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Оцінка рівня задоволеності громадян якістю окремих аспектів 
функціонування судів: Апеляційного суду Волинської області, Луцького 
міськрайонного суду, Нововолинського міського, Локачинського та 
Старовижівського районних судів Волинської області. Звіт за результатами 
дослідження/Проект USAID «Україна: верховенство права»; громадсько-
консалтингова група «ПАРТНЕР»; Сергій Адамчук, Мирослава Козюпа. – Луцьк, 
2010. 

У виданні представлено результати опитування за методологіє карток 
громадянського звітування щодо оцінки якості окремих аспектів діяльності 
Апеляційного, Луцького міськрайонного, Нововолинського міського, Локачинського 
та Старовижівського районних судів Волинської області. Дослідження було 
здійснене громадсько-консалтинговою групою «ПАРТНЕР» в рамках пілотної 
програми опитувань відвідувачів щодо якості функціонування суду в період з 31 
липня 2009 р. по 31 березня 2010 р., що здійснювалася за підтримки проекту 
USAID «Україна: верховенство права». Видання призначене для громадських 
організацій, голів судів, суддів, керівників апарату судів, інших працівників судів, та 
всіх інших осіб, зацікавлених у побудові діалогу між судами та суспільством задля 
покращення доступу до правосуддя, підвищення ефективності, прозорості та 
підзвітності судової системи, побудови довіри громадян до суду. 
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Шановні читачі! 

Ви тримаєте в руках унікальне видання, яке 
стало можливим завдяки бажанню представників 
громадянського суспільства та судової влади спільно 
виробити ефективні інструменти для налагодження 
відкритого діалогу та співпраці задля підвищення 
ефективності судової системи, відкритості та 
прозорості судів. 

Вже майже 20 років ми будуємо незалежну 
державу з незалежними органами правосуддя. Але 
до цього часу більшість з нас ставиться до суду як 
до карально-адміністративної машини, покликаної 
засудити нас. Ситуація давно змінилися. Насправді, 

суд покликаний здійснювати правосуддя на засадах верховенства права, 
забезпечити кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і 
основоположних свобод, гарантованих Конституцією і законами України. І кожен 
суддя має прагнути не засудити, а відновити справедливість. Трансформація 
громадської свідомості має відбутися по алгоритму: ми громадяни демократичної 
держави, один з чотирьох основних обов’язків – платити податки, за ці податки 
утримується державний апарат, який відповідає за адміністрування та 
впорядкування нашого життя, люди, які там працюють, надають нам послуги, і 
вони мають надати їх якісно, щоб задовольнити кожного громадянина – платника 
податків. Це мають розуміти і представники суддівського корпусу, і звичайні 
громадяни України. 

Реалізація спільного проекту «Покращення якості роботи суду через 
вивчення думки громадян» (Опитування відвідувачів щодо якості функціонування 
судів з використанням карток громадського звітування, Волинська обл.) довела, 
що судова влада, суди можуть співпрацювати із громадами, яким вони покликані 
служити. 

Від імені Громадсько-консалтингової групи «ПАРТНЕР» висловлюю щиру 
вдячність: 

- за відкритість, бажання співпрацювати, зацікавленість у вивченні 
думки громадян задля подальшого вдосконалення роботи судів і за 
особисту всебічну підтримку діям проекту: 

- Коцирій Наталії Володимирівні – начальнику територіального управління 
Державної Судової Адміністрації України в Волинській області; 

- Філюку Петру Тодосьовичу – Голові Апеляційного суду Волинської області; 
- Остапуку Віктору Івановичу – Голові Луцького міськрайонного суду 

Волинської області; 
- Свередюку Анатолію Володимировичу – Голові Нововолинського міського 

суду Волинської області; 
- Кошелюк Лідії Олексіївні – Голові Старовижівського районного суду 

Волинської області; 
- Усік Надії Євгенівні – Голові Локачинського районного суду Волинської 

області; 
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- за повсякденне сприяння в організації робіт проекту, участь в 
експертних обговореннях та ефективну комунікацію з проектом: 

- Завидовській-Марчук Оксані Григорівні – заступнику голови судової палати в 
цивільних справах Апеляційного суду Волинської області; 

- Пивовар Світлані Анатоліївні – завідувачу сектором організаційної, 
юридичної та господарського забезпечення діяльності судів ТУ ДСА України 
в Волинській області; 

- Андрусік Наталії Георгіївні – керівнику апарату Апеляційного суду 
Волинської області; 

- Гайдук Аллі Леонтіївні – керівнику апарату Луцького міськрайонного суду 
Волинської області; 

- Загорський Світлані Федорівні – керівнику апарату Нововолинського 
міського суду Волинської області; 

- Баглик Василю Григоровичу – керівнику апарату Старовижівського 
районного суду Волинської області; 

- Березняк Ларисі Віталіївні – керівнику апарату Локачинського районного 
суду Волинської області; 

- Павлюк Ользі Олександрівні – завідувачу сектором організаційної роботи з 
ведення судової статистики, судового діловодства та архіву судів, 
організації служби судових розпорядників територіального управління 
Державної Судової Адміністрації України в Волинській області; 

- всім іншим суддям, помічникам суддів та працівникам апарату судів та 
територіального управління ДСА України в Волинській області,  які в різний 
спосіб долучались до проекту та не є згадані в цьому списку; 

- за об’єктивне та професійне висвітлення заходів проекту командам: 
- волинської обласної державної телерадіокомпанії; 
- телерадіокомпанії «АВЕРС» 
- волинського обласного державного радіо; 
- радіостанції «Луцьк»; 
- газети «ВІЧЕ-Інформ»; 
- газети «Монітор Волинський»; 
- інтернет-видання «Волинський інформаційний портал»; 
- інтернет-видання «Волинські новини»; 
- інтернет-видання «Волинська правда»; 
- інтернет-видання «Куркуль»; 
- молодіжного порталу Волині; 
- та іншим ЗМІ, що сприяють поширенню результатів цього дослідження; 
- за творчу, організаційну, методологічну та фінансову допомогу в 

проведенні цього дослідження команді проекту Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) «Україна: верховенство права» 
загалом та зокрема: 

- Девіду М. Вону – керівнику Проекту;  
- Юлії Седик – раднику з питань права і громадянського суспільства Проекту;  
- Марині Огай – експерту Проекту, старшому науковому співробітнику відділу 

соціально-демографічної статистики Інституту демографії та соціальних 
досліджень НАН України, кандидату економічних наук; 

- Олександру Сердюку  – експерту Проекту, кандидату юридичних наук; 
- Ірині Сторожук – фінансовому і адміністративному менеджеру Проекту; 
- Олександрі Глуховській –  менеджеру Фонду стратегічних дій Проекту; 
- Ларисі Хоманс – експерту з розробки стратегічних повідомлень та 

комунікаційних кампаній Проекту. 
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- за ефективну, плідну та якісну щоденну роботу над впровадженням  
проекту «Покращення якості роботи суду через вивчення думки 
громадян» (Опитування відвідувачів щодо якості функціонування 
судів з використанням карток громадського звітування, Волинська 
обл.) моїй команді: 

- Мирославі Козюпі – консультанту-соціологу Проекту; 
- Мар’яні Кондратюк – прес-секретарю Проекту; 
- Юрію Петруку – координатору польового етапу збору даних Проекту; 
- Дмитру Безвербному – менеджеру заходів Проекту; 
- Олександру Остапйовському – тренеру з налагодження комунікацій; 
- Володимиру Камінському – дизайнеру та макетувальнику Проекту;  
- Віталію Босаку – бухгалтеру Проекту; 
- Віктору Адамчуку – координатору матеріально-технічного забезпечення 

діяльності Проекту; 
- Світлані Бугайчук – офіс-менеджеру Проекту; 
- Олександру Врублевському – юристу Проекту; 
- Катерині Дубінській, Тетяні Сенчило, Юлії Пашкетник, Тарасу Новаку, 

Вікторії Гуменюк, Ларисі Шевчук, Людмилі Дейнеці, Галині Сотник, Тарасу 
Макаруку, Катерині Вдовиченко, Тетяні Ханас,  Ірині Саковець, Світлані 
Потейчук, Ірині Оверчук, Артему Сарапіну, Олександру Хиняєву, 
Олександру Гнатюку, Анастасії Мазуровій, Катерині Філіпченковій, Ользі 
Філіпчук, Наталії Марчак, Вікторії Хомич, Аллі Тарасюк, Тетяні Пилипчук, 
Ірині Данильчук – волонтерам проекту, 

а також всім іншим учасникам та прихильникам цього проекту. Особливу 
вдячність висловлюємо за активну участь в заходах та дискусіях проекту 
користувачам судових послуг, які знайшли час та поділилися з нами власним 
досвідом звернення до судів Волинської області та під час проведення 
опитування. 

Надіємось на продовження в майбутньому нашої співпраці на користь 
України, розбудови в ній правового суспільства та прозорої, незалежної, 
ефективної судової влади. 

З повагою,  

 

 

 

 

Сергій Адамчук 

Голова правління ГКГ «ПАРТНЕР»,  
директор проекту «Покращення якості 

роботи суду через вивчення думки громадян» 
(Опитування відвідувачів щодо якості 
функціонування судів з використанням карток 
громадського звітування, Волинська обл.) 
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ВСТУП 

Вдосконалення судової системи належить до пріоритетних завдань в 
становленні реальної демократії в українському суспільстві. В дискусіях про стан 
судочинства використовується різна, часто суперечлива, інформація про 
показники функціонування судових органів. Неможливо отримати адекватне 
уявлення про стан судочинства лише на основі офіційної статистики, оскільки тут 
завжди існує ризик однобічного погляду та неможливість отримати реакцію 
учасників судового розгляду на якість судового провадження. А саме в такій 
реакції досить часто знаходить найбільш реальне відображення рівень 
задоволення суттєвих суспільних очікувань щодо діяльності суду. Тому важливим 
стає використання методологій, які дозволяють визначати якість діяльності суду 
через показники суб’єктивних оцінок судового розгляду особами, що є його 
безпосередніми учасниками. 

В основу дослідження якості роботи Апеляційного, Луцького міськрайонного, 
Нововолинського міського, Локачинського та Старовижівського районних судів 
Волинської області було покладено методологію карток громадянського 
звітування.  

Ефективність та корисність такої методології отримала підтвердження під 
час першого етапу опитувань в українських судах, що здійснювався у 2008-2009рр. 
громадськими організаціями за сприяння Проекту USAID «Україна: верховенство 
права». 

На противагу традиційним соціологічним опитуванням громадської думки 
методологія карток громадського звітування (далі – КГЗ) передбачає тісну 
співпрацю між тими, хто забезпечує функціонування суду, тобто, суддями, 
працівниками апарату суду, керівництвом судових установ, та тими, хто 
безпосередньо бере участь в судових провадженнях. Тобто ці опитування 
стосуються лише тих, хто безпосередньо мав чи має досвід вирішення справи в 
суді. Новацією є і спосіб формування програми та інструментарію даного 
дослідження. Спільно із представниками судів, було визначено ті аспекти 
функціонування судів, які можуть бути оцінені з боку громадськості, а також 
розроблено сам інструментарій – картку громадянського звітування – анкету, до 
якої увійшли близько 40 запитань, які стосувалися сприйняття громадянами 
діяльності суду. Необхідно зауважити, що дане опитування не є всебічною оцінкою 
діяльності суду, всіх його аспектів, оскільки це потребує використання широкого 
спектру методів та залучення різних суб’єктів оцінювання, наприклад, самих 
суддів, адвокатів, науковців, тощо. Методологія КГЗ дає оцінку з боку громадян, 
змістом якої є уявлення про їх суб’єктивне сприйняття того, наскільки комфортно 
вони почуваються в суді, наскільки повною та зрозумілою була інформація, 
отримана ними в суді, наскільки вони задоволені швидкістю вирішення справи, 
зрозумілістю винесеного рішення, та іншими питаннями, які насправді й формують 
думку громадянина про суд. Оскільки такі оцінки отримують від тих, хто є 
безпосереднім учасником судового процесу, це особливо важливо для подолання 
спрощених уявлень про суспільні оцінки діяльності суду, які досить часто можна 
знайти в масштабних соціологічних дослідженнях думок населення України. 
Результати таких соціологічних опитувань дають уявлення не стільки про реальні 
проблеми судової системи, скільки про поширеність певних стереотипів масової 
свідомості, найчастіше негативних та створених засобами масової свідомості та 
політиками. Зрозуміло, що на такій інформаційній основі важко визначити 
конкретні завдання щодо поліпшення роботи конкретних судів. 

Практична користь методології КГЗ полягає в можливості використання 
отриманих результатів в адмініструванні судової системи, створенні передумов 
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для того, аби суди могли більш повно та адекватно врахувати думку громадян, і в 
умовах навіть недостатнього фінансування, недостатньо чіткого адміністрування 
судової гілки влади, розбіжностей в законодавстві, а найголовніше, за умови 
існуючого тиску на судову владу, зробити суд більш відкритим для людей, більш 
зрозумілим, підвищити довіру до суду як до надійної та ефективної державної 
інституції. 
 
РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Дослідження якості функціонування судів здійснювалося із використанням 

методології карток громадянського звітування. Ця методологія, хоча і 
базується на використанні традиційного для соціологічних досліджень методу 
опитування, за своїми завданнями та організацією відрізняється від наукових 
соціологічних досліджень. Фактично, це форма громадського контролю за якістю 
функціонування судової системи. 

Загальною метою таких досліджень, що визначає також і особливості 
методів та прийомів збору та аналізу інформаційних даних, є надання судам та 
суспільству інформації про стан судочинства та визначення шляхів подолання 
існуючих проблем. Разом з тим, дані дослідження надають надійну інформацію та 
є результативними лише за наступних умов: 

а) їх методологія враховує стандарти емпіричних соціальних досліджень та 
реалії судової системи; 

б) існує ефективна взаємодія та дієва комунікація судів із громадськістю, 
зокрема, неурядовими організаціями та ЗМІ, на основі взаємної довіри; 

в) існує неупереджене ставлення до результатів; 
г) поєднано зусилля експертів, юристів, соціологів та громадськості. 
Метою даного етапу дослідження було проведення оцінки якості окремих 

аспектів функціонування суду з використанням методології карток громадянського 
звітування, що дало можливість не тільки виробити та надати рекомендації 
судовим установам щодо покращення їх діяльності, а також завершити роботу над 
формуванням методології карток громадянського звітування в її застосуванні при 
оцінюванні діяльності суду. 

Відповідно до мети в ході дослідження ставилися та вирішувалися такі 
завдання: 
1. Завершення адаптації методології карток громадського звітування до 

завдань оцінки якості роботи суду на місцевому рівні, у відповідності до 
потреб конкретних пілотних судів та з урахуванням досвіду застосування 
методології КГЗ під час реалізації першого раунду досліджень у 2008 році; 

2. Формування робочих груп для проведення дослідження (підбір персоналу та 
волонтерів, навчання, розробка інструкцій тощо); 

3. Проведення опитувань учасників судового процесу та отримання інформації 
за ключовими вимірами якості роботи суду, її узагальнення та аналіз; 

4. Ідентифікація чинників, що впливають на відмінності у оцінках учасниками 
судового процесу окремих вимірів якості; 

5. Визначення можливих напрямків вдосконалення роботи суду,,очима» 
учасників судового процесу; 

6. Розроблення та апробація рекомендацій щодо змін у пілотних судах; 
7. Поширення інформації про результати дослідження та ініціювання їх 

обговорення в конкретних судах та за участі громадськості. 
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1.1. Підходи до оцінювання якості роботи суду 
 
Суттєвою проблемою в розробці методології оцінювання було те, що в 

Україні визначення принципів та методів, технологічних засобів оцінювання якості 
роботи суду є завданням актуальним, однак остаточно не реалізованим в 
практичній площині. Фактично використовуються лише ті підходи, що були 
визначені ще за радянських часів: оцінка роботи суддів та судів за кількістю 
скасованих чи змінених рішень, скарг чи дисциплінарних проваджень, тощо. Тому 
підхід, покладений в основу дослідження, є новацією, що базується на поєднанні 
українського контексту та кращого світового досвіду. 

Дослідження базується на алгоритмі оцінки, що є його теоретичною 
концепцію, відображає його цілі та завдання та є стандартним (універсальним), 
тобто придатним для різних ситуацій оцінювання якості діяльності суду. Такий 
алгоритм може бути застосовано для оцінки наступних ситуацій: судової системи в 
цілому, діяльності судів окремих регіонів, спеціалізованих судів певного типу, 
діяльності одного чи декількох судів, практики розгляду певної категорії справ, 
можливо, навіть, діяльності окремих суддів. 

Ключовими елементами даного алгоритму є критерії оцінки (надалі – 
виміри якості) та індикатори. 

Виміри якості (що є критеріями оцінки) відображають стандарти якості у 
діяльності суду, змістом яких є суспільні очікування щодо судової діяльності в 
демократичному суспільстві. Саме тому в процедурах оцінювання зростає 
значення критеріїв оцінювання, які фактично є операціональним або 
технологічним формулюванням суспільних стандартів якості роботи суду. В 
сучасних дискусіях про ідеологічні та концептуальні основи оцінювання якості 
роботи суду цей аспект отримує пояснення на основі виділення системного 
інтегрованого бачення таких суспільних очікувань в ідеї досконалого суду (ідея 
досконалого суду, або court excellence, відображена в багатьох сучасних західних 
моделях оцінки якості функціонування судів з метою вдосконалення процесів 
управління, контролю, та планування у судах). 

Досвід показує, що проблема стандартів постає в суспільній дискусії про 
судочинство тоді, коли виникає усвідомлення непродуктивності простого 
фокусування уваги на кризових явищах в судовій системі без пошуку відповіді на 
питання про те, що ж таке суд в демократичному суспільстві, і як він має 
функціонувати задля того, щоб громадяни відчували його, як реальний інструмент 
захисту цінностей такого суспільства. Не існує єдиного та універсального 
визначення таких стандартів. В кожній країні вони розробляються з урахуванням її 
специфіки. Однак, вони не можуть суперечити фундаментальним правам людини 
на справедливий суд, принципам демократичного управління, загальним етичним 
стандартам суддівської професії, тощо. Такі базові положення містяться в 
міжнародно-правових документах (перш за все, в міжнародних та регіональних 
конвенціях про права людини), в документах, що відносяться до так званого 
«м’якого міжнародного права» (висновки, рекомендації, резолюції тощо 
міжнародних та міжурядових органів), в конституціях та загалом національному 
законодавстві. 

