службовцем своїх 

обов’язків, виявлення ініціативи і творчих здібностей; 

2) постійне підвищення рівня своєї професійної компетентності та удосконалення 

організації службової діяльності; 

3) недопущення ухилення від прийняття рішень та відповідальність за свої дії та рі-

шення. 

III. Відповідальність за порушення цих Правил 

11. За порушення цих Правил державні службовці несуть дисциплінарну відповіда-

льність відповідно до закону. 
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Виконання вправ у невеликих групах [45 хвилин] 

а) виклад змісту навчання 

Вказівки Зміст навчання 

Розділити учасників на не-

великі групи, по 4 – 6 осіб у 

кожній, і попросити кожну 

групу перейти до окремого 

місця у залі, де проходить 

заняття (або до окремих кім-

нат, якщо такі є). 

Призначити кожній 

групі один з трьох ситуацій 

для аналізу, наведених у До-

датках №№10, 11 та 12. Ме-

нші групи можуть працювати 

попарно, або ж можна вилу-

чити Ситуативний аналіз №3 

(Додаток №12). 

Дати кожній групі 

папір та ручки, щоб вони мо-

гли записати свої висновки. 

Моніторити роботу 
кожної групи, з тим щоб вони 

концентрувалися на темі і 

відповідали на запитання. 

Попередити їх про наближен-

ня кінцевого терміну вико-

нання роботи за три хвилини 

до його спливу. 

Застосування Правил поведінки до етичних дилем, 

представлених у Ситуативних аналізах №№1, 2 і 3 

(Слайди 36, 37, 38; Додатки №№10, 11 та 12). 

Представити ситуації для аналізу таким чи-

ном: Коли перед нами стоїть етична дилема, це зазвичай 

пов’язано з конфліктуючими інтересами та тисками. Іно-

ді важко визначити, як правильно вчинити, якщо не зве-

рнутися до Правил поведінки та інших застосовних ста-

ндартів, однак навіть у такому разі правильні дії можуть 

виявитися неочевидними. Ситуації для аналізу, предста-

влені у ваших матеріалах, призначені для дослідження 

трьох етичних дилем. 

У цій частині програми ви розділитеся на неве-

ликі групи, в яких обговорите ситуації для аналізу, 

включені до ваших матеріалів як Додатки №10, №11, та 

№12. Кожна група виконуватиме один ситуативний ана-

ліз. Стосовно ситуації, опис якої отримала ваша група, 

обговоріть, які етичні проблеми постають у ній, визначте 

застосовне положення Правил поведінки (або інших ста-

ндартів) і вирішіть, як би ви відреагували на цю ситуа-

цію. Пізніше один з членів групи розповість перед усією 

аудиторією, що саме ви вирішили та чому. 

Будь ласка, обговоріть своє завдання впродовж 

15 хвилин. Якщо закінчите свою роботу раніше, можете 

ознайомитися з іншими ситуаціями для аналізу. 

Закликати учасників до 

уваги після закінчення 15-

хвилинного періоду обгово-

рення і попросити членів груп 

знову зібратися всім разом. 

Звернути увагу учас-

ників до Додатків №№10, 11 

та 12 у матеріалах.  Також 

показати учасникам Слайд 

№35 (Формат обговорення 

ситуативного аналізу). 

Провести загально-

групову дискусію Ситуатив-

ного аналізу №1 з викорис-

танням Слайда №35. 

Застосувати ту саму 

процедуру для проведення 

Попросіть малу групу (або групи) представити Ситуа-

тивний аналіз №1 (Додаток №10). Попросіть представ-

ника групи доповісти про таке: 

 які етичні проблеми виявлено 

 які положення Правил поведінки (чи інших стандар-

тів) застосовні до даного випадку 

 яким чином група відреагувала б на ситуацію 

Спитайте членів інших груп, чи мають вони як-

ість запитання або коментарі щодо запропонованого ме-

тоду реагування, у тому числі чи мають вони альтерна-

тивні пропозиції. 

