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Розглядається  поняття професійно-комунікативних  технологій  та  їх  
значення у реформуванні судової системи. 
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Проведення  судової  реформи  в  Україні  з  метою  підвищення 
ефективності  захисту  прав  людини,  доступності  для  всіх  громадян 
справедливого правосуддя, викликало необхідність сформувати розгалужену 
систему судових органів, привести їх у відповідність з принципами правової, 
демократи  чної, соціально орієнтованої держави [3]. 

Так  історично  склалося,  що судова  влада  в  силу  своєї  специфіки,  на 
відміну  від  тієї  ж  законодавчої  та  виконавчої,  найменш  комунікабельна. 
Однак, незважаючи на деякі позитивні зрушення останнім часом,  проблема 
замкнутості  судової  влади як  і  раніше існує.  Зауважимо,  що далеко не всі 
служителі  Феміди  готові  розкривати  громадськості  інформацію  про  свою 
професійну діяльність,  таким чином,  не  повною мірою усвідомлюючи,  що 
відкритість діяльності будь-якої гілки влади -  це не тільки вагомий крок у 
побудові  правового  суспільства  і  затвердження  верховенства   права,  але  й 
необхідна умова зростання довіри громадян до держави [5].

Вагомою  складовою  трансформації  судової  системи  повинно  стати 
використання  професійно-комунікативних  технологій  з  метою  наближення 
Української  держави  та  суспільства  до  європейського  співтовариства  та 
стандартів громадянського суспільства.  Будь-які реформи, що здійснюються 
на загальнодержавному рівні пов’язані із застосуванням певних технологій. 
Розвиток технології є визначальним моментом культурної еволюції людства.  

Упродовж тривалого часу поняття технології пов'язувалося виключно зі 
сферою  технічного  виробництва.  Проте,  з  другої  половини  ХХ  ст.  воно 
почало  переосмислюватися  в  контексті  соціальних  відносин.  Нині 
комунікативні  технології  постають  головним  засобом  взаємодії 
громадянського суспільства та органів державної влади [6]. 

Комунікативні  технології  суттєво впливають на реформування судової 
системи.  Їх варто розглядати як складну систему, що впливає на зовнішнє та 
внутрішнє середовище судової системи. 
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Потребами  у  проведенні  системної  комунікаційної  діяльності  судової 
влади  є  -  особливість  її  функціонування  (закритість,  корпоративність)  та 
криза довіри з боку суспільства до діяльності судової влади.

Необхідність  подолання  зазначених  проблем  зумовлює  звернення  до 
світового досвіду застосування комунікативних технологій [6].

Для  налагодження  зовнішніх  комунікацій  та  створення  позитивного 
іміджу, вже сьогодні, органи судової влади використовують такі заходи як: дні 
відкритих  дверей  суду,  зустрічі  зі  школярами,  студентами,  підтримання 
зв’язків з органами регіональної влади, створення короткосюжетних фільмів 
про  інноваційні  досягнення  суду,  розроблення  спрощеної  та  доступної 
процедури  для  допуску  журналістів  на  судові  засідання  [4],  створення 
офіційних  сторінок  судів  у  соціальних  мережах,  постійне  оновлення 
інформації на сайтах, публікації у ЗМІ, участь у місцевих телевізійних ефірах, 
тощо [2].

Важливою  складовою  удосконалення  професійних  технологій 
українських судів є навчальні візити до органів влади та судів у зарубіжних 
країнах,  обмін  досвідом  із  зарубіжними  колегами,  вивчення  нового 
законодавства  та  судової  практики  на  відповідних  з’їздах,  конференціях, 
курсах, тренінгах, вивчення передового вітчизняного та зарубіжного судового 
досвіду, застосування у професійній діяльності програмного забезпечення та 
інформаційних технологій [1].

Нині існує нагальна потреба у наявності єдиної  продуманої  концепції 
комунікації   і  розробка  на  її  основі  стратегічних  планів  комунікаційної 
діяльності судів, органів судової влади та громадських об’єднань суддів на 
регіональному та національному рівнях. 

Ефективна  комунікаційна  діяльність  повинна  давати  позитивні 
результати,  зокрема,  зближувати  суди  з  громадянами  та  іншими  органами 
влади. Головна увага повинна приділятися ефективності й результативності 
комунікації на випередження, що є індикатором стану верховенства права в 
демократичному суспільстві.

Одже,  реформування  судової  системи України  нині  перебуває  у  стані 
динамічного розвитку. Професійно-комунікативні технології у вказаній сфері 
суспільних відносин також перебувають на стадії становлення. Тому, одним із 
головних  завдань,  які  вони  повинні  вирішити  найближчим  часом  —  це 
допомога  у  правильному  реформуванні  судової  гілки  влади,  ефективне 
налагодження прозорості та утвердження довіри громадян до судової системи 
в цілому. 
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