Світовий досвід дає приклади різних підходів до формулювання таких 
стандартів. Наприклад, в США ще з початку 80-х років на різних рівнях судової 
системи йде активна діяльність з розробки та впровадження даних стандартів. 
Досить ефективним інструментом є Стандарти Діяльності Судів Першої Інстанції 
(Trial Court Performance Standards, розроблені в США майже двадцять років тому), 
що поступово трансформувалися в 10 Court Tools, або 10 Інструментів оцінки суду. 
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Майже два десятиріччя аналогічні розробки йдуть в Європі, як на рівні 
міжурядових органів (перш за все, Ради Європи) так і на національному рівні 
(наприклад, виміри якості, розроблені пілотним проектом оцінки діяльності судів 
Апеляційного Округу Рованіємі (Фінляндія), а також Оцінковий Лист, розроблений у 
2008 році Європейською комісією з питань ефективності правосуддя (CEPEJ). На 
сьогодні, створений та існує Міжнародний Консорціум з Досконалості Суду, до 
якого входять Світовий банк, Національний центр судів штатів, Підпорядковані 
суди Сінгапуру, Автралазійський інститут судового врядування, та інші організації, 
метою якого є об’єднання міжнародних зусиль задля розробки системи цінностей, 
концепцій та інструментів, яку суди по всьому світу можуть використовувати задля 
оцінки та покращення якості здійснення судочинства та адміністрування судів. На 
сьогодні створені Міжнародні засади досконалості суду, які є модельною 
методологією оцінки та покращень діяльності, спеціально сконструйованою для 
використання самими судами. Однак, навіть за наявності численних підходів та 
напрацювань, немає підстав говорити, що існує чітка та однозначна відповідь про 
те, що таке стандарти діяльності суду. 

Для України визначення стандартів є актуальним завданням, яке лише 
починає обговорюватись в практичній площині. Це пояснюється зокрема тим, в 
публічному та політичному дискурсі про судову систему домінує тематика її 
структури та механізмів функціонування, залишаючи маргінальною проблему 
результатів діяльності судів. Однак зростаюча занепокоєність суспільства і самих 
суддів станом справ в судовій системі, а особливо зменшенням рівня суспільної 
довіри до судів, викликає намагання визначитись в реалістичних та практично 
корисних стандартах діяльності суду. Ця діяльність в Україні перебуває лише на 
початковій стадії. Але при цьому важливо врахувати досвід інших країн, не 
повторюючи їх помилок чи зайвих кроків, отримати оптимальний досвід. 

Показники (індикатори) оцінки діяльності суду. Показник конкретизує 
стандарт, робить можливим його вимір та визначення проявів та проблемних 
питань щодо реалізації. За формою показник може мати різний характер: питання 
анкети, статичний показник, вид поведінки, частота події, наявність чи відсутність 
певних фактів, тощо. Кожен стандарт розкривається через систему показників. 
Однак їх кількість не може бути надмірною. 

В міжнародній практиці існують декілька підходів до оцінювання якості 
роботи суду. При цьому, завжди визначаються такі питання: хто здійснює оцінку, 
які при цьому застосовуються стандарти та виміри, які при цьому 
використовуються методи збору інформації, а також шляхи подальшого 
використання такої оцінки. Дана оцінка може мати дві основні процедури, кожна з 
яких, в свою чергу, може передбачати використання різних методів. По-перше, 
внутрішня оцінка (як «самооцінка судів»), що відбувається в межах судової 
системи та використовує методи, релевантні системі організації та координації 
судової системи. По-друге, зовнішня оцінка, що передбачає оцінку діяльності судів 
державою чи громадянським суспільством. Саме до останнього типу оцінювання 
належать дослідження за методологією КГЗ. 

Однак, механічне використання (запозичення) існуючих підходів навряд чи 
може бути виправданим. Необхідно знайти такі підходи, що відповідали б 
українському контексту. Перш за все, це стосується визначення критеріїв та 
показників оцінювання. 

В рамках пілотного проекту розглядались наступні критерії: Доступність 
судової інформації, Територіальна доступність суду, Фінансова доступність 
суду, Відкритість, Доброчесність, Безпечність, Зручність, Повага та 
ввічливість, Оптимальність термінів, Незалежність та неупередженість 
суддів, Справедливість та Компетентність. Цей перелік був створений на 
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основі аналізу загальних принципів функціонування суду в демократичному 
суспільстві з урахуванням особливостей їх відображення в українському 
законодавстві. 

Однак, з можливих вимірів якості та релевантних щодо них показників було 
виділено лише ті, які могли бути використані при опитуванні громадян – 
відвідувачів суду. Варто зауважити, що всебічна оцінка діяльності суду передбачає 
використання різних методів до окремих вимірів. Щодо деяких із них, то цілком 
придатним є метод опитувань громадян. Інші можуть бути використані, наприклад, 
за допомогою аналізу внутрішніх інструкцій, положень, що регулюють роботу суду, 
або за допомогою опитувань самих працівників суду та ін. 

Ступінь відповідності якості роботи суду наведеним стандартам можна 
оцінити лише за умови застосування комплексного підходу у дослідженні, 
охоплюючи всіх учасників судового процесу: суддів, працівників судового апарату, 
відвідувачів суду (позивачів, відповідачів, представників сторін) та ін. Дослідження 
кожної окремої категорії повною мірою забезпечить можливість виміряти ступінь 
реального втілення відповідних стандартів. 

Виходячи з методології, яка пропонується, якість роботи суду оцінюється 
з позиції відвідувача суду. Досліджуючи думку відвідувача (хоча й суб’єктивну), 
ми виходили з того, що, навіть, коли робота суду є ефективною за певними 
показниками та надана у суді послуга є бездоганною за своїм стандартом, то 
якість процесу її надання залишиться низькою доти, поки відвідувач, як зовнішній 
оцінювач, є незадоволеним, а послуга не відповідає його потребам (очікуванням). 
Тому врахування думки відвідувачів є необхідною умовою отримання цілісного та 
беззаперечного уявлення про фактичні результати діяльності суду. 

Як вже було зазначено, не всі з існуючих стандартів можна виміряти через 
опитування відвідувачів суду. Тому в ході дослідження було проведено ряд фокус-
групових дискусій, за результатами яких розроблено систему вимірів та відповідні 
для них індикатори, які дозволяють адекватно оцінювати якість роботи суду саме 
через категорію відвідувачів.  

Таким чином, запропонована система складається із 7 вимірів якості, які, в 
свою чергу, оцінюються через 25 індикаторів, на основі яких, власне, і 
формулювались запитання в опитувальниках. (Табл.1). 

 
Табл. 1. Основні виміри щодо оцінки якості роботи суду 
 
 

Вимір 
 

Індикатори 

1. Територіальна 
доступність 
суду 

Легкість вперше знайти будівлю суду 
Зручність діставатися до будівлі суду громадським 
транспортом 

2. Зручність та 
комфортність 
перебування у 
суді 

Відчуття комфортності перебування у приміщенні суду 
Достатність зручних місць для очікування та оформлення 
документів, ознайомлення з матеріалами та підготовки до 
слухання 
Чистота і прибраність приміщення суду 
Врахування потреб громадян з обмеженими можливостями 
щодо безперешкодного потрапляння до суду та користування 
суддівськими послугами 
Зручність графіку роботи канцелярії суду для вирішення 
справ у суді 
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3. Повнота, 
доступність 
та ясність 
інформації 

Зручність розташування інформаційних стендів 
Достатність наявної в суді інформації щодо: розташування 
кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень; інших 
приміщень; правил допуску в суд та перебування в ньому; 
справ, призначених до розгляду; загальних відомостей про 
суд; зразків документів; порядку сплати судових зборів та 
мита, реквізитів та розмірів платежів 
Доступність необхідної інформації на сторінці суду в Інтернеті 

4. Прийнятність 
платежів 

Прийнятність офіційної суми витрат, пов’язаної з зверненням 
до суду 
Доступність послуг адвоката у разі необхідності 

5. Дотимання 
термінів 
судового 
розгляду 

Вчасність розпочатого слухання  
Врахування побажань при призначенні дати та часу засідання
Своєчасне отримання повісток та повідомлень про розгляд 
справи 
Вчасність розпочатого слухання 
Обґрунтованість затримки/ перенесення слухання у розгляді 
справи 
Своєчасне ознайомлення з матеріалами справи 

6. Сприйняття 
роботи 
працівника 
суду 

 

Виявлення працівниками апарату суду наступних якостей при 
спілкуванні: доброзичливість та повага, бажання допомогти, 
однакове ставлення до всіх відвідувачів, незалежно від 
їхнього соціального статусу та ін. чинників, старанність, 
дисциплінованість, дотримання слова, витримка, коректність, 
професіоналізм, знання своєї справи 
Старанність у роботі працівників суду 

7. Сприйняття 
роботи судді 

Сприйняття ставлення судді до учасників процесу як 
коректного та ввічливого 
Сприйняття ступеня підготовленості судді до розгляду 
конкретної справи 
Дотримання суддею процедури судового розгляду 
Надання можливості прокоментувати заяву протилежної 
сторони 
Надання можливості обґрунтовувати свою позицію під час 
слухання справи 
Відчуття незалежної та неупередженої роботи судді, без 
зовнішнього тиску 
Своєчасність отримання рішення по справі 
Доступність та зрозумілість тексту рішення 
Обґрунтованість рішення 

 
1.2. Організація дослідження 
 

Дослідження оцінки рівня задоволеності громадян якістю функціонування 
Апеляційного, Луцького міськрайонного, Нововолинського міського, Локачинського 
та Старовижівського районних судів Волинської області проводила громадсько-
консалтингова група «ПАРТНЕР» шляхом активного залучення волонтерів з числа 
студентів юридичних та соціологічних факультетів вищих навчальних закладів м. 
Луцька.  



 13

Дослідження проводилось поетапно. 
На підготовчому етапі організації та проведення дослідження було 

налагоджено зв’язки з представниками пілотних судів, а зокрема з головами 
Апеляційного, Луцького міськрайонного, Нововолинського міського, Локачинського 
та Старовижівського районних судів Волинської області та керівниками апаратів 
судів. Проведені фокус-групові дискусії з метою обговорення інструментарію 
опитування. Фокус-групи організовувалися з представниками пілотних судів і з 
громадянами, які зверталися до суду. Це забезпечило можливість удосконалення 
розробленої системи вимірів якості роботи суду (при проведенні фокус-групи з 
представниками суду) та апробацію уніфікованої анкети (при проведенні фокус-
групи з відвідувачами суду). 

Наступний етап передбачив у приміщеннях Апеляційного, Луцького 
міськрайонного, Нововолинського міського, Локачинського та Старовижівського 
районних судах Волинської області проведення опитування серед громадян, які 
були відвідувачами суду, а зокрема: позивачі, відповідачі, свідки, адвокати, 
юристи, юрисконсульти. Опитування проводилось у формі індивідуального 
інтерв’ю за уніфікованою анкетою (Додаток 1). 

За результатами опитування проведено фокус-групові дискусії з керівниками 
апаратів досліджуваних судів з метою обговорення основних результатів 
опитування та напрацювання практичних рекомендацій щодо покращення якості 
роботи судів. Статистичний аналіз даних здійснено за допомогою програмного 
забезпечення. 

Завершальним етапом дослідження стало оприлюднення результатів 
опитування серед зацікавлених сторін та ініціювання заходів щодо провадження 
рекомендацій за результатами опитування. 
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РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДІ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
ПРЕАМБУЛА 
 
Загальна інформація про суд 
Апеляційний суд Волинської області розташований у приміщенні за адресою 

м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 10, яке розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 13 жовтня 2003 року передано апеляційному суду. Приміщення 
загальною площею 2751,4 кв.метра. 

Вказана будівля за площею та конструктивними особливостями не повністю 
відповідає вимогам, що пред’являються до приміщень судів, проте для створення 
належних умов відправлення судочинства виконаний значний обсяг робіт. 

В приміщенні повністю обладнано 5 залів судового засідання, облаштовані 
канцелярії та кабінети суддів і працівників апарату суду, кімната прийому 
громадян, облаштовані місця для ознайомлення з матеріалами справ, очікування 
розгляду справ, встановлені інформаційні стенди, де розміщені списки 
призначених до розгляду справ, зразки документів та інші відомості. 

У суді створена служба прийому громадян, до складу якої входять помічники 
суддів та консультанти. До служби прийому громадян з різних питань у 2009 році 
звернулось 2667 осіб. 

У 2009 році апеляційним судом Волинської області закінчено провадженням 
3748 справ різних категорій. Залишок нерозглянутих справ на 2010 рік – 218, що 
становить 5,8 відсотка від загальної кількості справ, які надійшли на розгляд. 

Апеляційний суд здійснює судочинство на належному рівні, лише 3,1 
відсотка судових рішень у кримінальних і 1,6 відсотка у цивільних справах, 
постановлених апеляційним судом скасовано і змінено у касаційній інстанції. 

За штатним розписом станом на 1 січня 2010 року в апеляційному суді існує 
38 посад суддів та 107 – працівників апарату суду. Фактично працювало 30 суддів 
та 61 працівник апарату суду. 

Заповнити вакантні посади особливо посади працівників апарату суду, 
немає можливості із-за відсутності належного фінансового та матеріально – 
технічного забезпечення суду. 

Суд не повністю забезпечений комп’ютерною технікою та оргтехнікою, у 
користуванні суду є 3 сервери,68 комп’ютерів, з них – 6 комплексів «Оберіг» 
використовується для фіксації судових засідань. 

Працівники суду мають можливість користуватись правовою системою 
«Ліга» та мережею Інтернет. 

 
Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників 

судового розгляду 
Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового 

розгляду є важливим чинником у формуванні їх сприйняття діяльності суду. Серед 
найвагоміших ознак опитаних варто виділити наступні: 

Фактичний обсяг вибірки – 210 респондентів. 
Стать. За статевою ознакою розподіл респондентів демонструє незначну 

перевагу чоловіків, які складають 53,8% від загальної кількості опитаних, а жінки – 
46,2%.  

Вік. Переважна більшість опитаних – 65% становлять люди вікового 
інтервалу від 26 до 59 років. Респонденти у віці 18-25 років складають 21%, у віці 
26-39 років – 31,4%, у віці 40-59 років – 33,8%, старші 60 років – 13,8%. 
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Освіта. Серед респондентів переважають люди з вищою освітою (повну 
вищу мають 49%, базову вищу – 11,4%), з них – 28% мають вищу юридичну освіту. 
Середню та неповну середню освіту мають 33,8% опитаних. 

Місце проживання. Більшість опитаних (54,3%) є мешканцями Луцька, де і 
розташований досліджуваний суд. Однак, досить високим є відсоток людей 
(45,7%), які проживають в інших населених пунктах.  

Майновий статус. За оцінкою майнового статусу – переважна більшість 
респондентів, котрі були опитані як користувачі послуг Апеляційного суду – люди із 
середнім рівнем доходів. 74% з них, оцінюючи своє матеріальне становище, 
заявили про середні статки, і лише 1% відвідувачів суду визнали себе заможними 
людьми. 9% опитаних назвали себе бідними і ще 16% – своє матеріальне 
становище називають нижчим від середнього рівня. 

Наявність попереднього судового досвіду. Переважаюча більшість 
респондентів має попередній судовий досвід. 39,5% – були учасниками судового 
процесу по 2-5 і стільки ж респондентів брали участь в судовому процесі 6 і більше 
разів. Лише 21% опитаних Апеляційного суду Волинської області, для яких це 
перший судовий процес. 

Процесуальний статус, вид судового процесу та стадія процесу. За 
галузевою специфікою справ було отримано наступний розподіл: 76% 
респондентів брали участь в цивільних справах, 17,6% – у кримінальних і 6% у 
адміністративних справах. 

Щодо належності до певних етапів розгляду справ, то 59% опитаних 
зазначили, що їх справи перебувають на стадії розгляду, 32% відвідувачів суду 
відповіли, що їх справи завершені, а розгляд справ 9% респондентів, ще не 
розпочався. 

За статусом участі у справах більше двох третин опитаних (71%) 
представляли себе в суді особисто, і лише 28% представляли інших осіб. 

 
2.1. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 

 
Загальна оцінка якості роботи суду 
З’ясовуючи загальну оцінку якості роботи суду, ми аналізували залежність 

вказаної оцінки від соціально-демографічних характеристик респондентів, їх 
освітнього та майнового рівня. Окрім того, індикаторами оцінки фігурувала участь 
респондента в певному виді судової справи, наявність попереднього судового 
досвіду, перебування опитаних на певному етапі розгляду справи та результат 
розгляду справи. 

Окремо вивчалося співвідношення попередніх очікувань та уявлень про 
роботу суду та зміна відповідних вражень після залучення респондента до 
судового процесу. У дослідженні також проаналізовано сприйняття змін у якості 
роботи судової установи і залежність цього сприйняття від категорії опитаних за 
соціально-демографічними та процесуальними ознаками. 

Оцінюючи якість роботи Апеляційного суду Волинської області за 5-бальною 
шкалою, респонденти загалом оцінюють її, як добре. Середня оцінка якості 
становить 4,1 бала. При тому, 38,6% відвідувачів вказаної установи оцінюють 
роботу суду на 5 балів і лише 4,3% – оцінили її в 1 бал.  

Також спостерігається зниження оцінки якості роботи Апеляційного суду 
залежно від віку респондентів. Так, опитані, старші 60 років оцінюють якість 
критичніше, ніж молодь. Кожен п’ятий респондент даної вікової категорії оцінює 
якість якість суду як погану чи дуже погану, а ще 21% визначають якість 
задовільною. Тоді як респонденти віком до 59 років набагато рідше ставлять 
оцінку нижчу 3 балів. 
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Респонденти з вищою юридичною освітою частіше оцінюють якість роботи 
суду на відмінно, ніж люди без вищої освіти. Очевидно, що додаткові юридичні 
знання дозволяють краще розуміти специфіку роботи даної системи. Варто 
зазначити, що у респондентів з вищою освітою 67% справ були вирішені 
позитивно.  

Проведеним дослідженням встановлена залежність оцінки якості роботи 
суду від матеріального стану респондентів. Так, 100% тих, хто за рівнем свого 
статку вважають себе заможними, оцінюють якість роботи суду на 5 балів. Зі 
зниженням матеріальних статків респонденти, опитані на території розміщення 
Апеляційного суду знижують свої бали при оцінювані якості. 40,6% респондентів з 
середнім достатком та 36,4% з нижчим від середнього рівнем достатку, оцінюють 
якість роботи Апеляційного суду на 5 балів, а з тих, хто вважає себе бідним, лише 
20% респондентів відзначили якість роботи даного суду на 5.  

Знову ж таки варто зазначити, що зі зниженням матеріального рівня 
зменшується кількість респондентів, що отримали позитивні рішення по своїх 
справах. Лише 18% тих, хто назвали себе бідними, були задоволені рішенням 
суду, 67% справ респондентів із рівнем достатку, що є нижчим від середнього і 
70% опитаних середнього рівня достатків мали рішення на свою користь. Заможні 
розподілилися в своїх відповідях навпіл. 