Попросіть малу групу (або групи) представити 

Ситуативний аналіз №2 (Додаток №11). Попросіть пред-

ставника групи доповісти про таке: 

 які етичні проблеми виявлено 

 які положення Правил поведінки (чи інших стандар-
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загальногрупових дискусій 

Ситуативних аналізів №№2 

та 3.  На кожен ситуативний 

аналіз слід потратити не бі-

льше 10 хвилин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

тів) застосовні до даного випадку 

 яким чином група відреагувала б на ситуацію 

Спитайте членів інших груп, чи мають вони як-

ість запитання або коментарі щодо запропонованого ме-

тоду реагування, у тому числі чи мають вони альтерна-

тивні пропозиції. 

Попросіть малу групу (або групи) представити 

Ситуативний аналіз №3 (Додаток №12). Попросіть пред-

ставника групи доповісти про таке: 

 які етичні проблеми виявлено 

 які положення Правил поведінки (чи інших стандар-

тів) застосовні до даного випадку 

 яким чином група відреагувала б на ситуацію 

Спитайте членів інших груп, чи мають вони як-

ість запитання або коментарі щодо запропонованого ме-

тоду реагування, у тому числі чи мають вони альтерна-

тивні пропозиції. 

 Лекція, що підсумовує загальні висновки на основі 

ситуативних аналізів 

Приймати етичні рішення просто, коли питання 

зрозумілі, а правила містять конкретні вказівки. Проте 

помітно складніше, коли ситуація неоднозначна або не 

цілком ясна через неповноту інформації, конкуруючі 

лояльності чи конфліктуючі особисті та професійні інте-

реси. У таких ситуаціях рішення щодо того, яка дія буде 

правильною, приймається на власний розсуд. 

Як показали виконані ситуативні аналізи, часто 

корисно дізнатися про чужу думку та позицію. 

Якщо ви не впевнені у тому, що саме слід зроби-

ти, знайдіть когось, кому ви довіряєте, скажімо, колегу 

чи керівника, і обговоріть з ним ситуацію.  Якщо ваше 

питання не вирішиться, тоді ви, голова вашого суду або 

керівник апарату суду можуть звернутися до Комітету з 

питань етики Ради суддів з проханням надати висновок. 
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б) презентація 

Слайд №35 
ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ СИТУАТИВНОГО АНАЛІЗУ 

Кожна група має вибрати представника, що доповість про результати Ситуати-

вного аналізу. Представник групи повинен доповісти про таке: 

 які етичні проблеми виявлено 

 які положення Правил поведінки (чи інших стандартів) застосовні до даного випадку 

 яким чином група відреагувала б на ситуацію 

Члени інших груп можуть поставити запитання щодо запропонованого способу 

реагування або прокоментувати його, в тому числі запропонувати альтернативні рішен-

ня. 

 
Слайд №36 

СИТУАТИВНИЙ АНАЛІЗ №1 

Останнім часом у Сергія траплялися проблеми зі своєчасним приходом на робо-

ту. За його словами, це було спричинено сімейними проблемами, оскільки зараз триває 

болісний процес розлучення, йому не вдається регулярно бачитися зі своїми дітьми, і 

ночами він погано спить.  Керівник помітив, що від Сергія іноді несе алкоголем, і він 

з’являється напідпитку на робочому місці та не встигає своєчасно виконувати свою ро-

боту. Сергій каже керівникові, що намагається поліпшити становище за допомогою та-

ких дій: 

Щоб не порушувати термінів реєстрації нових документів, Сергій вписує 

лише ім’я позивача та не фіксує всю іншу інформацію. Він каже, що допише реш-

ту інформації пізніше, коли матиме для цього час; 

Щоб краще готувати необхідні звіти для суду, Сергій почав звертатися до 

сторін та їхніх адвокатів з проханням готувати резюме, які він зможе використову-

вати у своїх звітах. Адвокати готові зробити це, щоб допомогти йому. Один з ад-

вокатів запитує Сергія, чи не міг би той зі свого боку заздалегідь інформувати ад-

воката про накази, що їх суддя збирається ухвалювати у справах. 