Ті, хто представляє в судах свої власні інтереси теж гірше оцінюють якість 
роботи суду – вони частіше ніж інші ставлять негативні бали – погано та дуже 
погано. 

Учасники адміністративного процесу оцінюють якість судів вище (53,8%), ніж 
учасники інших видів судових справ. Учасники кримінального та цивільного 
процесів практично однаково поставили по 4 і по 5 балів. Учасники цивільного 
процесу частіше за інших оцінюють якість, як дуже погану – 5%, та стільки ж 
учасників кримінального процесу оцінюють її на «2». Також набагато рідше 
учасники цивільного процесу відзначають якість роботи суду «відмінною» (35%). 

84% респондентів, справи яких ще не розглядаються, оцінюють якість 
роботи суду на 4 бали. 44,8% опитаних, чиї справи вже завершені, оцінюють якість 
роботи Апеляційного суду Волинської області на «відмінно» і 34,3% з них – 
відзначили його якість на 4 бали. 45,5% респондентів, чиї справи перебувають в 
процесі розгляду оцінюють якість роботи досліджуваного суду на відмінно і 39% – 
на 4 бали. 

Результати дослідження засвідчили, що чим нижчою є обізнаність 
респондентів з роботою суду та суддів Апеляційного суду, тим частіше ставляться 
негативні бали – 1 і 2, і рідше оцінюється якість його роботи на «відмінно». Зі 
зниженням обізнаності зростає й оцінка «задовільно», тоді як за високої 
обізнаності переважають оцінки «добре» і «дуже добре» (понад 85% у кожній із 
груп обізнаних з діяльністю суду респондентів). 

Слід зазначити, що за результатами опитування, простежується й чітка 
залежність оцінки якості роботи суду від результату розгляду справи. Адже всі, хто 
оцінив якість роботи суду на 1 і 2 бали, попередньо мали негативні рішення по 
своїх справах, а жоден з тих, хто отримав позитивне рішення – не оцінив якість 
роботи суду нижче 3 балів. 95% з них оцінили роботу суду на 4 і 5 балів. Таким 
чином, можна стверджувати, що психологічна незадоволеність кінцевим 
результатом визначає негативну оцінку якості роботи суду загалом. 

39,4% респондентів, котрі вважають, що матеріально-технічні ресурси 
забезпечують потреби працівників суду, оцінюють якість роботи Апеляційного суду 
на відмінно, 44,4% – оцінюють на 4 бали. А 4% тих, хто вважає, що матеріально-
технічна база забезпечує потреби працівників апарату, оцінюють їх роботу, як 
дуже погану. 58,3% тих, хто вважає матеріально-технічне забезпечення 
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недостатнім для виконанням ефективної роботи працівників суду, оцінюють якість 
роботи на «4», а ще 25% таких респондентів на «5». 

Враження від візиту до суду 
Здебільшого, користувачі судових послуг, звертаючись до суду, вже мали 

свої уявлення про їх діяльність та якість роботи, на основі чого у них вже 
сформовані певні очікування. 64% респондентів підтвердили відповідність своїх 
вражень від візиту в порівнянні з цими сподіваннями, а 30,5% заявили про те, що 
вони були гіршої думки до візиту в суд, ніж після нього. І лише 5% опитаних 
стверджують про те, що їх сподівання не виправдалися і реальні враження є 
гіршими від очікуваних. Як зазначалося, під час фокус-групової дискусії, суд 
завжди асоціюється його відвідувачами з чимось негативним, тому покращення 
враження від візиту у кожного третього відвідувача можна вважати найкращою 
оцінкою якості роботи суду та умов перебування в ньому. 

Здебільшого, кращими залишилися враження у молодих людей, віком 18-25 
років. Гіршими ж умови видалися для респондентів, віком понад 60 років. 
42% людей з вищою юридичною освітою покращили особисті враження після 
візиту до суду. Без юридичної освіти таких 26%, і 70% з них залишилися при 
першому уявленні.  

Серед оитаних, в яких враження погіршилися, характерною є однакова 
кількість людей, які представляють себе і тих, хто представляє інтереси інших. 
Проте, серед тих, в кого враження змінилися в позитивну сторону, більше тих, хто 
представляє інтереси інших осіб. 

Зміни якості роботи суду в цілому 
38% користувачів судових послуг стверджують про відсутність змін в якості 

роботи Апеляційного суду. 13% відвідувачів Апеляційного суду Волинської області 
вважають, що ситуація дещо покращилася і значно покращилася. Розподіл 
відповідей респондентів наведено на рисунку 1. 

Аналізуючи результати до-
слідження, можна стверджувати, 
що серед респондентів, котрі вже 
були в цьому суді раніше, варто 
відзначити вікову категорію 40-59 
років, що констатує значне 
погіршення в якості роботи 
даного суду. Молодь до 25 років, 
побачила несуттєве погіршення 
ситуації в роботі даної установи 
(3%). Найменше позитивних 

зрушень побачила молодь віком 18-25 років, а також відвідувачі суду, старші 60 
років.  

Погіршення відзначили лише 4% респондентів, котрі представляють в суді 
іншу особу. Вони, власне, і відзначають покращення роботи даної установи 
більше, ніж представники власних інтересів у суді. 

Найбільше позитивних змін в якості роботи Апеляційного суду помітили ті 
респонденти, котрі відвідували судові процеси понад 6 разів.  

26,8% опитаних, які мають вищу юридичну освіту помітили в якості роботи 
суду значне покращення і ще 16,1% відзначили несуттєве покращення. 13,8% 
респондентів, що не мають юридичної освіти, відзначають значне покращення 
якості роботи суду, а 19,1% – несуттєве покращення. 

16,5% респондентів, які є учасниками цивільного процесу, та 21,4% 
опитаних, що беруть участь в кримінальному процесі, стверджують про значне 
покращення діяльності суду. 
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Рис.1. Загальна оцінка якості роботи суду (%)
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Таким чином, слід відзначити загалом позитивну оцінку якості роботи 
досліджуваного суду. Суттєвим, на наш погляд, є чинник корекції між очікуваннями 
і попереднім досвідом, що свідчить про невідповідність негативних очікувань та 
загального сприйняття суду реальній практиці при участі в судовому процесі. 
Окремо варто зауважити про наявність чіткої залежності оцінки якості роботи суду 
від суб’єктивних чинників: результату розгляду справи та рівня власної обізнаності 
респондента щодо роботи установи. 

Позитивною можна визнати й оцінку динаміки в роботі досліджуваного суду. 
 

2.2. Оцінка якості за окремими вимірами 
Наступним рівнем аналізу стали оцінки, що базувалися на таких вимірах 

якості: 
- територіальна доступність суду; 
- зручність та комфортність перебування у суді; 
- повнота, доступність та ясність інформації; 
- прийнятність платежів; 
- дотримання термінів судового розгляду; 
- сприйняття роботи працівників апарату суду; 
- сприйняття роботи суддів. 
Індикатори вимірювались за 5-ти бальною шкалою. Отримані дані надані за 
середнім показником. 
 
Територіальна доступність суду 

Апеляційний суд Волинської області знаходиться в зручному місці з 
безперешкодною можливістю дістатися до нього громадським транспортом. Не 
виникає проблем і з пошуком приміщення даного суду вперше (рис. 2, оцінка в 

балах). 
Загалом, можна визнати 

вигідним територіальне розмі-
щення будівлі Апеляційного 
суду Волинської області, проте 
для 15% респондентів знайти 
приміщення суду вперше було 
нелегко.  

Невелика складність ді-
статися до приміщення цього 
суду фіксується у приїжджих в 
місто користувачів судових 

послуг. У місцевих такі складнощі теж виникають, але, в основному, проблем з 
пошуком приміщення суду немає. 6,3% тих, хто приїжджає з інших населених 
пунктів, на запитання «Чи було легко знайти будівлю суду вперше?» відповіли 
«цілком ні» і 2,1% – «скоріше ні». 56,3% приїжджих цілком легко знайшли 
приміщення Апеляційного суду. 

Для 79,8% місцевих мешканців знайти суд було цілком легко. 
Жодних труднощів з можливістю дістатися до суду не виникає у заможних 

респондентів. Невеликий відсоток інших категорій заявляють про існування такої 
проблеми. 

Також у людей, віком 60 років і старших, виникає проблема дістатися до 
суду громадським транспортом. Майже 14% опитаних заявляють про незручність 
прибуття до суду громадським транспортом і стільки ж молодих респондентів, 
віком до 25 років, називають цю ж проблему. 
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будівлю суду вперше?

Рис. 2. Територіальна доступність



 19

Також про незручність дістатися до місця знаходження суду громадським 
транспортом відзначають приїжджі респонденти. Хоча і місцеві мешканці-
користувачі судових послуг також заявляють про проблему із транспортним 
сполученням до суду. 

У респондентів, які вважають свій матеріальний стан бідним, найбільше 
викликає невдоволення саме транспортне сполучення із судом.  

 
Зручність та комфортність перебування у суді  
Загалом комфортність перебування в Апеляційному суді Волинської області 

респонденти відзначили досить високо. Зручність і комфортність перебування в 
суді за окремими індикаторами можна побачити на рисунку 3 (оцінка в балах). 

З усіх індикаторів 
комфортності пере-
бування в суді відві-
дувачі Апеляційного су-
ду Волинської області 
особливо відзначили 
чистоту – 90,5%, а ком-
фортні умови пере-
бування в суді – 81%. 
Прибирання приміщення 
суду для основної 
більшості респондентів 
знаходиться на досить 

високому рівні. Всі відвідувачі Волинського Апеляційного суду відзначили чистоту 
приміщення. Даний індикатор якості користувачі послуг Апеляційного суду оцінили 
в середньому на 4,9 балів. 

Якщо брати кількість тих, для кого умови перебування в суді є 
комфортними, то понад 95 відсотків респондентів, віком до 39 років, відзначають 
цілком та скоріше так. Люди старші 60 років дещо нижче оцінюють комфортні 
умови перебування, проте, відсоток найкращої оцінки комфортності перебування 
теж досить високий – на рівні 86%. 

Оцінюючи достатність місць для очікування в суді, респонденти оцінюють 
даний індикатор досить високо – середній бал – 4,4. У віковому розрізі найбільш 
критичними є результати у віковій групі 60 років і старших. Люди старшого віку 
відчутніше реагують на відсутність місць для очікування в Апеляційному суді: 10% 
таких людей стверджують про цілковиту або часткову недостатність місць для 
очікування, оформлення документів, ознайомлення з матеріалами до слухання. 
Майже 5% молоді до 25 років теж заявляє про нестачу зручних місць для 
очікування.  

Одними з найнижчих показників (44%) виявилися умови доступу до суду 
людей з особливими потребами та зручність графіку роботи канцелярії – 48,6%. 
Говорячи про безперешкодність доступу до приміщення суду, варто відзначити 
оцінку середнього балу на 4. Проте, старші люди частіше за інших заявляють про 
низьке забезпечення доступу до приміщення Апеляційного суду людей з 
обмеженими можливостями. Вікова категорія відвідувачів суду старших 60 років 
найповніше відображає реальну картину ситуації зі створенням умов для людей з 
особливими потребами, адже саме вони відчувають на собі зручність доступу до 
даного приміщення.  

Загалом графік роботи канцелярії суду респонденти визнали достатньо 
зручним. Середній бал зручності роботи канцелярії становить 4,3 балів. 

 

4,33

3,99

4,9

4,41

4,72

0 1 2 3 4 5

Чи є зручним графік роботи канцелярії  суду для
вирішення Ваших справ у суді?

Як Ви вважаєте, чи люди з обмеженими
можливостями можуть безперешкодно потрапити до

приміщення суду і користуватись послугами?

Чи чистими та прибраними є приміщення суду?

Чи достатньо в суді зручних місць для очікування,
ознайомлення з матеріалами та підготовки до

слухання?

Чи комфортним є умови перебування у приміщенні
суду?

Рис. 3. Зручність та комфортність перебування у суді
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Повнота, доступність та ясність інформації 
Якщо характеризувати загалом за даним виміром якості, то загальна оцінка 

знаходиться на досить високому рівні (рис. 4, оцінка в балах). 

Найбільшою прогалиною в доступі до інформації респонденти вважають 
дані щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, інформацію щодо 
правил допуску в приміщення суду, та інформацію щодо порядку сплати судових 
зборів та мита. 

Інформаційні стенди. Розташування інформаційних стендів у суді є 
досить зручними. Однак для людей, старших 60 років, іноді виникають труднощі з 
отриманням інформації з інформаційних стендів. Для всіх інших відвідувачів 
питання зручності розміщення інформаційних стендів не виникає. 

Люди з юридичною освітою частіше називають розміщення інформаційних 
стендів незручним, ніж користувачі судових послуг без юридичної освіти. 

Представники інших осіб у судах більше задоволені розміщенням інфор-
маційних стендів (75%), ніж ті, хто представляють в суді себе особисто (62%). 

Серед тих, хто бере участь в судових процесах понад 6 разів цілком 
задоволеними розташуванням інформаційних стендів є 71% респондентів. 
Повністю задоволені зручністю розташування стендів 66% опитаних, які беруть 
участь в судовому розгляді вперше. Поруч з цим, 59% тих, кого абсолютно 
влаштовує розташування інформаційних стендів, брали участь у судових справах 
2-5 разів.  

Розташування кабінетів, залів судових слухань. Найбільше 
незадоволення інформацією щодо розміщення кабінетів висловлюють саме особи, 
старші 60 років. Хоча варто зазначити, що невеликий відсоток респондентів, які 
низько оцінюють інформованість щодо розташування кабінетів мають місце в 
кожній віковій категорії опитаних. Загалом, можна констатувати про достатній 
рівень інформованості щодо знаходження кабінетів та залів судових слухань.  

Чим вищою є освіта у респондентів, тим більше зростає кількість тих, хто 
вважає поганою поінформованість щодо розміщення кабінетів у приміщенні суду. 
Серед опитаних з базовою вищою освітою найбільше тих, хто абсолютно 
незадоволений інформацією та тих, хто цілком задоволений нею. 

Респонденти з вищою юридичною освітою більше задоволені інформацією 
щодо розташування кабінетів (54,2%), ніж відвідувачі без вищої юридичної освіти 
(38,4%). 

61% респондентів, що представляють в судах іншу особу, відповіли «цілком 
так» і 16,9% з них відповіли «скоріше так» на запитання про задоволеність 
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Чи достатньою є інформація на сторінці судової  влади в
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Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо
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Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо
зразків документів (заяв, клопотань, тощо)?
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Рис. 4. Повнота, доступність та ясність інформації
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інформацією щодо розташування кабінетів. 5,1% таких респондентів відповіли, що 
дана інформація «цілком не задовільняє» та «скоріше не задовільняє». 

36,2% респондентів, які в суді представляють себе особисто, сказали що 
цілковито задоволені наявною інформацією про розташування кабінетів у 
приміщенні Апеляційного суду та 34,2% відповіли, що скоріше задоволені наявною 
інформацією. 

Серед тих, хто брав участь в судових процесах понад 6 разів, кожен другий 
респондент вважає інформацію про розташування кабінетів абсолютно 
задовільною. Серед даної категорії відвідувачів суду 3,6% вважають, що такої 
інформації зовсім не вистачає. Серед тих, хто бере участь вперше в судовому 
процесі, немає респондентів, котрі б негативно оцінили задоволеність 
інформацією про розміщення судових залів та кабінетів. 

Правила допуску та перебування. Найбільше незадоволених правилами 
допуску в суд спостерігається серед вікових категорій 18-25 років та старших 60 
років.  

Люди з базовою вищою освітою найчастіше заявляють про недостатність 
інформації щодо правил допуску в приміщення суду. Хоча, в цілому, дослідження 
показує, що інформації щодо правил доступу в приміщення судових органів 
достатньо. 

Також варто зазначити, що питання недостатності інформації щодо правил 
допуску в суд піднімають частіше люди без юридичної освіти, ніж ті, в кого є 
спеціальні юридичні знання. 

Представники інтересів інших осіб у судах рідше називають проблему 
інформованості щодо доступу в суд, ніж ті, хто представляє себе особисто.  

Жоден з респондентів, хто вперше бере участь в судовому процесі, не 
назвав недостатність інформації про правила допуску в суд, проте, 18% тих, хто 
брав участь в 2-5 судових процесах, заявили про брак такої інформації і ще 8,4% 
респондентів, котрі понад 6 разів брали участь в судових процесах, висловили 
свою незадоволеність даною інформацією. 

Інформація про справи, призначені до розгляду. З віком користувачі 
судових послуг стають критичнішими до наявності інформації щодо справ, 
призначених для розгляду. 75% молодих відвідувачів Апеляційного суду (18-25 
років) вважають, що такої інформації цілком достатньо, а з респондентів, віком 
понад 60 років, з даною позицією погоджуються лише 52%. Серед людей, старших 
60 років, майже 14% стверджують про недостатність – повну або часткову даної 
інформації. 

З підвищенням освітнього рівня зростає й кількість задоволених 
інформацією про справи, що призначені до розгляду. 12,5% респондентів з 
базовою вищою освітою вважають таку інформацію цілком недостатньою. 

Наявність вищої юридичної освіти не впливає на задоволеність інформацією 
про справи, призначені до розгляду. Хоча дещо більше людей з юридичною 
освітою вважають цілком достатньою інформацію про дані справи. Однак, серед 
них більше тих, хто однозначно не задоволений наявною інформацією. 

81% тих, хто представляє інтереси інших осіб в судах, і 57% тих, хто 
представляє власні інтереси, цілком задоволені наявністю інформації про справи, 
призначені до розгляду. Незадоволених наявністю даної інформації більше серед 
тих, хто представляє себе особисто. 

Більшість учасників судових процесів, незалежно від кількості судових 
процесів, у яких респонденти брали участь, відзначають достатній рівень 
інформації про справи, призначені до розгляду.  

Зразки документів. Також достатньою мірою забезпеченою в судах є 
наявність інформації щодо зразків документів. 7% опитаних, віком 60 років і 
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старші, говорять про часткову нестачу такої інформації і 3%, віком 26-39 років, 
заявляють про цілковиту відсутність даної інформації. Проте, всі інші показники 
оцінки наявності такої інформації свідчать про те, що переважна більшість 
респондентів всіх вікових категорій задоволена даним видом інформації. 

Також не спостерігається різких змін при оцінці рівня задоволення наявністю 
інформації щодо заповнення різних документів у респондентів з різним рівнем 
освіти.  

Люди з вищою юридичною освітою краще оцінюють задоволеність 
інформацією щодо зразків документів, ніж люди без юридичної освіти.  

Також ті, хто представляє інтереси інших осіб, краще оцінюють наявність 
інформації щодо зразків документів, які є потрібними для представлення в суді.  