Щоб як слід висипатись і бути в змозі вчасно приходити на роботу, Сергій 

планує відпочити у вихідні за містом. Він подружився з позивачем, котрий регуля-

рно з’являвся у суді минулого місяця, і цей новий друг запропонував Сергієві ско-

ристатися своєю дачею в лісі. 

 Які етичні проблеми виявлено? 

 Які положення Правил поведінки (чи інших стандартів) застосовні до даного випад-

ку? 

 Яким чином група відреагувала б на ситуацію? 

 
  



Практично-методичний посібник викладача                                                                     

«ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ» 

108 

Слайд №37 
СИТУАТИВНИЙ АНАЛІЗ №2 

Юлія працює помічником судді. Хоча вона отримує гарну заробітну плату, про-

те витрачає гроші на модельне взуття і ніколи не може купити все, що їй хотілося б. 

Щоб мати додатковий прибуток, вона збирається почати працювати за сумісництвом. 

Два адвокати, які часто беруть участь у справах, що розглядаються в її суді, зацікавлені 

в проведенні навчального семінару на основі практики розгляду справ у цьому суді. Во-

ни звернулися до Юлії з проханням прочитати дві годинні лекції та запропонували за-

платити їй по 1500 грн. за кожну лекцію. 

Тема першої лекції така: що треба зробити адвокатам, щоб підготувати своїх 

свідків до дачі чіткіших і переконливіших свідчень і щоб краще представляти дока-

зи. 

У другій лекції Юлія має детально розповісти про суддю, у якого вона пра-

цює, і пояснити адвокатам, які юридичні питання найбільше цікавлять суддю та як 

слід складати клопотання, щоб суддя сприймав їх як переконливі. 

Коли адвокати звернулися до Юлії з проханням прочитати такі лекції, вони 

при цьому вручили їй у подарунок нову пару італійських шкіряних чобітків. 

 Які етичні проблеми виявлено? 

 Які положення Правил поведінки (чи інших стандартів) застосовні до даного випад-

ку? 

 Яким чином група відреагувала б на ситуацію? 

Слайд №38 
СИТУАТИВНИЙ АНАЛІЗ №3 

Лідія нещодавно призначена на посаду начальника відділу кадрів суду, а до того 

вона пропрацювали п’ять років у цьому суді на одній з керівних посад. Коли вона обійма-

ла цю адміністративну посаду, то погодилася працювати (на безоплатній основі) у прав-

лінні Асоціації судових адміністраторів України. Перебуваючи на адміністративній по-

саді у суді, вона проводила дуже активну діяльність в асоціації, і тепер, ставши начальни-

ком відділу кадрів, вона хоче продовжити цю діяльність. 

Один з головних видів діяльності Лідії в асоціації був пов'язаний з питання-

ми управління персоналом. Кілька нагальних питань управління вимагають, щоб Лі-

дія часто зустрічалася з іншими посадовцями асоціації, тож у цьому зв’язку вона по-

чала рано залишати робоче місце кожної середи. Повернувшись на роботу наступно-

го дня, вона просить свого помічника роздрукувати документи та скопіювати файли 

для архіву її асоціації. 

Нині Лідія бере участь у співбесідах з метою прийому на роботу нового ме-

неджера асоціації. Щоб зекономити час, Лідія проводить деякі співбесіди у своєму 

кабінеті в суді. Один з кандидатів на посаду одружений з головою суду. 

Асоціація планує захід зі збирання коштів і просить Лідію допомогти провести 

його. Вони збираються організувати благодійницький обід та аукціон і хочуть, щоб 

вона розіслала запрошення суддям, адвокатам та іншим міським достойникам відві-

дати обід та зробити внесок до фонду асоціації. При цьому вони хочуть, щоб вона 

розіслала запрошення на “фірмових” конвертах суду, оскільки тоді буде ймовірніше, 

що адресати прочитають їх. 

 Які етичні проблеми виявлено? 