В загальному, для учасників одного (першого) судового процесу і для тих, 
хто брав участь в шести і більше судових справах, рівень наявної інформації щодо 
зразків заповнення документації досить високий. Ті, хто брав участь більше 2 разів 
у судових процесах, дещо критикують достатність інформації. Проте, цей відсоток 
є дуже низьким. 

Порядок, реквізити та розміри судових платежів. Повна задоволеність 
інформацією щодо порядку сплати судових зборів перевищує 50% серед молодих 
людей та респондентів середнього віку. 61,4% респондентів, віком 18-25 років, 
цілком задоволені даною інформацією. У віковій категорії опитаних від 26 до 39 
років абсолютно задоволених наявною інформацією 50%, а у віковому інтервалі 
40-59 років цілковита задоволеність інформацією про порядок сплати судових 
зборів становить 54,9%. 

37,9% відвідувачів суду, старших за 60 років, заявляють про цілковиту 
повноту інформації щодо порядку сплати мита і зборів, пов’язаних з судовим 
процесом. Найбільше осіб, цілком не задоволених наявною інформацією щодо 
сплати судових послуг, виявилось серед респондентів, старших 60 років (10%). 

Особи з вищою освітою оцінюють наявну інформацію щодо порядку сплати 
судових зборів такою, що цілком задовільняє потреби в ній, більше, ніж люди з 
середньою і неповною середньою освітою.  

Респонденти з вищою юридичною освітою частіше за інших називають 
інформацію щодо сплати судових зборів цілком повною, яка задовольняє потреби 
в ній. 7,3% респондентів без юридичних знань відчувають брак інформації щодо 
сплати зборів і мита, і лише 48% з них відчувають повну задоволеність своїх 
потреб наявною в судах інформацією. 

Чим частіше користувачі судових послуг брали участь в судових процесах, 
тим більше з них вважають інформацію щодо порядку сплати судових зборів 
цілком достатньою. 

Інформація в Інтернеті. 48,1% опитаних на території Апеляційного суду 
Волинської області змогли оцінити сторінку «Судова влада України» в Інтернеті за 
5-бальною шкалою.  

Серед респондентів, котрі мали можливість скористатися інформацією на 
сторінці «Судова влада України» 32,2% молоді до 25 років, та стільки ж 
респондентів, віком 26-39 років, а 25,4% опитаних, віком 40-59 років зазначили, що 
на даній сторінці цілком достатньо інформації.  

Серед тих, хто відповів, що на сторінці судової влади в Інтернеті цілком 
недостатньо інформації – 40% респондентів, віком 40-59 та старших 60 років.  

Серед тих, хто відповів, що скоріше недостатньо інформації на сторінці 
судової влади в Інтернеті 100% – це опитані, старші 60-річного віку. 

64,7% респондентів з середньою і неповною середньою освітою та 56,5% 
опитаних з повною вищою освітою цілком задоволені наявною інформацією на 
сайті Судової влади України. 
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5,9% респондентів з середньою і неповною середньою освітою та 4,3% 
респондентів з повною вищою освітою на запитання анкети «Чи достатньою є 
інформація на сторінці судової влади в Інтернеті?» зазначили «цілком ні». 

Серед респондентів з юридичною освітою 8,4 % користувачів сторінки 
Судової влади в Україні критично оцінюють повноту і якість інформації (обрали 
варіант відповіді «цілком ні»). 

Задоволеність інформацією на сторінці судової влади в Україні в розрізі 
представлення інтересів у суді є приблизно однаковою по всіх альтернативах 
відповідей. Лише цілковита задоволеність інформацією є вищою у людей, котрі 
представляють інших осіб у судах.  

Підсумовуючи аналіз відповідей на блок запитань щодо інформаційної 
доступності, варто відзначити, що на задоволеність більшістю форматів судової 
інформації впливають: статус учасника процесу (особисте представництво 
інтересів чи представництво іншої особи), попередній досвід участі в судових 
розглядах, освіта загалом та наявність чи відсутність юридичної освіти. Також в 
частині позицій на оцінку якості інформації впливає вік та майновий статус. 

 
Прийнятність платежів 
Загалом, офіційні платежі є прийнятними для більшості користувачів 

судових послуг, лише 20,5% вважають для себе платежі обтяжливими. Середній 
бал прийнятності платежів простежується на рисунку 5. (оцінка в балах) 

Прийнятними 
офіційні платежі вва-
жають 48% молоді до 25 
років і 45% людей 
старшого віку, 44% 
людей, віком 26-39 років 
і 42%, віком 40-59 років.  

Обтяжливими дані 
платежі є для 20% 
респондентів 18-25 ро-
ків, для 11% опитаних, 

віком 26-39 років, для 27% вікової категорії 40-59 років і 24% осіб, старших 60 
років.  

Прийнятність платежів для всіх категорій опитаних за матеріальним станом 
знаходиться приблизно на однаковому рівні для 20%. Для 15% тих, хто називає 
себе бідним і 19% тих, хто свій матеріальний стан оцінює нижчим від середнього, 
стверджують про цілковиту неприйнятність платежів. 

В разі виникнення потреби більшість опитаних мали б можливість 
звертатися до професійних юридичних послуг. 48% респондентів в ході 
опитування зазначили, що могли б дозволити собі витрати на послуги адвоката 
(23% з них відповіли на дане запитання «цілком так» і 25% – «скоріше так»). А 
16,7% опитаних відповіли «цілком ні» на запитання про можливість витрат на 
адвокатські послуги і ще 12% – «скоріше ні». 

У разі потреби 41% молодих людей, віком до 25 років, могли б дозволити 
собі витрати на адвокатів, а 22,7% респондентів даної вікової групи скоріше за все 
звернулися б до адвокатських послуг. Лише 10% опитаних, старших 60 років, 
дозволили б собі оплату адвокатів за надання послуг. Найнижчий результат за 
витратами на адвокатські послуги виявлено у вікової категорії опитаних, старших 
за 40 років. 

15% бідних і 18% з нижчим від середнього рівнем достатку в разі 
виникнення необхідності готові дозволити собі витрати на адвокатські послуги. 
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Рис. 5. Прийнятність платежів
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50% заможних скоріше за все витратили б кошти на адвокатів, а ще половина не 
визначилися, чи готові вони оплатити професійні юридичні послуги. 

Такі залежності, на наш погляд, є цілком природними і не спричиняють 
потреби у якихось радикальних заходах щодо покращення доступу громадян до 
адвокатських та консультативних послуг. 

 
Дотримання термінів судового розгляду 

Початок судових засідань. Опитування респондентів в Апеляційному суді 
Волинської області показало, що в переважній більшості засідання 
розпочинаються вчасно, без затримок. Середній бал за даним виміром якості 
становить 4,18 бали (Рис. 6, оцінка в балах). 

Ті, хто брав участь у судо-
вих засіданнях понад 6 
разів, а також респонденти з 
вищою юридичною освітою 
частіше від інших називали 
випадки, коли засідання 
розпочиналися із 
запізненням. Найчастіше 
початок судових засідань 
затримувалися у респон-
дентів, котрі брали участь в 
кримінальному процесі. 

Побажання при при-
значенні дня та часу 
засідань. Опитані користу-
вачі судових послуг зазна-
чили, що їх побажання при 
призначенні часу і дати 
засідання були здебільшого 
враховані. Середній бал – 
3,83. Більшість респон-

дентів з юридичною освітою заявляють про те, що судді йдуть на компроміс при 
призначенні дати і часу судових засідань, враховуючи інтереси і побажання сторін. 
Найчастіше враховуються побажання при призначенні дня і часу засідання в 
цивільному судочинстві. 40% респондентів, учасників цивільного судового процесу 
на запитання «Чи було враховано Ваші побажання при призначенні дня та часу 
засідання?» відповіли «цілком так». 

Більшість тих, хто представляє інтереси інших осіб, частіше ніж ті, хто 
представляє себе особисто, стверджують про врахування побажань при 
призначенні дати і часу засідань.  

Повістки та повідомлення. В переважній більшості респонденти 
зазначають про своєчасність надходжень повісток та повідомлень про розгляд 
справ. Середній бал – 4,44. Респонденти з вищою юридичною освітою та без неї 
практично на однаковому рівні відповіли на запитання про своєчасність отримання 
повісток та повідомлень в суд. Ті, хто представляють іншу особу в суді дещо 
частіше заявляють про своєчасність отримання повісток та повідомлень в суд, ніж 
ті респонденти, котрі представляють свої власні інтереси і права. Опитані, котрі 
беруть участь в судових процесах вперше, частіше заявляють про те, що повістки 
в суд та повідомлення приходили вчасно (95,5%).  

67,6% респондентів, що брали участь в кримінальному процесі, зазначили 
«цілком так» і 24,3% «скоріше так» про те, що повістки та повідомлення про 
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затримки/перенесення
слухання у розгляді

Чи вчасно Ви
отримували повістки
та повідомлення про
розгляд справи?

Чи було враховано
Ваші побажання при
призначенні дня та
часу засідання?

Чи вчасно
розпочиналися

засідання по вашій
справі?

Рис. 6. Дотримання термінів судового розгляду
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розгляд справи отримували вчасно. 66,9% учасників цивільного процесу заявили 
про цілковиту своєчасність отримання повідомлень і повісток в суд, ще 20% 
відповіли «скоріше так» на запитання анкети про своєчасність отримання повісток 
та повідомлень про розгляд справ у суді.  

Перенесення/затримка розгляду справ. В половині випадків, на думку 
респондентів, рішення про перенесення чи затримку розгляду справ були 
обґрунтованими (середній бал – 3,91). Про порушення термінів в отриманні 
повідомлень і повісток до суду висловили 5,1% учасників цивільного процесу. З 
них 1,3% відповіли «цілком ні» і 3,8% – «скоріше ні». 43,7% опитаних, які не мають 
вищої юридичної освіти, вважають затримки слухань обґрунтованими. 
Респонденти з юридичною освітою обґрунтованими називають затримки у 25,5% 
випадках. 59,4% тих, хто представляють інтереси інших осіб, заявляють про 
обґрунтованість затримки слухань, а серед тих, хто представляють свої інтереси 
самостійно – 51,6%. 

Найменш обґрунтованими затримки та перенесення слухань у розгляді 
справ вважають учасники адміністративного процесу – 38,5%. Найчастіше 
обґрунтованими затримки слухань називають учасники кримінального процесу 
(62,1%). 

Ознайомлення з матеріалами справи. У більшості респондентів не було 
проблем із ознайомленням з матеріалами справи (середній бал – 4,52). Люди з 
юридичною освітою частіше констатували можливість вчасно ознайомитися з 
матеріалами справи, ніж люди без вищої освіти. 

Респонденти, що представляють інших осіб в суді частіше мали можливість 
вчасно ознайомитися з матеріалами справи, ніж опитані користувачі судових 
послуг, що представляли в судах себе особисто. 

4% опитаних, які брали участь в 2-5 судових процесах не мали можливості 
своєчасно ознайомитися з матеріалами справи  

Майже 72% учасників цивільного процесу та 54,1% учасників кримінального 
процесу мали можливість безперешкодно працювати з матеріалами справи. Ще 
29,7% респондентів, які брали участь у кримінальному, та 18,8% в цивільному 
процесах відповіли «скоріше так» на запитання «Чи мали Ви можливість вчасно 
ознайомитися з матеріалами справи?». 4% респондентів Апеляційного суду 
Волинської області, котрі брали участь в цивільному процесі, не мали можливості 
ознайомитися з матеріалами справи вчасно, тоді як учасники інших видів судових 
процесів не зазначають такої проблеми взагалі.  

 
Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Загалом, респонденти відзначили досить високу якість роботи працівників 

апарату суду. Середній бал оцінок якості по даному виміру можна побачити на 
рисунку 7 (оцінка в балах). 

Респонденти високо оцінюють професійні риси працівників апарату 
Апеляційного суду, а саме: доброзичливість та повагу (відзначили 63,8% 
респондентів), старанність і дисциплінованість (63,3%), витримку і коректність 
(67,1% респондентів); знання своєї справи, професіоналізм (67,1% опитаних).  
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Рис. 7. Сприйняття роботи працівників апарату

Дещо менше відзначені такі якості, як бажання допомогти і однакове ставлення до 
всіх відвідувачів, незалежно від їх соціального статусу (51,4%).  

Старанність у підготовці матеріалів. 65% користувачів послуг 
Апеляційного суду Волинської області стверджують, що працівники суду 
працювали старанно, не припускалися помилок, які призводили б до переробки 
документів чи порушення термінів. Лише 9% опитаних вважають роботу 
працівників апарату суду недобросовісною. 55,9% респондентів з вищою 
юридичною освітою відзначають старанність та добросовісність працівників суду. 
Серед респондентів з юридичною освітою 8,5% не вбачають даних якостей у 
працівників суду (1,7% зазначили відповідь «цілком ні» і 6,8% – «скоріше ні»). 
Серед респондентів, які не мають вищої юридичної освіти, 43,7% відзначили 
старанність, як одну з рис працівників суду, ще 4% заперечили її наявність. 

44,3% тих респондентів, які представляли себе особисто у суді, визнали, що 
судді працювали старанно та не припускались помилок у своїй роботі. Частка тих, 
хто відзначив, що такі якості не притаманні працівникам апарату суду, становить 
4,7%. З числа респондентів, які представляли у суді інших осіб, 52,5% впевнено 
відзначили старанність працівників суду та їх добросовісність; 1,7% – не 
відзначають таких рис. 

Цілковиту старанність працівників суду відзначили 54,9% респондентів, 
віком 40-59 років; 52,3% віком 18-25 років; 47% віком 26-39 років та 20,7% 
респондентів, яким за 60. Не відзначили такої якості в працівників суду 10,3% 
опитуваних, старших 60 років, 7% опитаних, віком 40-59 років, 2,3% віком 18-25 
років та 1,5% віком 26-39 років. 

54,4% респондентів, які мають повну вищу освіту, спостерігали у працівників 
суду старанність та прагнення уникнути помилок, проте, близько 11% повністю або 
частково заперечують їх наявність у працівників апарату суду. 

49,9% респондентів, хто перший раз брав участь в судовому процесі, 39,8% 
тих, хто 2-5 разів брали участь у судовому процесі, а також 53,1% тих, хто більше 
6 разів брали участь у судовому процесі, відзначили старанність та 
добросовісність праціників апарату суду. Серед респондентів, котрі вперше брали 
участь у судовому процесі, 2,3% не відначають цих позитивних якостей у 
працівників суду, серед таких, які 2 і більше разів брали участь у судовому процесі 
– 4,8%. 
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Доброзичливість та повага. 1,4% опитаних зазначили «цілком ні» та 
2,9% – «скоріше ні» при оцінці таких рис, як доброзичливість та повага.  

72,9% опитаних, у яких наявна вища юридична освіта та 60,3%, у кого її 
немає, відзначили доброзичливість та повагу працівників апарату суду. 
Заперечують наявність цих рис 6% тих осіб, у кого немає вищої юридичної освіти. 

59,7% з тих, хто особисто представляв себе у суді, відзначили 
доброзичливість та повагу зі сторони працівників суду, ще 2% заперечили таке 
ставлення. Серед тих, хто представляв у суді іншу особу, немає таких, хто б 
заперечив доброзичливе ставлення працівників суду при спілкуванні. 

Доброзичливе ставлення і повагу працівників суду відзначили 61,4% тих 
респондентів, які перший раз брали участь у судовому процесі, 4,5% з них не 
побачили цих якостей у працівників суду. Частка тих респондентів, хто 2-5 разів 
брали участь у судовому процесі, і відзначили доброзичливість працівників суду до 
своїх клієнтів становить 60,2%. Відсоток осіб, які вважають, що працівники суду не 
наділені цими якостями – 3,6%. 68,7% респондентів, хто брав участь у судових 
процесах більше 6 разів, відзначили доброзичливість працівників суду, а 6% з них 
не відзначили даних рис. 

Доброзичливість, як одну з позитивних рис працівників суду, відзначили 
68,2% респондентів, віком 18-25 років; 62,1% віком 26-39 років; 70,4% віком 40-59 
років; 44,8% старших 60 років. 

68% респондентів, у яких наявна повна вища освіта, спостерігали 
доброзичливість та повагу працівників суду щодо своїх клієнтів, та ще 75% 
опитаних, у кого наявна базова вища освіта, і 59,2% з середньою і неповною 
середньою освітою. 

Бажання допомогти. 4,3% респондентів відповіли «цілком ні» та 6,2% 
«скоріше ні» на запитання «Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з 
Вами такі риси: бажання допомогти?»  

Вияв бажання допомогти своїм клієнтам спостерігали 46,3% респондентів, 
які особисто представляли себе у суді, а 5,4% респондентів заперечили наявність 
такого бажання. 62,7% респондентів, які представляли у суді іншу особу, відзачили 
готовність працівників суду допомогти, відсоток тих, хто відкидає таку можливість 
склав 1,7. Окрім того, 62,7% опитаних з вищою юридичною освітою і 45,7% тих, які 
не мають вищої юридичної освіти, зазначають, що працівники суду готові 
допомогти. Не помітили такого бажання 3,4% опитаних з вищою юридичною 
освітою і 4,6% з тих, які не мають юридичної освіти. 

34,1% та 54,5% тих, хто бере участь у судовому процесі вперше, вважають, 
що у працівника суду швидше за все є бажання допомогти і цілком впевненні в 
наявності такого бажання. Ще 4,5% вважають, що такого бажання в працівників 
суду, швидше за все, не виникає. Серед тих, хто брав участь у судовому процесі 2-
5 разів, 39,8% опитаних цілком впевнені, що працівник суду бажає допомогти, а 
6% дотримуються протилежної думки. Вияв бажання допогти працівниками суду 
відзначили 59% опитаних, які більше 6 разів брали участь у судовому процесі, а 
відсутність такого бажання – 4,8% з їх числа. 

Респонденти, віком 18-25 років, відзначили у працівників суду наявність 
бажання допомогти, їх частка – 56,8%, ще 4,5% з цієї категорії відкидають 
існування даного бажання. Частка респондентів, віком 26-39 років, які відзначили 
наявність бажання допомогти з боку працівників суду – 51,5%, а 3% не помітили 
такого бажання. Виявили у працівників суду бажання допомогти 49,3% 
респондентів, віком 40-59 років, заперечують – 2,8%. 41,4% опитаних, старших 60 
років, відзначають про вияв бажання допомогти, проте 10,3% осіб такого бажання 
не помітили. 



 28

Бажання допомогти у працівників суду визнали 55,3% опитаних з вищою 
освітою, 45,8% з базовою вищою та ще 47,9% з середньою і неповною середньою 
освітою. Не помітили цього бажання 2,9% респондентів з вищою освітою, 16,7% з 
базовою вищою, а також 1,4% з середньою і неповною середньою освітою. 