 Які положення Правил поведінки (чи інших стандартів) застосовні до даного випад-

ку? 

 Яким чином група відреагувала б на ситуацію? 
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в) додатки 

Додаток №10. СИТУАТИВНИЙ АНАЛІЗ №1. 

Останнім часом у Сергія траплялися проблеми зі своєчасним приходом на роботу.  

За його словами, це було спричинено сімейними проблемами, оскільки зараз триває боліс-

ний процес розлучення, йому не вдається регулярно бачитися зі своїми дітьми, і ночами 

він погано спить. Керівник помітив, що від Сергія іноді несе алкоголем, і він з’являється 

напідпитку на робочому місці та не встигає своєчасно виконувати свою роботу. Сергій 

каже керівникові, що намагається поліпшити становище за допомогою таких дій: 

 Щоб не порушувати термінів реєстрації нових документів, Сергій вписує лише ім’я 

позивача та не фіксує всю іншу інформацію. Він каже, що допише решту інформації 

пізніше, коли матиме для цього час; 

 Щоб краще готувати необхідні звіти для суду, Сергій почав звертатися до сторін та 

їхніх адвокатів з проханням готувати резюме, які він зможе використовувати у своїх 

звітах.  Адвокати готові зробити це, щоб допомогти йому. Один з адвокатів запитує 

Сергія, чи не міг би той зі свого боку заздалегідь інформувати адвоката про накази, що 

їх суддя збирається ухвалювати у справах. 

 

Додаток №11. СИТУАТИВНИЙ АНАЛІЗ №2 

Юлія працює помічником судді. Хоча вона отримує гарну заробітну плату, проте 

витрачає гроші на модельне взуття і ніколи не може купити все, що їй хотілося б. Щоб 

мати додатковий прибуток, вона збирається почати працювати за сумісництвом. Два адво-

кати, які часто беруть участь у справах, що розглядаються в її суді, зацікавлені в прове-

денні навчального семінару на основі практики розгляду справ у цьому суді. Вони зверну-

лися до Юлії з проханням прочитати дві годинні лекції та запропонували заплатити їй по 

1500 грн. за кожну лекцію. 

 Тема першої лекції така: що треба зробити адвокатам, щоб підготувати своїх свідків до 

дачі чіткіших і переконливіших свідчень і щоб краще представляти докази. 

 У другій лекції Юлія має детально розповісти про суддю, у якого вона працює, і пояс-

нити адвокатам, які юридичні питання найбільше цікавлять суддю та як слід складати 

клопотання, щоб суддя сприймав їх як переконливі. 

 Коли адвокати звернулися до Юлії з проханням прочитати такі лекції, вони при цьому 

вручили їй у подарунок нову пару італійських шкіряних чобітків. 

 

Додаток №12. СИТУАТИВНИЙ АНАЛІЗ №3 

Лідія нещодавно призначена на посаду начальника відділу кадрів суду, а до того 

вона пропрацювали п’ять років у цьому суді на одній з керівних посад.  Коли вона обійма-

ла цю адміністративну посаду, то погодилася працювати (на безоплатній основі) у прав-

лінні Асоціації судових адміністраторів України. Перебуваючи на адміністративній посаді 

у суді, вона проводила дуже активну діяльність в асоціації, і тепер, ставши начальником 

відділу кадрів, вона хоче продовжити цю діяльність. 

 Один з головних видів діяльності Лідії в асоціації був пов'язаний з питаннями управ-

ління персоналом. Кілька нагальних питань управління вимагають, щоб Лідія часто зу-

стрічалася з іншими посадовцями асоціації, тож у цьому зв’язку вона почала рано за-

лишати робоче місце кожної середи. Повернувшись на роботу наступного дня, вона 
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просить свого помічника роздрукувати документи та скопіювати файли для архіву її 

асоціації. 

 Нині Лідія бере участь у співбесідах з метою прийому на роботу нового менеджера 

асоціації. Щоб зекономити час, Лідія проводить деякі співбесіди у своєму кабінеті в 

суді. Один з кандидатів на посаду одружений з головою суду. 