Однакове ставлення до всіх відвідувачів. 3,8% респондентів абсолютну 
невдоволеність висловили таким рисам, як однакове ставлення до всіх 
відвідувачів та ще 1% зазначили «скоріше ні» щодо притаманності даної риси 
працівникам апарату Апеляційного суду Волинської області.  

53,4% респондентів з повною вищою освітою, 54,2% з базовою вищою, 
49,3% з середньою і неповною середньою освітою вважають, що працівники суду 
однаково ставляться до всіх відвідувачів, незалежно від соціального статусу. 
Проте 3,9% опитаних з повною вищою, 8,3% з базовою вищою та 1,4% із 
середньою та неповною середньою освітою відзначили, що ставлення працівників 
суду до відвідувачів нерівне. Рівність у ставленні до всіх відвідувачів відзначили 
54,2% респондентів з юридичною освітою, 50,3% без юридичної освіти, 
недотримання принципу рівності працівниками апарату суду відзначили 3,4% 
респондентів з юридичною освітою, та 4% опитаних без наявності вищої 
юридичної освіти. 

49,7% опитаних, які представляли у суді себе особисто, і 57,6% тих, хто 
представляв у суді інших осіб підтвердили рівне ставлення до всіх учасників 
процесу. Цілком заперечили рівне ставлення до клієнтів 4,7% респондентів, які 
представляли у суді себе особисто, та 1,7% тих, хто представляв інших осіб. 

Однакове ставлення працівників суду до всіх відвідувачів, незалежно від 
соціального статусу, зазначили 54,5% тих, хто вперше є учасником судового 
процесу, 47% тих, хто 2-5 разів брали участь, та 54,2% тих, хто більше 6 разів 
брав участь у судовому процесі. Заперечують однакове ставлення працівників 
суду до всіх відвідувачів, незалежно від соціального статусу, 3,6% тих, хто 2-5 
разів брали участь у судовому процесі та 6% тих, хто 6 і більше разів брав в ньому 
участь. 

Дотримання принципу рівності відзначили: 56,8% опитаних, віком 18-25 
років, 47% віком 26-39 років, 56,3% віком 40-59 років та 41,4% осіб, віком старше 
60 років. Порушення рівного ставлення працівників суду до відвідувачів відзначили 
2,3% опитаних, віком 18-25 років, 1,5% віком 26-39 років, 4,2% віком 40-59 років та 
10,3% віком, старше 60 років. 

Старанність та дисциплінованість у спілкуванні. Високий рівень 
старанності та дисциплінованості працівників суду відзначили респонденти як з 
юридичною освітою, так і без неї. 

Притаманність старанності та дисциплінованості працівникам суду 
відзначили 59,7% опитаних, які представляли особисто себе у судді, та 71,2% тих, 
хто представляв іншу особу. 1,3% тих, хто представляв особисто себе в суді, а 
також 1,7% тих, хто представляв іншу особу, вважають, що дані риси не є 
властивими працівникам суду. 

Частка респондентів, які перший раз беруть у часть у судовому процесі, й 
відзначили старанність працівників суду складає 63,6%, частка тих, хто 2-5 разів 
брали участь у судовому процесі – 53%, тих, хто більше 6-ти разів – 73,5%. Не 
відзначили наявність таких якостей у працівників суду 2,3% з тих, хто вперше є 
учасником судового процесу, 1,2% тих, хто 2-5 разів був учасником та 1,2% тих, 
хто більше 6 разів був учасником судового процесу. 

72,7% опитаних, віком 18-25 років; 62,1% віком 26-39 років; 64,8% віком 40-
59 років та 48,3% старші 60 років зазначили, що працівникам апарату суду 
притаманними є наступні якості: старанність та дисциплінованість. Відсутність цих 
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рис у працівників суду відзначили лише 2,3% опитаних, віком 18-25 років та 3,4% 
старших 60 років. 

Про наявність таких позитивних рис, як старанність та дисциплінованість у 
працівників суду зазначили 54,9% респондентів з середньою та неповною 
середньою, 79,2% – з базовою вищою та 68,9% – з повною вищою освітою. 

Витриманість та коректність. Витриманість та коректність працівників 
суду визнали 74,6% тих, у кого є вища юридична освіта та 64,2% тих, у кого її 
немає. 3,3% респондентів без вищої юридичної освіти вважають, що у працівників 
суду зазначених вище якостей немає. 

65,8% респондентів, які представляли себе у суді особисто, а також 72,9% 
тих, хто представляв у суді інших осіб відзначали витриманість та коректність 
працівників апарату суду.  

Вважають, що працівникам суду притаманні витримка і коректність 70,5% 
тих, хто вперше бере участь у судовому процесі, 59% тих, хто 2-5 разів брав 
участь і 73,5% тих, хто більше 6 разів брав участь у судовому процесі. Серед 
опитаних, які брали участь у судовому процесі 2 і більше разів, близько 3% 
вважають, що ці риси відсутні у працівників суду. 

Про те, що працівники суду витримані та коректні стверджують 65,9% 
респондентів, віком 18-25 років, 66,7% – віком 26-39 років, 73,2% – віком 40-59 та 
55,2% – старші 60 років. Не погоджуються з цією думкою 2,3% опитаних, віком 18-
25 років, 1,5% віком 26-39 років, 1,4% – 40-59 років та 6,8% осіб, старших 60 років. 

Респонденти з вищою освітою вимогливіше ставляться до таких рис 
працівників апарату суду, як витримка і коректність. По 4% респондентів з базовою 
вищою освітою заявляють про цілком та скоріше не коректне ставлення до 
клієнтів, і по 1% таких користувачів судових послуг з вищою освітою 

Професіоналізм і знання справи. На запитання анкети «Чи виявили 
працівники апарату суду при спілкуванні з Вами такі риси: професіоналізм і знання 
справи?» лише 4,7% респондентів обрали негативну відповідь. 

Опитані відвідувачі Апеляційного суду Волинської області, які мають вищу 
юридичну освіту, здебільшого, досить високо оцінюють професіоналізм 
працівників апарату суду – на рівні 91,5%. Респонденти без юридичної освіти 
професіоналізм оцінюють дещо нижче – 86,7%, а 4,6% з них зазначають про 
цілковиту відсутність таких рис у працівників апарату суду при спілкуванні з 
відвідувачами. 

Також представники інтересів інших осіб у суді краще оцінюють роботу своїх 
колег в апараті суду, ніж респонденти, котрі самостійно представляють себе в суді. 

Респонденти, які мають перший досвід спілкування з працівниками апарату 
суду, краще оцінюють їх знання справи та професійні якості ніж ті, хто брав участь 
в 2 і більше судових процесах. 

Респонденти до 59 років високо оцінюють професіоналізм працівників суду 
загалом. Проте, певна кількість відвідувачів суду вікової категорії 26-39 та старших 
60 років відзначають цілковиту відсутність у представників апарату такої якості, як 
професіоналізм. 

Відвідувачі суду, які мають вищу освіту, частіше за інших висловлюють 
думку про відсутність у працівників суду професіоналізму та знання своєї справи. 

Сприйняття роботи суддів. 
В ході дослідження респонденти досить високо оцінили якість роботи суддів 

Апеляційного суду Волинської області, про що свідчить рисунок 8 (оцінка в балах). 
Учасники опитування досить високо оцінюють такі критерії роботи суддів, як 

можливість обґрунтувати свою позицію під час слухання справи (68,6%), 
можливість заперечити заяву протилежної сторони (57,6%), дотримання 
процедури судового розгляду (52,9%). І хоча інші критерії оцінки роботи суддів 
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називаються респондентами дещо менше, вони отримали досить позитивну оцінку 
в сприйнятті роботи суддів.  
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Чи маєте Ви враження, що су ддя ставився коректно,
вв ічливо, з повагою до всіх у часників  процесу ?

Чи склалося у  Вас враження, що су ддя ретельно
підготу вався до справи і добре в  ній розбирається?

Чи дотриму вався су ддя процеду ри су дового
розгляду?

Чи мали Ви можлив ість прокоменту вати заяву
протилежної сторони?

Чи мали Ви можлив ість обґру нту вати свою позицію
під час слу хання справи?

Чи Ви вважаєте, що су ддя працював  незалежно та
неу переджено, без зовнішнього тиску  (з боку  фізичних

та юридичних осіб)?

Рис. 8. Сприйняття роботи суддів
 

Коректність, ввічливість, повага. 50,9% опитаних з юридичною освітою 
та 48,6% респондентів без юридичної освіти в ході опитування відзначили 
коректне ставлення суддів Апеляціного суду Волині, їх ввічливість та повагу до 
відвідувачів. 5,3% респондентів з вищою освітою та 3,5% респондентів без 
юридичної освіти називають відсутність таких рис у суддів, як коректність, 
ввічливість та повагу до всіх учасників процесу.  

Ті, хто вперше бере участь в судовому процесі відчувають коректність і 
ввічливість судді, але ті, хто брав участь у більше ніж 2 судових процесах, частіше 
помічають відсутність таких якостей у суддів. 

Не всі судді, які ведуть цивільні справи, дотримуються таких норм 
спілкування як ввічливість, повага та коректне ставлення до всіх учасників 
судового процесу. Адже лише учасники даного виду судових справ заявляють про 
відсутність вказаних рис у судді. Проте, їх кількість дуже мала і тому можна 
говорити, що судді Апеляційного суду Волинської області коректні і ввічливі. 

Підготовка до справи. 10,2% респондентів з юридичною освітою 
стверджують про низький рівень підготовки суддів до розгляду справ, і 7,9% людей 
без юридичної освіти відзначають цей недолік. 

Про непідготовленість суддів до процесу говорять тільки ті представники 
відвідувачів, котрі брали участь в 2 і більше судових процесах. Ті, хто прийшов на 
перший судовий процес, даної проблеми не називають.  

48,3% опитаних, чиї справи перебувають в процесі розгляду на запитання 
«Чи склалося у Вас враження, що суддя ретельно підготувався до справи і добре в 
ній розбирається?» відповіли «цілком так», 27,5% – «скоріше так». 2,5% вказали 
«цілком ні» і 6,7% обрали відповідь «скоріше ні». 

89,5% респондентів, справи яких ще не розпочаті, сказали про цілковиту 
підготовленість суддів до справи і 10,5% вказали, що судді скоріше підготовлені до 
справ. 

Відповіді на запитання «Чи склалося у Вас враження, що суддя ретельно 
підготувався до справи і добре в ній розбирається?» респонденти, справи яких 
завершені, відповіді розподілили наступним чином: 36,4% – «цілком так», 15,2% – 
«скоріше так», 6,1% – «цілком ні» і 4,5% відповіли «скоріше ні». По 7% учасників 
кожного з видів процесу називають непідготовленність суддів до розгляду справ. 
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Серед респондентів, які є учасниками цивільного, кримінального чи 
адміністративного судочинства, склалося враження, що найкраще судді готуються 
до адміністративних справ.  

Таким чином, можна стверджувати, що загальна оцінка рівня 
підготовленості суддів до розгляду справ знаходиться на досить високому рівні.  

Дотримання процедури судового розгляду. Ті, респонденти, які мають 
юридичну освіту частіше вказують на дотримання суддею процедури судового 
розгляду (70,2%), ніж респонденти без юридичної освіти (47,5%). Респонденти, які 
брали участь у судових процесах понад 6 разів, частіше за інших заявляють про 
дотримання суддею процедури судового розгляду. 

57,3% респондентів, які були учасниками цивільного процесу, відповіли 
«цілком так» на запитання анкети щодо дотримання суддею процедури судового 
розгляду, а 2% відповіли на дане запитання «цілком ні» і 1,3% – «скоріше ні». 
40,5% опитаних учасників кримінального процесу висловилися про цілковите 
дотримання процедури судового розгляду суддями, 5,4% обрали відповідь 
«скоріше ні» на запитання «Чи дотримувався суддя процедури судового 
розгляду?». 

Можливість коментувати заяву протилежної сторони. Ті, хто мають 
юридичну освіту, частіше (86%), ніж респонденти без неї (73,8%), стверджують про 
надану їм можливість коментувати заяву протилежної сторони. 10,7% опитаних 
без юридичної освіти стверджують, що їм не було надано можливості 
заперечувати заяву іншої сторони.  

Незалежність та неупередженість суддів. 49,2% респондентів з вищою 
юридичною освітою та 41,7% опитаних, які юридичної освіти не мають, 
стверджують про незалежність та неупередженість суддів. 5,1% респондентів з 
юридичною освітою на запитання анкети «Чи Ви вважаєте, що суддя працював 
незалежно та неупереджено, без зовнішнього тиску» обрали відповідь «цілком ні» і 
6,8% – «скоріше ні». Відповіді на дане запитання респондентів без вищої 
юридичної освіти розподілился так: 4,6% вказали «цілком ні» і 6% опитаних 
обрали відповідь «скоріше ні». 

Учасники кримінального процесу рідше за інших говорять про 
неупередженість та незалежність суддів (29,7% – «цілком так» та стільки ж 
«скоріше так»). Тоді як відповіді респондентів, котрі брали участь в цивільному та 
адміністративному процесах, вважають суддів незалежними та неупередженими у 
74,4% та 53,9% випадках. 

Якість судового рішення 
У цій частині ми характеризуватимемо лише ту частину респондентів, котрі 

отримали рішення суду (78% опитаних, справи яких завершені). 76,3% із них 
зазначили, що рішення були прийняті на їхню користь. Переважна більшість 
респондентів, що відповідають заданій умові (92,6%), отримали рішення по своїй 
справі вчасно, а 7,4% відповіли, що рішення по справі були видані з порушенням 
термінів. При тому, 96,3% респондентів зазначають, що рішення суду було 
написане легкою, доступною, зрозумілою мовою, і 77,4% з них вважають його 
достатньо обгрунтованим. 

Серед тих, хто отримав рішення Апеляційного суду не на свою користь, 
92,9% планують оскаржувати їх. 53,8% опитаних, котрі планують оскаржувати 
рішення по своїй справі – люди з середньою та неповною середньою освітою, 
стільки ж респондентів, охарактеризували свій матеріальний стан «середнього 
статку» і ще 30,8% – вважають себе «бідними». Планують оскаржувати рішення 
суду 65,6% респондентів, котрі представляють інтереси інших осіб і 34,4% тих, хто 
представляють в суді себе. Будуть оскаржувати рішення суду 50% учасників 
кримінального процесу, 67% учасників адміністративного процесу і 78,5% 
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цивільного процесу. 28,6% респондентів, віком 26-39 років, 40-59 років і старші 60 
років заявили про намір оскаржувати рішення суду.  

 
2.3 Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 
В ході опитування респондентам було запропоновано здійснити ранжування 

семи вимірів якості за ступенем важливості. За результатом дослідження, 
найперше, що потребує покращення – це підвищення якості роботи суддів 
(середній бал 2,2). На другому місці за важливістю – якість роботи працівників 
апарату суду – 2,9 бали. Наступні позиції виглядають менш проблемними і 
відповіді респондентів щодо ступеня їх важливості розподілилися таким чином, як 
це показано на рисунку 9 (оцінка в балах). 
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Зручність та комфортність перебування у суді

Територіальні доступність суду

Повнота, доступність та ясність інформації

Прийнятність платежів

Дотримання термінів судового розгляду

Якість роботи працівників апарату

Якість роботи судді

Рис. 9. Ранжування вимірів якості
 

Аналізуючи результати опитування, можна стверджувати що визначальними 
критеріями оцінки якості роботи суддів виступають незалежність та 
неупередженість роботи суддів, їх підготовка до розгляду справ, коректне, 
ввічливе ставлення до всіх учасників судового процесу. Саме ці індикатори 
отримали найнижчу оцінку якості у тих респондентів, хто вважає, що 
першочергового покращення потребує якість роботи суддів. 

Також варто зазначити, що 75,7% учасників кримінального та 52,5% 
цивільного процесів відзначають однією з найважливіших вимірів якості – якість 
роботи суддів. 

94,3% опитаних відвідувачів Апеляційного суду Волинської області 
вважають матеріально-технічне оснащення суду достатнім для ефективної роботи 
і виконання професійних обов’язків його працівниками. При тому, існує чітка 
одностайність цієї оцінки серед респондентів з вищою юридичною освітою і без неї 
серед представників власних інтересів у суді та представників інтересів інших осіб.  