 Асоціація планує захід зі збирання коштів і просить Лідію допомогти провести його. 

Вони збираються організувати благодійницький обід та аукціон і хочуть, щоб вона ро-

зіслала запрошення суддям, адвокатам та іншим міським достойникам відвідати обід 

та зробити внесок до фонду асоціації. При цьому вони хочуть, щоб вона розіслала за-

прошення на “фірмових” конвертах суду, оскільки тоді буде ймовірніше, що адресати 

прочитають їх. 

 

  



Практично-методичний посібник викладача                                                                     

«ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ» 

111 

Завершальна частина [15 хвилин] 

а) виклад змісту навчання 

Методичні вказів-

ки 

Зміст навчання 

Звернути увагу учасників 
до цілей програми, пред-

ставлених на Слайді №2. 

Звернути увагу учасників 

до фліп-чарта чи дошки, де 

презентатори записали цілі, 

сформульовані учасниками 

на першому занятті (якщо 

досить часу на виконання 

цієї вправи). 

Короткий огляд цілей програми. 

 

 

 

Короткий огляд цілей учасників (якщо досить часу на 

виконання цієї вправи). 

 Лекція,  що завершує навчальну програму 
Американський письменник на ім’я Марк Твен 

запропонував такий гумористичний погляд на етику. Він 

сказав: “Завжди дійте правильно. Це задовольнить деяких 

людей і здивує решту”. Така порада – “завжди діяти пра-

вильно” – є хорошою порадою. Однак бути в змозі зроби-

ти правильну річ іноді буває важко, і прийняття рішень 

щодо етики залежить від вашої здатності аналізувати пи-

тання, досліджувати альтернативи та проявляти здоровий 

глузд. 

У цій програмі ми розглянули положення, що мі-

стяться у Правилах поведінки працівника суду, та інші 

положення, які визначають стандарти етики. Ми застосу-

вали ці стандарти до деяких етичних дилем, представле-

них у сценаріях та в наших трьох ситуативних аналізах.  

Як ви побачили, питання етики часто доводиться ретель-

но обдумувати. Процес прийняття етичних рішень рідко 

буває настільки простим, що зводиться до вибору між 

хорошим і поганим: зазвичай існують напруги, усклад-

нення та тиски. Сподіваюся, що сьогоднішня програма 

допомогла вам розібратись у правилах і що ви зможете 

використовувати ці знання для прийняття етичних рішень 

у майбутньому. 

Доступ громадян до суду здійснюється шляхом 

безпосередніх контактів представників громадськості з 

працівниками суду. Хоча більшість з нас не є ні суддями, 

ні адвокатами, ми маємо величезну відповідальність – 

гарантувати моральну цілісність та ефективність суду та 

збереження переконаності громадськості у тому, що су-

дова система справді забезпечує правосуддя для всіх. 

Грецький філософ Аристотель сказав: “Ми є тим, 

що ми регулярно робимо. Тож досконалість – не дія, а 

звичка”. Сподіваємося, що ця програма сповнить праців-

ників суду не лише стремлінням до індивідуальних етич-

них дій, але й звичкою діяти етично. 
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3. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОВЕДЕНОГО  

     НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

Оцінювання навчальної програми з етики дуже важливе для учасників, викладачів 

та організаторів. Під час заповнення оціночних форм учасники продовжують бути залуче-

ними до навчального процесу. При цьому вони можуть висловити свої думки щодо курсу. 

Заповнюючи оціночну форму, учасники аналізують кожен елемент курсу, що сприяє за-

кріпленню набутих ними знань. Що стосується викладачів, оцінки є для них засобом зво-

ротного зв’язку щодо того, які саме навчальні роботи виявилися найбільш ефективними з 

точки зору сприяння досягненню цілей програми. Результати оцінювання можуть допомо-

гти викладачам ще більше підняти рівень їхньої викладацької майстерності. Насамкінець, 

організатори використовують результати оцінювання для того, щоб визначити ефектив-

ність програми і внести до неї необхідні зміни в майбутньому. 