 
2.4. Висновки і рекомендації 
 
Таким чином, результати дослідження в Апеляційному суді Волинської 

області дозволяють зробити наступні висновки: 
 Якість роботи суду отримала високі оцінки респондентів. При її визначенні 
впливають такі соціально-демографічні характеристики, як вік, наявність вищої 
освіти та юридичних знань, матеріального рівня респондента. Також можна 
стверджувати про залежність оцінки якості роботи суду від кінцевого результату 
розгляду, а також від процесуального статусу респондента та кількості візитів до 
нього. 
 Рівень обізнаності з роботою суду залежить від таких критеріїв як: наявність 
вищої юридичної освіти, кількості судових справ, в яких брав участь респондент, 



 33

та матеріальний стан. Обізнаність респондентів з роботою суду визначає також і 
позитивну оцінку якості роботи Апеляційного суду. 
 Майже 75% опитаних представляють в Апеляційному суді свої власні інтереси 
особисто, що дозволяє стверджувати про низький рівень популярності 
адвокатських послуг та послуг юристів-консультантів у Волинській області. Хоча, у 
разі виникнення необхідності, переважна більшість респондентів не виключають 
можливості звернутися до професійних юридичних послуг. 
 Територіальне розміщення дослідженого суду характеризується 
респондентами як досить зручне і доступне, достатньо зв’язане з громадським 
транспортом, що в свою чергу, в переважній більшості, не викликає особливих 
проблем з його пошуком. 
 На досить високому рівні відзначені комфортність умов перебування у 
приміщенні даного суду, також основна більшість відвідувачів є задоволеною 
облаштуванням місць для очікувань, ознайомлення з матеріалами та підготовки до 
слухання справ. Особливо респонденти відзначали чистоту приміщення суду. 
Графік роботи канцелярії суду є зручним для більшості користувачів судових 
послуг, чого не можна сказати про користувачів послуг з інших населених пунктів.  
 Одним з негативних чинників, який було виявлено за результатами 
дослідження – це недостатні умови для безперешкодного доступу до приміщення 
суду людей з обмеженими можливостями. Також незручними умови доступу 
виявилися й для людей старших 60 років. 
 В Апеляційному суді в достатній кількості розташовані інформаційні стенди, які 
містять інформацію щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, список 
справ, призначених до розгляду. Також у цьому суді забезпечено наявність 
інформації щодо правил допуску в суд та перебування в ньому. Проте, частина 
респондентів звертає увагу на те, що дану інформацію слід розмістити в більш 
доступному для відвідувачів місці. 
 На високому рівні забезпечено наявність інформації щодо порядку сплати 
судових зборів і мита, наявні зразки документів для їх заповнення. І хоча ще не всі 
волиняни мають можливість доступу до Інтернету, все ж таки, значна частина 
відвідувачів Апеляційного суду користуються сайтом судової влади. 
 Для більшості користувачів судових послуг офіційна сума платежів є 
прийнятною і не обтяжливою.  
 Переважна більшість респондентів є задоволеними дотриманням термінів 
судового розгляду. Також не було виявлено й особливих проблем із отриманням 
судових повісток та повідомлень про розгляд справ. Не було і складнощів із 
ознайомленням з матеріалами справи та дотриманням термінів щодо отримання 
рішень по своїх справах. 
 Респонденти відзначили високі результати роботи працівників апарату суду, які 
у роботі зі своїми клієнтами в переважній більшості проявляють бажання 
допомогти, старанність, доброзичливість, дисциплінованість, коректність, однакове 
ставлення до всіх відвідувачів, незалежно від соціального статусу. Дослідження 
показало, що рішення по справі готуються вчасно, викладені легкою, доступною 
мовою і добре обґрунтовані. Матеріально-технічні умови в Апеляційному суді 
Волинської області, на думку більшості респондентів, забезпечують потреби 
працівників суду і сприяють ефективному виконанню своїх обов’язків. 
 Не зважаючи на те, що якість роботи суддів потребує покращення, сьогодні 
рівень оцінки критеріїв якості знаходиться на досить високому рівні. Респонденти 
відзначають коректне, ввічливе ставлення суддів до всіх учасників процесу. В 
переважній більшості випадків судді ретельно готуються до справ, дотримуються 
процедури судового розгляду, забезпечують дотримання законних прав всіх 
учасників процесу. Судді Апеляційного суду Волинської області, як показали 
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результати дослідження, працюють незалежно та неупереджено. Проте, даний 
аспект етичного кодексу суддів Апеляційного суду потребує більшої уваги, оскільки 
саме ці індикатори визначили найнижчий бал якості при ранжуванні вимірів якості 
роботи суддів. 
 Ранжуючи виміри якості, респонденти виділили два основних, які першочергово 
потребують змін. Це – якість роботи суддів та якість роботи працівників апарату 
суду. Визначальним при складанні ступенів важливості вимірів якості є особисті 
враження респондента від поведінки суддів та працівників апарату, і в першу чергу 
пов’язаних з негативними відчуттями, переживаннями. 
 Респонденти вважають доцільним збільшити чисельність суддів, адже, як 
засвідчили результати проведеного фокус-групового дослідження, судді 
перевантажені справами. Це, в свою чергу, сприяло б й дотриманню термінів 
судового розгляду справ. Відповідаючи на запитання про підвищення 
компетентності суддів, учасники фокус-групи запропонували провести 
спеціалізацію суддів, що дозволить і розвантажити суд, і підняти кваліфікаційний 
рівень суддів. Також респонденти пропонують встановити контроль та 
відповідальність суддів за прийняті рішення. Учасники фокус-групи на виконання 
цих пропозицій запропонували забезпечити громадський контроль за діяльністю 
суддів через створення Громадських рад, до яких повинні увійти представники 
громадських організацій чи об’єднань громадян. 
 Для ефективного виконання роботи працівниками апарату суду, респонденти 
запропонували ввести, в першу чергу, матеріальне заохочення – підняти рівень 
заробітної плати та технічне забезпечення робочих місць. Серед інших пропозицій, 
респонденти називали такі, що потребують законодавчих змін: «спростити 
процедуру розгляду справ», «зменшити судові збори», «проводити засідання при 
відсутності однієї із сторін», і таких, що носять морально-етичний характер 
діяльності суддів – «прийняття рішень відповідно до законодавства», 
«об’єктивність, неупередженість, незалежність», «однакове ставлення до всіх 
сторін, що беруть участь в процесі». 

В цілому, учасниками опитування даються позитивні оцінки, хоча і мають 
місце певні проблеми, які потребують зусиль і керівництва суду, і законодавчих 
змін для їх усунення.  

 
Рекомендації. 
Враховуючи отримані результати опитування, пропонуємо нижченаведені 

заходи, спрямовані на покращення діяльності Апеляційного суду Волинської 
області. 

 
 Територіальна доступність суду: 
- розглянути можливість виготовлення та встановлення інформаційних знаків 

та схем розміщення будівель суду на найближчих зупинках прилеглих 
транспортних маршрутах та на підходах до суду. 

 
Зручність та комфортність перебування в суді: 
- покращити комфортність «зони очікування» за рахунок збільшення кількості 

стільців, столів, щоб відвідувачі мали змогу переглянути матеріали справи, 
оформити документи тощо; 

- обладнати спеціальне освітлення над інформаційними стендами; 
- сприяти покращенню умов для безперешкодного доступу та користування 

приміщенням суду людей з обмеженими можливостями та людей старших 
60 років. 
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Повнота, доступність та ясність інформації: 
- розробити та впроваджувати стратегію інформування громадськості щодо 

ролі та функцій Апеляційного суду спрямовану на зміну стереотипів 
сприйняття суду з адміністративно-карального органу на орган становлення 
правосуддя; 

- постійно працювати над вдосконаленням методів інформування 
громадськості про роботу суду, використовувати в цій роботі інноваційні 
технології та інструменти; 

- розглянути можливість створення електронного представництва суду в 
Інтернет-просторі та підтримки в актуальному стані його контексту (зокрема, 
новин, юридичних дискусій тощо); 

- розглянути можливість реалізації системної практики щодо узагальнення та 
внутрішньої оцінки роботи суду та періодичного оприлюднення їх 
результатів в друкованих та/або електронних засобах масової інформації; 

- розмістити інформацію щодо правил допуску в суд та перебування в ньому 
в більш доступному для відвідувачів місці з врахуванням зорових здібностей 
людей, старших 60 років; 

- розробити систему налагодження зворотнього зв’язку з користувачами 
судових послуг через встановлення в холі суду скриньки для повідомлень, 
відгуків, скарг на недобросовісну поведінку працівників суду та суддів, 
пропозицій для покращення роботи суду, листів вдячності за ефективну 
роботу; 

- розробити буклети з загальною інформацією про Апеляційний суд, його 
функції, розмістити в ньому основні процесуальні вимоги щодо формування 
звернення. Поширити його в місцеві суди. 

 
Якість роботи працівників апарату суду: 
- постійно проводити різного роду навчальні заходи, спрямовані на розвиток 

персоналу, прививання їм потреби формувати «суд, приязний до людей»; 
- проводити роз’яснювальну роботу серед персоналу апарату суду щодо 

необхідності більш толерантного ставлення до відвідувачів суду, особливо 
літнього віку. 

 
Якість роботи суддів: 
− звернути увагу суддів на необхідність неухильного дотримання принципів 

об’єктивності при розгляді справ та неупередженого ставлення до учасників 
процесу; 

− постійно проводити аналіз навантаження суддів та шукати нові шляхи їх 
оптимізації; 

− передбачити в програмах підвищення кваліфікації суддів спеціальні заняття 
щодо етичних стандартів поведінки та спілкування з відвідувачами суду; 

− провести методичні заняття з суддями щодо особливостей виконання 
вимоги дотримання термінів судового розгляду: з’ясування категорій причин 
затримок (перенесення) слухання справ, надання достатнього та доступного 
обґрунтування таких затримок (перенесень) тощо. 

 
Дотримання термінів судового розгляду 
- провести аналіз дотримання суддями процесуальних термінів судового 

розгляду та причин затримки/перенесення судових засідань. Узагальнити 
практику обґрунтування відкладення та перенесення судових справ; 
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- розглянути можливість введення в практику планування графіку розгляду 
справ закладання люфту часу, який може бути використаний для 
виключення затримок при початку розгляду наступної справи; 

- суддям або працівникам апарату поводити роз’яснювальну роботу серед 
відвідувачів суду, які навмисно затягують початок судового розгляду справ, 
а випадку необхідності застосовувати до них заходи процесуального 
примусу у вигляді попередження; 

- внести зміни до графіку роботи канцелярії суду з врахуванням 
транспортного сполучення з найвіддаленішими населеними пунктами. 

 
Прийнятність платежів: 
− проводити роз’яснювальну роботу з відвідувачами суду щодо їх права 

перекласти фінансові умови на протилежну сторону; 
− проводити інформаційну роботу щодо умов отримання адвокатських чи 

інших юридичних послуг, в тому числі на пільгових умовах, наприклад в 
певних громадських організаціях; 

− підготувати та розмістити на інформаційних дошках повідомлення-
попередження про можливі наслідки користування неякісними юридичними 
послугами. 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЛУЦЬКОМУ МІСЬКРАЙОННОМУ СУДІ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРЕАМБУЛА 
 
Загальна інформація про суд 

Луцький міськрайонний суд розташований у трьох віддалених одна від 
одного приміщеннях: по вул. Лесі Українки, 24 (площею 597 кв. м.), по вул. 
Шевченка, 39 (площею 246, 5), по вул. Сенаторки Левчанівської, 1 (площею 472,2). 
що ускладнює не тільки роботу апарату суду, а й перш за все створює значні 
незручності для громадян, які звертаються до суду за захистом своїх законних 
прав та інтересів.  

Загальна площа приміщень суду є недостатньою для потреб міськрайонного 
суду відповідно до вимог, що пред’являється до приміщень судів, що зумовило 
недостатність залів судового засідання, кабінетів для працівників апарату та 
допоміжних приміщень (кімнат для очікування, для прокурорів, адвокатів, свідків, 
експедиторські кімнати тощо). Судді мають відокремлені службові кабінети. 
Кабінети канцелярії розташовані у доступному для відвідувачів суду місці. 

Вирішення питання забезпечення Луцького міськрайонного суду належним 
приміщенням можливо за рахунок проведення робіт по будівництві та 
реконструкції незавершеного будівництва «Палацу правосуддя» на вул. Конякіна у 
м. Луцьку. Попри вжиті заходи (виготовлення проектно-кошторисної документації 
та документів на землю, проведення процедури закупівлі за державні кошти) 
відсутність фінансування не дозволяє розпочаті вказані роботи. 

Приміщення забезпечені охороною силами судової міліції «Грифон». 
Суд забезпечений 26-ма засобами фіксування судового процесу: 15 комплектів 
«Оберіг», 5 комплексів «Камертон» та 6 комплексів «Тритон». На балансі суду 
знаходиться 48 одиниць комп’ютерів, 24 принтери та 1 сервер. Безперебійно 
працює локальна комп’ютерна та телефонна мережі. У суді здійснено підключення 
до мережі Інтернет. 

Луцький міськрайонний суд найчисельніший за штатом місцевий загальний 
суд Волинської області. Суддівський корпус представлений 24 посадами суддів, 
69-державних службовців, 8-службовців, 7-інших працівників. 

Протягом 2009 року на розгляд Луцького міськрайонного суду надійшло 940 
кримінальних справ і 109 справ, як залишок із 2008 року, всього в провадженні 
суду перебувало 1049 справ відносно 1380 осіб. Було розглянуто 930 справ щодо 
1172 осіб, що становить 88, 7% від усіх справ. Залишок нерозглянутих 
кримінальних справ у 2009 році становив 119. 

У провадженні суду в 2009 році перебувало 8172 справи про адміністративні 
правопорушення, із них: залишок -54 справи, надійшло 8118 справ, розглянуто – 
7860 справ, залишок на кінець звітного періоду становив 28 справ. 

Протягом звітного періоду надійшло 6860 справ позовного провадження, 
залишок на початок року становив 1551 справа, було розглянуто – 6248 справ та 
залишок на кінець звітного періоду становив 2163 справи. 

У 2009 році надійшло 327 справ окремого провадження та 55 справ як 
залишок з минулого року. Було розглянуто 354 справи, залишок становив 28 
справ. 

Протягом звітного періоду надійшло 1968 заяв про видачу судового наказу, з 
яких всі були розглянуті. 

Протягом 2009 року до суду надійшло 7643 адміністративні справи та 337 
справ як залишок з минулого року. Закінчено провадження по 7468 справах. 
Залишок станом на 01.01.2010 року становив 512 справ. 
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В 2009 році середньомісячне навантаження на одного суддю Луцького 
міськрайонного суду за штатом становило 123, 98 справ і матеріалів, по області – 
91, 48 (навантаження на фактично працюючих суддів становило – 135, 78 справ та 
матеріалів, по області – 99, 62 справи). 
 
Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового 
розгляду 

Фактичний обсяг вибірки – 210 респондентів. 
Стать. За статевою ознакою розподіл респондентів демонструє незначну 

перевагу чоловіків, вони складають 51,4% від загальної кількості опитаних, а жінки 
48,6%.  

Вік. Переважна більшість опитаних – 78,6% становлять люди вікового 
інтервалу від 26 до 59 років. Респонденти у віці 18-25 років складають 21,4%, у віці 
26-39 років – 36,7%, у віці 40-59 років – 36,2%, старші 60 років – 5,7%. 

Освіта. Серед респондентів переважають люди з вищою освітою (повну 
вищу мають 63,8%, базову вищу – 8,6%), з них – 30% мають вищу юридичну 
освіту. Середню та неповну середню освіту мають 24,3% опитаних. 

Місце проживання. Більшість опитаних (82,9%) є мешканцями Луцька, де і 
розташований даний суд. Однак досить високим є відсоток людей (17,1%), які 
проживають в іншому населеному пункті. 

Майновий статус. За оцінкою майнового статусу переважна більшість 
респондентів, котрі були опитані як користувачі послуг Луцького міськрайонного 
суду, люди із середнім рівнем доходів. 68,6% з них, оцінюючи своє матеріальне 
становище, заявили про середні статки, 7,6% відвідувачів суду визнали себе 
заможними людьми. 8,1% опитаних назвали себе бідними і ще 13,8% – своє 
матеріальне становище називають нижчим від середнього рівня. 

Наявність попереднього судового досвіду. Переважаюча більшість 
респондентів має попередній судовий досвід. 37,6% опитаних були учасниками 
судового процесу по 2-5 разів, і 32,4% респондентів брали участь в судовому 
процесі 6 і більше разів. 30% опитаних Луцького міськрайонного суду Волинської 
області, для яких це перший судовий процес.  

Процесуальний статус, вид судового процесу та стадія процесу. За 
галузевою специфікою справ було отримано наступний розподіл: 81% 
респондентів брали участь в цивільних справах, лише 0,5% – у кримінальних і 
18,5% – у адміністративних справах.  

Щодо належності до певних етапів розгляду справ, то 52,4% опитаних 
зазначили, що їх справи перебувають на стадії розгляду, 31% відвідувачів суду 
відповіли, що їх справи завершені, а розгляд справ 15,2% респондентів ще не 
розпочався.  
 
3.1. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 
 

Загальна оцінка якості роботи суду 
З’ясовуючи загальну оцінку якості роботи суду, ми аналізували залежність 

вказаної оцінки від соціально-демографічних характеристик респондентів, їх 
освітнього та майнового рівня. Окрім того, в якості індикаторів оцінки фігурувала 
участь респондента у певному виді судової справи, наявність попереднього 
судового досвіду, перебування опитаних на певному етапі розгляду справи, 
результат розгляду справи. 

Окремо вивчалося співвідношення попередніх очікувань та уявлень про 
роботу суду та зміна відповідних вражень після залучення респондента до 
судового процесу. В дослідженні також проаналізовано сприйняття змін у якості 
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роботи судової установи і залежність цього сприйняття від категорії опитаних за 
соціально-демографічними та процесуальними ознаками. 

Оцінюючи якість роботи Луцького міськрайонного суду за 5-бальною 
шкалою, респонденти загалом оцінюють її добре. Середня оцінка якості 
становить 3,9 бала. При цому 26,2% відвідувачів вказаної установи оцінюють 
роботу суду на 5 балів і лише 2,9% – оцінили її в 1 бал.  

Також спостерігається зниження оцінки якості роботи Луцького 
міськрайонного суду з віком. Респонденти, старші, 40-59 років оцінюють якість 
критичніше, ніж молодь. 8,8% респондентів даної вікової групи оцінюють роботу 
даного суду, як дуже погану або дали оцінку роботи суду – 2 бали, а ще 18,4% 
визначають якість задовільною. Тоді як респонденти, віком, від 60 років, взагалі не 
оцінюють роботу суду нижче від трьох балів. 

Респонденти з вищою юридичною освітою частіше оцінюють якість роботи 
суду на відмінно, ніж люди без вищої юридичної освіти. З опитаних, що оцінили 
якість роботи суду як дуже погану, 100% становили люди без вищої юридичної 
освіти. Очевидно, додаткові юридичні знання дозволяють краще розуміти 
специфіку роботи даної системи.  

Має місце залежність оцінки якості роботи суду від матеріального стану 
респондентів. Не дають оцінку суду нижчу від задовільної ті, хто за рівнем свого 
статку відносить себе до заможних, а ті, хто відносить себе до багатих, дають 
оцінку даної якості, як добре та задовільно в однаковому співвідношенні – 50/50%, 
зі зниженням матеріальних статків респонденти, опитані на території Луцького 
міськрайонного суду, знижують свої бали при оцінюванні якості. Так, 26,6% 
респондентів з середнім достатком та 13,8% з нижчим від середнього рівнем 
оцінюють якість роботи Луцького міськрайонного суду на 5 балів, 35,3% тих, хто 
вважає себе бідним, відзначили якість роботи даного суду на 5.  

Ті, хто представляє в судах свої власні інтереси, теж гірше оцінюють якість 
роботи суду, оцінку «дуже погано» дали лише ті респонденти, які представляють у 
суді самих себе. А от від загальної кількості респондентів, які представляють у суді 
себе, 23,7% оцінили якість роботи суду на «відмінно». 

Учасники адміністративного та цивільного процесу оцінюють якість судів 
вище, ніж учасники інших видів судових справ, їхня частка в загальній оцінці на 
«відмінно» складає 14,5% та 85,5%, відповідно. Проте з тих, хто дав оцінку якості 
роботи суду, як дуже погану, 100% становлять саме респонденти, які беруть 
участь в цивільному процесі. Учасники кримінального процесу всі (100%) оцінюють 
якість роботи суду на задовільно.  

43,8% респондентів із загальної кількості тих, справи яких ще не 
розглядаються, оцінюють якість роботи суду на 4 бали, майже такий самий 
відсоток (43,6%) тих, чиї справи в процесі розгляду дають також оцінку «добре». 
Лише 26,2% опитаних, чиї справи вже завершені, оцінюють якість роботи Луцького 
міськрайонного суду на «відмінно», і 46,2% з них – відзначили його якість на 4 
бали. 29,1% респондентів, чиї справи перебувають в процесі розгляду, оцінюють 
якість роботи досліджуваного суду на відмінно. Найгірше оцінюють якість роботи 
суду ті респонденти. справи яких ще не розпочались або в процесі розгляду. 

Оцінили роботу суду, як «дуже погану», порівну ті, хто загалом обізнаний, 
майже не обізнаний або зовсім не обізнаний з роботою суду, як бачимо, ті, хто 
оцінили якість на «відмінно», є або цілком обізнаним або загалом обізнаним з 
роботою суду. Зі спадом обізнаності зростає оцінка «задовільно», тоді як при 
цілковитій обізнаності переважають оцінки «добре» (42,4%) і «дуже добре» 
(39,4%). З тих, хто обізнані, загалом 51,5% опитаних оцінюють роботу суду як 
«добру». 



 40

24,3% респондентів, рішення справ яких було прийнято на їхню користь, 
оцінюють якісь роботи Луцького міськрайонного суду на «відмінно», ще 47,1% 
представників даної категорії дають оцінку «добре». Оцінюють роботу суду як дуже 
погану більшість опитаних, рішення по справах яких було прийнято не на їхню 
користь. 

25% респондентів, котрі вважають, що матеріально-технічні ресурси 
забезпечують потреби працівників суду, оцінюють якість роботи Луцького 
міськрайонного суду на відмінно, 40,2% оцінюють на 4 бали. А 4,3% тих, хто 
вважає, що матеріально технічна база забезпечує потреби працівників апарату 
суду, оцінюють їх роботу як дуже погану. 47,9% тих, хто вважає матеріально-
технічне забезпечення недостатнім для виконанням ефективної роботи 
працівників суду, оцінюють якість роботи на «4», а ще 27,7% таких респондентів на 
«5». 

Враження від візиту до суду 
В основному, користувачі судових послуг, звертаючись в судові установи, 

вже мають свої уявлення про їх діяльність та якість роботи, на основі чого у них 
вже сформовані очікування від даного суду. 60% респондентів підтвердили 
відповідність своїх вражень від візиту в порівнянні з цими сподіваннями, а лише 
6,7% заявили про те, що вони були гіршої думки до візиту в установу, ніж після 
нього. Досить високий відсоток респондентів (23,3%) говорять про те, що їх 
сподівання не виправдалися і реальні враження є гіршими від очікуваних. У 
кожного четвертого респондента спостерігається погіршення враження після 
візиту, що є негативним моментом оцінки якості роботи суду та умов перебування 
в ньому. 

Найвищим є відсоток відповідності очікувань враження у людей в розрізі 
різних вікових категорій, так відповіло 62,2% опитаних, віком 18-25 років, 63,6% 
віком 25-39 років, 57,9% у віці 40-59 років та 41,7% у віці більше 60. 

Лише 4,8% осіб з вищою юридичною освітою покращили особисті враження 
після візиту до суду, а у 77,8% таких опитаних вони відповідають їхнім 
очікуванням. У респондентів без юридичної освіти покращились враження у 7,5% 
респондентів, а 52,4% з них залишились при першому уявленні. 

Серед тих, в кого враження погіршилися, переважає кількість людей, що 
представляють себе (93,9%). Проте, серед тих, в кого враження відповідають 
очікуванням, також більшість становлять ті, хто представлють себе. 

Зміни якості роботи суду в цілому 
70,5% користувачів судових послуг із загального числа тих, хто був у цьому 

суді раніше, говорять про відсутність змін в якості роботи Луцького міськрайонного 
суду. 5,4% відвідувачів Луцького міськрайонного суду вважають, що ситуація дещо 
покращилася, і лише 3,4% тих, хто був в цьому суді раніше, вважає, що ситуація 
значно покращилася.  
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Рис.10. Загальна оцінка якості роботи суду (%)
 

Аналізуюючи зміни в якості роботи суду загалом, можна сказати, що майже 
всі вікові категорії схиляються до думки, що вона залишилась без змін, зокрема 
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так вважають 70,6% респондентів віком 18-25 років, 75,4% віком 26-39 років та 
63,5% віком 40-59 років. Представники молоді до 25 років побачили несуттєве 
погіршення ситуації в роботі даної установи (3%). Найбільш схильними до думки, 
що діяльність суду погіршилась, це представники, віком 40-59 років. 

Погіршення відзначили лише 4,3% респондентів, котрі представляють в суді 
іншу особу. А в більшій мірі відзначають покращення роботи даної установи 
представники власних інтересів у судових органах. 

Найбільше позитивних змін в якості роботи Луцького міськрайонного суду 
помітили ті респонденти, котрі відвідували судові процеси понад 6 разів.  

69% опитаних з вищою юридичною освітою вважають, що якість роботи суду 
загалом залишилась без змін. Значне покращення відмітили лише 3,4% тих 
представників, що мають вищу юридичну освіту, при цьому так само вважають 
3,3% респондентів без вищої юридичної освіти. 

З усіх респондентів вважають, що якість суду загалом значно погіршилась 
лише представники учасників цивільного процесу. А усі представники учасників 
кримінального процесу відзначають незначне погіршення якості роботи суду 
загалом. І лише 6,3% представників учасників адміністративного процесу 
відзначають значне покрашення якості роботи суду. 

Таким чином, можемо відзначити, що загалом якість роботи досліджуваної 
судової установи залишилась без змін, так вважає кожен другий. 

 
3.2. Оцінка якості за окремими вимірами 

 
Територіальна доступність суду 
Окрім загальної оцінки якості роботи вказаного суду за п’ятибальною 

шкалою респондентам було запропоновано набір критеріїв для оцінки окремих 
аспектів діяльності установи. Такими критеріями були: оцінка респондентами 
територіальної доступності судової установи, зручності та комфортності 
перебування в ній, наявність, доступність та якість інформації щодо забезпечення 
судового процесу, прийнятність платежів. Опитаним також було запропоновано 
оцінити дотримання термінів судового процесу, якість роботи працівників апарату 
та власне суддів. 

Будівлі Луцького міськ-
районого суду знаходяться в 
зручних місці з можливістю 
безперешкодно дістатися до них 
громадським транспортом. 
Виняток становить приміщення 
на вул. Шевченка. Не виникає 
проблем і з їх пошуком вперше 
(рис. 11, оцінка в балах).  

Загалом можна говорити 
про вигідне територіальне 

розміщення будівель Луцького міськрайонного суду Волинської області, адже 51% 
опитаних відповіли, що їм було легко знайти будівлю суду вперше, а ще 18,1% 
відповіли «скоріше так». 

Невелика складність дістатися до приміщення даного суду фіксується у 
приїжджих в місто користувачів судових послуг, 41,7% даних представників дали 
відповідь «цілком так» на питання «Чи легко було їм знайти будівлю суду 
вперше?». У місцевих такі складнощі теж виникають, але, в основному, проблем з 
пошуком приміщення суду немає. 5,6% тих, хто приїжджає з інших населених 
пунктів, на запитання «Чи було легко знайти будівлю суду вперше?» відповіли 
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Чи зручно Вам діставатись до
будівлі суду громадським

транспортом?

Чи було Вам легко знайти
будівлю суду вперше?

Рис. 11. Територіальна доступність суду
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«цілком ні» і такий самий відсоток – «скоріше ні». 41,7% приїжджих цілком легко 
знайшли приміщення Луцького міськрайонного суду. 

Для 52,9% місцевих мешканців знайти суд було цілком легко, а для 6,9% – 
цілком важко. 

Жодних труднощів з можливістю дістатися до суду не виникає у багатих 
респондентів, всі вони відповіли «цілком так» на питання «Чи було легко знайти 
будівлю суду вперше?». Із зниженням матеріального становища громадян 
складність знайти суд вперше зростає. 

48,1% опитаних було цілком легко дістатись суду громадським транспортом 
і лише 5,7% респондентів стверджують, що дістатись будівлі суду громадським 
транспортом було цілком важко. 66,7% людей, віком більше 60 років, було цілком 
зручно дістатись суду громадським транспортом, а от 13,9% опитаних, які 
проживають в іншому населеному пункті, відповіли «цілком ні» на питання «Чи 
зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським транспортом?» 

 
Зручність та комфортність перебування у суді 
Загалом комфортність перебування в Луцькому міськрайонному суді 

Волинської області респонденти відзначили посередньо. Зручність і комфортність 
перебування в суді по окремих індикаторах можна побачити на рисинку 12 (оцінка 
в балах). 

З усіх індикаторів 
комфортності перебува-
ння в суді відвідувачі 
Луцького міськрайонного 
суду Волинської області 
найкраще оцінили 
чистоту та графік роботи 
канцелярії. Прибирання 
приміщення суду для 
основної більшості рес-
пондентів знаходиться 
на високому рівні. 71% 
відвідувачів Луцького 
міськрайонного суду 

відзначили чистоту приміщення. Даний індикатор якості користувачі послуг 
Луцького міськрайонного суду оцінили в середньому на 4,0 бала. 

Найбільш комфортними умови перебування в суді були для респондентів, 
віком 18-25 років, цілком з цим погодились 22,2% представників даної категорії. 
Люди, старші 60 років, дещо нижче оцінюють комфортні умови перебування, 
відсоток найкращої оцінки комфортності перебування складає 41,6%, враховуючи 
відповіді «скоріше так» та «цілком так». 

Оцінюючи достатність місць для очікування в суді, респонденти оцінюють 
даний індикатор не високо: середній бал – 2,6. У віковому розрізі найбільш 
неприйнятними є результати у віковій групі 26-39 років. Кожен другий, віком 60 
років і більше, вважає умови   прийнятними. 48,8% молоді до 25 років теж говорять 
про нестачу зручних місць для очікування.  

Одним з найнижчих показників є показник умов доступу до суду людей з 
особливими потребами. Цілком погоджуються з тим, що люди з особливими 
потребами можуть безерешкодно дістатись до приміщення суду, лише 10% 
опитаних. Варто відзначити оцінку середнього балу на рівні 2,1. Люди похилого 
віку частіше за інших заявляють про низьке забезпечення доступу до приміщення 
Луцького міськрайонного суду людей з обмеженими можливостями. Дана вікова 
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Чи є зручним графік роботи канцелярії  суду для
вирішення Ваших справ у суді?
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приміщення суду і користуватись послугами?

Чи чистими та прибраними є приміщення суду?

Чи достатньо в суді зручних місць для очікування,
ознайомлення з матеріалами та підготовки до

слухання?

Чи комфортним є умови перебування у приміщенні
суду?

Рис. 12. Зручність та комфортність перебування у суді



 43

категорія відвідувачів суду найповніше відображає реальну картину ситуації зі 
створенням умов для людей з особливими потребами, адже саме вони на собі 
відчувають зручність доступу до даного приміщення. Хоча представники різних 
вікових категорій, а саме: 58,3% респондентів, віком більше 60 років, та 56,8% 
віком 18-25 років відповіли «цілком ні» на питання «Як ви вважаєте, чи люди з 
обмеженими можливостями можуть безперешкодно потрапити до приміщення 
суду і користуватися послугами суду?»  

Загалом графік роботи канцелярії суду респонденти визнали   зручним. 
Середній бал зручності роботи канцелярії становить 3,8.  

 
Повнота, доступність та ясність інформації 
Якщо говорити загалом по даному виміру якості, то загальна оцінка 

знаходиться не на достатньо високому рівні (рис. 13, оцінка в балах).  
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Чи достатньою є інформація на сторінці судової  влади в
Інтернеті?

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо
порядку сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо
зразків документів (заяв, клопотань, тощо)?

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо
справ, що призначені до розгляду?

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо
правил допуску в суд та перебування в ньому?

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо
розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень?

Чи зручно розташовані інформаційні стенди (дошки об 'яв)?

Рис. 13. Повнота, доступність та ясність інформації  
Найбільшими прогалинами в доступі до інформації респонденти вважають 

дані щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, інформації щодо 
наявності в суді інформаціїї щодо зразків документів та інформації на сторінці 
судової влади в Інтернеті. 

Інформаційні стенди. Розташування інформаційного стенду в судах є   
зручним. Набільше виникає труднощів з отриманням інформації на інформаційних 
стендах в молоді. Інформаційні стенди, що розміщені в досліджуваному суді, є 
незручними для 6,3% відвідувачів з неповною середньою і середньою освітою. 
Для 62,4% відвідувачів з повною вищою освітою питання зручності розміщення 
інформаційних стендів не виникає. 

Люди без юридичної освіти частіше називають розміщення інформаційних 
стендів незручним, ніж користувачі судових послуг з юридичною освітою. 

Представники інтересів інших осіб у судах більше задоволені розміщенням 
інформаційних стендів – 42,9% , ніж ті, що представляють в суді себе (32,9%). 

Серед тих, хто бере участь в судових процесах понад 6 разів, цілком 
задоволені розташуванням інформаційних стендів 48,5% респондентів. 36,1% тих, 
хто бере участь перший раз у судовому розгляді, абсолютно задоволені зручністю 
розташування стендів також. Скоріше незручними називають розташування 
стендів ті, хто брали участь в судових процесах понад 6 разів. 

Розташування кабінетів, залів судових слухань. 37,1% респондентів у 
«повному обсязі» та 23,8% респондентів частково задовільняє (відповідь 
респондентів «скоріше так») наявна в суді інформація щодо розташування 
кабінетів, залів судових засідань та інших приміщень.  

 Найбільше незадоволення інформацією щодо розміщення кабінетів 
висловлюють молодь та особи, віком 26-39 років. Хоча варто зазначити, що 
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невеликий відсоток респондентів, які низько оцінюють інформованість щодо 
розташування кабінетів, наявний в кожній віковій категорії опитаних. Загалом, 
можна говорити про достатній рівень інформованості щодо знаходження кабінетів 
та залів судових слухань.  

Чим вища освіта у респондентів, тим більше зростає кількість тих, хто 
говорять про погану поінформованість щодо розміщення кабінетів у приміщенні 
суду. Серед людей з повною вищою освітою найбільше тих, хто абсолютно 
незадоволений інформацією та тих, хто цілком задоволений нею. 

Респонденти з вищою юридичною освітою та відвідувачі без вищої 
юридичної освіти задоволені інформацією про розташування кабінетів, залів 
засідань   однаково (38,1% представників першої категорії та 37,2% представників 
другої). 

43,8% респондентів, що представляють в судах іншу особу, відповіли 
«цілком так» і 18,8% з них відповіли «скоріше так» на запитання про задоволеність 
інформацією щодо розташування кабінетів. По 12,5% таких респондентів 
відповіли, що дана інформація «цілком не задовільняє». 

35,1% респондентів, що в суді представляють себе, сказали що цілковито 
задоволені наявною інформацією про розташування кабінетів у приміщенні 
Луцького міськрайонного суду та 27,2% опитаних відповіли, що скоріше задоволені 
наявною інформацією. 

Серед тих, хто брав участь в судових процесах понад 6 разів, майже кожен 
другий респондент вважає інформацію про розташування кабінетів абсолютно 
задовільною. Серед даної категорії відвідувачів судів 10,3% вважають, що такої 
інформації зовсім не вистачає. Серед тих, хто бере участь вперше в судовому 
процесі, 4,8% респондентів, котрі негативно оцінили задоволеність інформацією 
про розміщення судових залів та кабінетів. 

Правила допуску та перебування. Щодо правил пропуску та перебування 
в суді, то відвідувачам суду вистачає інформації: 44,3% респондентів цілком 
погодились, а 23,8% респондентів відповіли «скоріше так». 

Найбільше незадоволених правилами допуску в суд серед вікових категорій 
26-39 років та молоді.  

Люди з повною вищою освітою найчастіше заявляють про недостатність 
інформації щодо правил допуску в приміщення суду. Хоча загалом дослідження 
показує, що інформації щодо правил доступу в приміщення судових органів 
достатньо. 

Також варто зазначити, що питання недостатності інформації щодо правил 
допуску в суд піднімають частіше люди з вищою юридичною освітою, ніж ті, в кого 
вона відсутня. 

Представники інтересів інших осіб у судах частіше називають проблему 
інформованості щодо доступу в суд, ніж ті, хто представляє себе.  

Жоден з респондентів, хто вперше бере участь в судовому процесі, не 
відмитив недостатність інформації про правила допуску в суд, і лише 0,5% тих, хто 
брав участь в 2-5 судових процесах, заявили про брак такої інформації, і ще 2,9% 
респондентів, котрі понад 6 разів брали участь в судових процесах, говорять про 
свою незадоволеність даною інформацією. 

Інформація про справи, призначені до розгляду. Так, під час проведення 
опитування 39% респондентів відповіли «цілком так», а 28,6% респондентів 
відповіли «скоріше так» про те, що в суді наявна у повній мірі інформація щодо 
справ, що призначені для розгляду. 

Найбільш критичними до наявності інформації щодо справ, призначених для 
розгляду є користувачі, віком 40-59 років. 37,8% молодих відвідувачів Луцького 
міськрайонного суду (18-25 років) вважають, що такої інформації цілком достатньо. 
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Серед людей, старших 60 років, кожен другий стверджує про цілковиту наявніість 
такої інформації. 

З підвищенням освітнього рівня зростає кількість задоволених інформацією 
про справи, що призначені до розгляду. 5,6% респондентів з базовою вищою 
освітою вважають таку інформацію цілком недостатньою. 

Представники без вищої юридичної освіти більше не задоволені 
інформацією про справи, призначені до розгляду. Хоча кожен другий з юридичною 
освітою вважає цілком достатньою інформацію про дані справи. 

51% тих, хто представляє інтереси інших в судах, і 34,7% тих, хто 
представляє власні інтереси, цілком задоволені наявністю інформації про справи, 
призначені до розгляду. Не задоволених наявністю такої інформації більше серед 
тих, хто представляє себе. 

Більшість учасників судових процесів, незалежно від кількості судових 
процесів, у яких респонденти брали участь, відзначають достатній рівень 
інформації про справи, призначені до розгляду.  

Зразки документів. Щодо того чи задовільняє відвідувачів суду наявна в 
суді інформація у вигляді зразків документів (заяв, клопотань, тощо), то тут 36,7% 
респондентів дана інформація задовільняє у повному обсязі, і в той же час лише 
7,6% опитаних інформація цілком не задовольнила. Досить великий відсоток 
респондентів вагалися при відповіді – 21,4% відповіли « ». 

Також достатньою мірою забезпечена в судах наявність інформації щодо 
зразків документів. 8,3% опитаних, віком 60 років і старші, говорять про цілковиту 
недостатність такої інформації і 14,3% віком 18-25 років заявляють про цілковиту 
відсутність даної інформації. Проте, всі інші показники оцінки наявності такої 
інформації вказують про те, що переважна більшість респондентів всіх вікових 
інтервалів задоволена потребами в даній інформації, так кожен другий, віком 60 
років і більше, погоджується з тим, що інформація про зразки документів цілком 
наявна. 