Ефективна оціночна форма може містити багато різних питань. Організатори по-

винні включити до неї питання щодо кожного моменту, стосовно якого вони хочуть отри-

мати зворотний зв’язок від учасників. В області навчальної програми з етики багато оці-

ночних форм містять розділи, де питається про таке: 

 Чи досягнуто цілей програми; 

 Цінність змістовної частини занять; 

 Якість матеріалів кожного окремого заняття; 

 Ефективність кожного викладача; 

 Загальна цінність курсу; і 

 Якість приміщень та харчування. 
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3.1. ЗРАЗОК ОЦІНЮВАЛЬНОЇ АНКЕТИ 

 
ОЦІНЮВАЛЬНА АНКЕТА 

 

«ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРАВИЛАМИ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ» 

 

[дата навчального курсу] 

Ваші відзиви про навчальний курс, в якому Ви брали участь, допоможуть нам 

зробити майбутні навчальні курси кращими. Будь ласка, дайте відповіді на кожне запи-

тання, що міститься в анкеті. Ваші відповіді залишаться конфіденційними й використову-

ватимуться лише для наукових цілей. 

1. Оцініть перелічені нижче цілі курсу. Будь 

ласка, дайте оцінку тому, наскільки успіш-

ною виявилася програма з точки зору досяг-

нення вказаних цілей. (Окремі оцінки зміс-

товної частини, матеріалів, викладачів, при-

міщень та харчування дасте нижче в цій фо-

рмі.) У результаті опанування цієї програми 

учасники зможуть: 

 Пояснити важливість чітких та високих 

стандартів етики для працівників україн-

ських судів; 

 Описати ключові положення Правил по-

ведінки працівника суду; 

 Навести приклади поведінки, яка відпо-

відає чи не відповідає Правилам поведін-

ки; 

 Визначити закони та інші джерела, що 

регулюють питання етики поведінки пра-

цівників українських судів; 

 Проаналізувати поведінку працівників з 

точки зору Правил поведінки (та інших 

стандартів етики) з тим, щоб визначити 

правильний спосіб дій; 

 Розробити практики, що матимуть на ме-

ті поліпшення розуміння громадськістю 

судової системи, зростання поваги до неї 

та її підтримки. 

 

 Низько    Високо 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

 

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

 

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

Коментарі: 
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2. Оцініть зміст та матеріали кожного заняття. 

Будь ласка, дайте оцінку доречності змісту 

та якості матеріалів, що використовуються 

під час чи після занять. 

 

Заняття 

 

Привітання та загальний огляд 

Зміст 

Матеріали 

 

Встановлення стандартів етики 

Зміст 

Матеріали 

 

Ознайомлення з Правилами поведінки праці-

вника суду 

Зміст 

Матеріали 

 

Закони та інші документи, що регулюють 

поведінку працівників суду 

Зміст 

Матеріали 

 

Вправи в малих групах/Ситуативний аналіз 

Зміст 

Матеріали 

 

Завершальна частина 

Зміст 

Матеріали 

 Низько    Високо 

 

 

 

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

 

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

 

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7] 

 

Коментарі: 

 

3. Оцініть кожного викладача. Будь ласка, дайте оцінку кожному викладачеві щодо йо-

го/її методів викладання та ефективності. 

 

[ім’я викладача]  Низько    Високо 

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

Коментарі: 

 

[ім’я викладача]  Низько    Високо 

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

Коментарі: 
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[ім’я викладача]  Низько    Високо 

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

Коментарі: 

 

[м’я викладача]  Низько    Високо 

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

Коментарі: 

 

4. Оцініть загальну цінність програми.  Низько    Високо 

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

Коментарі: 

 

5. Оцініть якість приміщень та харчування. 

 

Приміщення 

 

Харчування 

 Низько    Високо 

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]  

 

Коментарі: 

 

 

6. Будь ласка, поділіться своїми ідеями щодо того, яким чином можна поліпшити цей 

навчальний курс у майбутньому. 