Можемо сказати, що найбільш задоволені наявністю інформації про зразки 
документів (заяв, клопотань) – це люди з повною вищою освітою, хоча, водночас, 
саме вони є найбільшою часткою тих, хто абсолютно не задоволений даною 
інформацією. Майже кожного другого з середньою та неповною освітою дана 
інформація задовольняє повністю.  

Слід відмітити, що люди без вищої юридичної освіти краще оцінюють 
задоволеність інформацією щодо зразків документів, ніж люди з повною 
юридичною освітою.  

Також ті, хто представляє власні інтереси, краще оцінюють наявність 
інформації щодо зразків документів, потрібних для представлення в суд.  

В загальному, для учасників одного (першого) судового процесу і для тих, 
хто брав участь в шести і більше судових справах, рівень наявної інформації щодо 
зразків заповнення документації досить високий. Ті, хто брав участь більше 2 разів 
у судових процесах, дещо критикують достатність інформації. Проте, цей відсоток 
низький. 

Порядок, реквізити та розміри судових платежів. Менше половини – 
41% респондентів – на запитання «чи достатньою є інформація щодо порядку 
сплати судових зборів, їх розмірів та реквізитів для їх сплати?» відповіли «цілком 
так», а 22,4% відповіли «скоріше так», 17,1% респондентів відповіли – « ». 

Повна задоволеність інформацією щодо порядку сплати судових зборів 
перевищує 65% серед осіб, віком більше 60 років. 48,8% респондентів, віком 18-25 
років цілком задоволені даною інформацією. У віковій категорії опитаних від 26 до 
39 років абсолютно задоволених наявною інформацією дещо менше – 41,9%, а у 
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віковому інтервалі 40-59 років цілковита задоволеність інформацією про порядок 
сплати судових зборів становить 35,6%. 

Найбільше серед тих, хто цілком не задоволений наявною інформацією 
щодо сплати судових послуг, це респонденти, віком 40-59 років (57,1%). 

Люди з вищою освітою оцінюють наявну інформацію щодо порядку сплати 
судових зборів такою, що цілком задовільняє потреби в ній більше, ніж люди з 
середньою і неповною середньою освітою.  

Респонденти без вищої юридичної освітою частіше за інших називають 
інформацію щодо сплати судових зборів повною, яка задовольняє потреби в ній. 
4,3% респондентів без юридичних знань відчувають цілковитий брак інформації 
щодо сплати зборів і мита. А 59% з вищою юридичною освітою відчувають повну 
задоволеність своїх потреб наявною в судах інформацією. 

57,4% респондентів, які представляють в суді іншу особу, цілком задоволені 
наявністю інформації щодо порядку сплати судових зборів та мита, реквізитів та 
розмірів платежів. 

Найбільш не задоволені інформацією щодо порядку сплати судових зборів 
респонденти, які брали участь у судовому процесі 2-5 разів. А цілком задоволені 
55,2% тих, хто брав участь в судовому процесі 6 і більше разів. 

Інформація в Інтернеті. 40,9% опитаних на території Луцького 
міськрайонного суду змогли оцінити сторінку «Судова влада України» в Інтернеті 
за 5-бальною шкалою. Їх середній бал склав 3,8. 

Серед респондентів, котрі мали можливість скористатися інформацією на 
сторінці «Судова влада України», – 44% молоді до 25 років, 35,5% респондентів, 
віком 26-39 років, та кожен другий, віком більше 60 років зазначили, що на даній 
сторінці цілком достатньо інформації.  

Серед тих, хто відповів, що на сторінці судової влади в Інтернеті цілком 
недостатньо інформації – по 66,7% респондентів, віком 26-39 років.  

Серед тих, хто відповів, що скоріше недостатньо інформації на сторінці 
судової влади в Інтернеті 50%, – це опитані, віком 18-25 років. 

Лише 26,7% респондентів з середньою і неповною середньою освітою та 
33,9% опитаних з повною вищою освітою цілком задоволені інформацією, наявною 
на сайті Судової влади України. 

3,6% респондентів з повною вищою освітою на запитання анкети «Чи 
достатньою є інформація на сторінці судової влади в Інтернеті?» зазначили 
відповідь «цілком ні». 

Серед респондентів з юридичною освітою 3% користувачів сторінки Судової 
влади в Україні, критично оцінюють повноту і якість інформації (обрали варіант 
відповіді «цілком ні») і ще 12,1% з них вважають інформацію на Інтернет-сайті 
«скоріше недостатньою». 

 Найбільш не задоволеними інформацією на сторінці судової влади в Україні 
є опитані, що представляють в суді власні інтереси, а 52,4% тих, хто 
представляють інтереси іншої особи, цілком задоволені даною інформацією.  

Підсумовуючи аналіз відповідей на блок запитань щодо інформаційної 
доступності варто відзначити, що на задоволеність більшістю форматів судових 
інформаційних даних впливають: статус учасника процесу (особисте 
представництво інтересів чи представництво іншого суб’єкта справи), попередній 
досвід участі в судових розглядах, освіта загалом та наявність чи відсутність 
юридичної освіти. Також в частині позицій на оцінку якості інформації впливає вік. 

 
Прийнятність платежів. 
Важливими індикаторами в оцінці якості роботи суду є можливість 

скористатися послугами адвоката у разі необхідності та доступність офіційних 
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судових витрат, навіть за умови, що обсяги судових витрат встановлюються в 
законодавчому порядку і не можуть коригуватись судом за власним бажанням. 

Як показали ре-
зультати опитування, 
навіть незначні суми 
витрат, пов’язані із звер-
ненням до суду 
(державне мито, інфор-
маційно-технічне забез-
печення судового про-
цесу) є обтяжливими 
майже для кожного 
шостого респондента 
(16,7%), які на питання 

«Чи офіційна сума витрат, пов'язана з Вашим зверненням до суду (державне мито, 
інформаційно-технічне забезпечення) є прийнятною (не обтяжливою)» (дали 
відповідь «цілком ні» та «скоріше ні»). Для більшості опитаних (58,0%) Луцького 
міськрайонного суду, не зважаючи на середній вік більшості відвідувачів та 
середній статок, офіційна сума витрат для звернення в суд є цілком (39,0%) або 
скоріше прийнятною у 19,0%. (Рис. 14, оцінка в балах) 

Прийнятними офіційні платежі вважають 46,8% опитаних, віком 40-59 років, 
43,7% віком 26-39 років, 36,8% молоді та 30% людей, старших 60 років. 

Обтяжливими дані платежі є для кожного другого, віком старше 60 років, для 
8,5% віком 26-39 років, 6,8% віком 18-25 та 6,5 віком 4-59 років. 

Опитані, які відносять себе до багатих, розділились у своїх переконаннях 
таким чином: 75% даної категорії опитаних вважають офіційні платежі цілком 
прийнятними, а ще 25% – «скоріше ні», ті, що відносять себе до категорій людей 
середнього статку або нижче та бідні більш критично оцінюють прийнятність 
офіційної суми платежів. 

В разі виникнення потреби невелика кількість опитаних мала б можливість 
звертатися до професійних юридичних послуг. 44,3% респондентів в ході 
опитування зазначили, що могли б дозволити витрати на послуги адвоката (26,2% 
з них відповіли на дане запитання «цілком так» і 18,1% – «скоріше так»). 12,9% 
опитаних негативно відповіли на запитання про можливість витрат на адвоката. 

У разі потреби 42,9% молодих людей, віком до 25 років, могли б дозволити 
собі витрати на адвокатів. І ще 21,4% респондентів даної вікової групи скоріше за 
все звернулися б до адвокатських послуг. 40,0% опитаних, старших 60 років, 
дозволили б собі оплату адвокатів за надання послуг. Найменший результат за 
витратами на адвокатські послуги виявлено у вікової категорії осіб, старших за 40 
років. 

30,5% бідних і 25,0% з нижчим від середнього рівнем достатку в разі 
виникнення необхідності готові дозволити собі витрати на адвокатські послуги. 
18,2% заможних скоріше за все витратили б кошти на адвокатів, а ще 45,5% не 
визначилися, чи готові вони оплатити професійні юридичні послуги. 

Такі залежності, на наш погляд, є цілком природними і не спричиняють 
потреби у якихось радикальних заходах щодо покращення доступу громадян до 
адвокатських та консультативних послуг. 

 
Дотримання термінів судового розгляду 

 
Початок судових засідань. Опитування респондентів в Луцькому 

міськрайонному суді Волинської області показало, що в переважній більшості 
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Рис. 14. Прийнятність платежів



 48

засідання розпочинаються не вчасно. Середній бал за даним виміром якості 
становить 3,1 бали. «Цілком так» на запитання «Чи вчасно розпочиналось 
засідання по вашій справі?» відповіли 27,5% респондентів, в той час, як «цілком 
ні» – 28,2%. Великий відсоток опитаних вагались при відповіді на дане питання 
(15,3%). (Рис. 15, оцінка в балах) 

Ті, хто брав участь у 
судових засіданнях понад 6 
разів, а також респонденти з 
вищою юридичною освітою, 
справи яких в процесі 
розгляду, частіше від інших 
називали випадки, коли 
засідання розпочиналися із 
запізненням. Найчастіше 
початок судових засідань 
затримувалися у рес-
пондентів, котрі брали 
участь в цивільному про-
цесі. 34,0% респондентів 
без вищої юридичної освіти, 
справи яких завершено, 
відзначають, що засідання 
розпочиналось цілком 
вчасно. 

Побажання при 
призначенні дня та часу 

засідань. Також опитані користувачі судових послуг, чиї справи знаходяться в 
процесі розгляду, зазначили, що їх побажання про призначенні часу і дати 
засідання були здебільшого враховані. Середній бал – 3,6 бали. 35,9% цілком 
погодились з даним запитанням та 24,4% відповіли «скоріше так», однак досить 
велика кількість респондентів (16,0%) з цим абсолютні не згодні, така ж сама 
кількість (16,0%) вагались при відповіді на дане запитання. 

Більшість респондентів з юридичною освітою, справи яких в процесі 
розгляду, заявляють про те, що судді йдуть на компроміс при призначенні дати та 
часу судових засідань, враховуючи інтереси та побажання сторін. Найчастіше 
враховуються побажання при призначенні дня і часу засідання в цивільному 
судочинстві. 43,3% респондентів, учасників цивільного судового процесу, чиї 
справи знаходяться в процесі розгляду, на запитання «Чи було враховано Ваші 
побажання при призначенні дня та часу засідання?» відповіли «цілком так». 

Більшість тих, хто представляє власні інтереси, частіше, ніж ті, що 
представляють іншу особу, з числа тих, чиї справи в процесі розгляду, говорять 
про врахування побажань при призначенні дати і часу засідань. З опитаних, що 
представляли в суді інших осіб, розгляд справ яких завершено, 57,1% цілком 
погоджуються з тим, що їх побажання були враховані при призначенні дня і часу 
засідання. 

Повістки та повідомлення. В більшості респонденти зазначають про 
своєчасність надходжень повісток та повідомлень про розгляд справ. Середній 
бал – 3,7. 43,5% респондентів отримували повістки та повідомлення вчасно, 22,9% 
скоріше за все, вчасно, проте досить велика кількість респондентів вагались при 
відповіді на дане питання (13,0%). 

Респонденти без вищої юридичної освіти, чиї справи в процесі розгляду або 
завершені, частіше погоджувались із своєчасністю отримання повісток та 
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Рис. 15. Дотримання термінів судового розгляду
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повідомлень в суд. Ті, хто представляє іншу особу в суді та чиї справи знаходяться 
в процесі розгляду, дещо частіше заявляють про своєчасність отримання повісток 
та повідомлень в суд, ніж респонденти, котрі представляють свої власні інтереси і 
права. Опитані, котрі брали участь в судових процесах більше 6 разів, і тепер їхні 
справи знаходяться в процесі розгляду, частіше заявляють про те, що повістки в 
суд та повідомлення приходили вчасно (39,6%), проте ті, справи яких вже 
завершено, і вони брали участь в судовому процесі більше 6 разів, найменше 
погоджуються з тим, що вчасно отримували повістки і повідомлення про розгляд 
справ. 

Серед тих, чиї справи знаходяться в процесі розгляду, 51,6% респондентів, 
що брали участь в цивільному процесі, відповіли «цілком так» і 20,4% «скоріше 
так» на запитання, чи повістки та повідомлення про розгляд справи вони 
отримували вчасно.  

Перенесення/затримка розгляду справ. В половині випадків, на думку 
респондентів, рішення про перенесення чи затримку розгляду справ були 
обґрунтованими (середній бал 3,6). Кожен четвертий респондент (26,7%) «цілком 
погоджувався з тим, що затримки/перенесення слухання були обґрунтовані», 
32,8% респондентів відповідали «скоріше так», 4,3% респондентів відповіли 
«цілком ні», і 12,2% респондентів – «скоріше ні». 19,1% респондентів не змогли 
дати відповідь (не змогли визначитись у відповіді 2,3% респондентів).  

Аналізуючи відповіді опитаних, чиї справи знаходять в процесі розгляду, 
можна побачити, що про необґрунтованість затримки (перенесень) слухань 
вказали 18,7% учасників цивільного процесу. З них 14,3% відповіли «цілком ні» і 
14,4% – «скоріше ні». 43,2% опитаних, які мають вищу юридичну освіту, вважають 
затримки слухань обґрунтованими, респонденти без юридичної освіти 
обґрунтованими називають затримки у 22,5% випадках. 45,2% тих, хто 
представляє інтереси інших осіб, заявляють про обґрунтованість затримки 
слухань, а серед тих, хто представляє свої інтереси самостійно – 20,5% таких, що 
вважають обґрунтованими затримання судових слухань. 

Серед тих, чиї справи завершено, 18,2% опитаних без вищої юридичної 
освіти заявляють про те, що затримки та перенесення слухань є цілком не 
обґрунтованими. 

Також серед тих, чиї справи знаходяться в процесі розгляду, найменше 
обґрунтованими затримки та перенесення слухань у розгляді справ вважають 
учасники цивільного процесу – 86,7% від загальної кількості тих, хто відповів на 
дане питання «цілком ні». Найчастіше обґрунтованими затримки слухань 
називають учасники адміністративного процесу. 

Серед опитаних, чиї справи завершено, критичніше оцінюють обґрунтування 
затримки та перенесення слухань ті, що представляють у суді власні інтереси, ніж 
ті, хто представляє інтереси інших осіб.  

Ознайомлення з матеріалами справи. У більшості респондентів не 
виникало проблем із ознайомленням з матеріалами справи (середній бал – 4,3). 
Загалом про наявність такої можливості зазначили 83,9% респондентів (з них 
«цілком так» відповіли 55,7% та «скоріше так» – 28,2%), зовсім не мали 
можливості вчасно ознайомитись з матеріалами справи 6,1% опитаних. 

 Розглянемо опитаних, чиї справи знаходяться в процесі розгляду. Особи з 
юридичною освітою та без неї приблизно однаково констатували можливість 
вчасно ознайомитися з матеріалами справи. Респонденти, що представляють в 
суді власні інтереси, частіше мали можливість вчасно ознайомитися з матеріалами 
справи, ніж опитані користувачі судових послуг, що представляли в судах інших 
осіб. Однак 70,0% тих, що представляють в суді інших осіб, дали відповідь «цілком 
так» на запитання «Чи мали Ви можливість вчасно ознайомитися з матеріалами 
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справи?». 7,7% опитаних, що брали участь в 2-5 судових процесах, не мали 
можливості своєчасно ознайомитися з матеріалами справи.  

Майже 62,6% учасників цивільного процесу і 60,0% учасників 
адміністративного процесу мали можливість безперешкодно працювати з 
матеріалами справи. І ще 40,0% респондентів, що брали участь в 
адміністративному, і 18,7% в цивільному процесах відповіли «скоріше так» на 
запитання «Чи мали Ви можливість вчасно ознайомитися з матеріалами справи?».  

Щодо респондентів, чиї справи завершено, 66,7% з них з вищою юридичною 
освітою відповіли «цілком так» на питання «Чи мали Ви можливість вчасно 
ознайомитися з матеріалами справи?», таку ж відповідь дали 78,6% опитаних, що 
представляли в суді інших осіб, та 54% респондентів – учасників цивільного 
процесу. 
 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Загалом, респонденти відзначили досить високу якість роботи працівників 

апарату суду. Середній бал оцінок якості по даному виміру можна побачити на 
рисунку 16 (оцінка в балах). 

Респонденти високо оцінюють професійні риси працівників апарату Луцького 
міськрайонного суду, зокрема такі, як: доброзичливість та повагу (відзначили 
83,8% респондентів), старанність і дисциплінованість (81,9% репондентів), 
витримку та коректність (81,5% респондентів); знання своєї справи, 
професіоналізм (84,7% опитаних).  

Дещо менше відзначені такі якості, як бажання допомогти (72,3%) та однакове 
ставлення до всіх відвідувачів (63,3%).  
Старанність у підготовці матеріалів. 75,2% користувачів послуг Луцького 
міськрайонного суду стверджують, що працівники суду працювали старанно (з них 
«цілком так» відповіли 51,9% та «скоріше так» – 23,3% ), не припускалися 
помилок, які призводили б до переробки документів чи порушення термінів. Лише 
8,5% опитаних вважають роботу працівників апарату суду недобросовісною. 

Розглянемо респондентів, справи яких знаходяться в процесі розгляду. 
70,3% респондентів з вищою юридичною освітою відзначають старанність та 
добросовісність працівників суду, так само вважає 54,9% опитаних без вищої 
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юридичної освіти. Серед респондентів з юридичною освітою лише 2,7% не 
вбачають даних якостей у працівників суду (відповіли «цілком ні»).  

54,8% опитаних, що представляли у суді себе особисто, визнали, що судді 
працювали старанно та не припускались помилок у своїй роботі. Частка тих, хто 
відзначив, що такі якості не притаманні працівникам апарату суду, становить 5,5%. 
З числа респондентів, які представляли у суді інших осіб, 74,5% впевнено 
відзначили старанність працівників суду, їх добросовісність; 3,2% – не відзначають 
таких рис. 

Цілковиту старанність працівників суду відзначили 35,4% респондентів, 
віком 40-59 років; 30,8% – віком 26-39 років; 27,7% – віком 18,25 років та лише 
6,2% респондентів, яким за 60. Не відзначили такої якості у працівників суду 9,4% 
опитуваних, віком 26-39 років та 5,0% – віком 40-59 років. 

61,1% респондентів, які мають повну вищу освіту, спостерігали у працівників 
суду старанність та прагнення уникнути помилок, проте, близько 4,2% опитаних 
повністю або частково заперечують їх наявність у працівників суду. 

56,0% респондентів з тих, хто перший раз брав участь у судовому процесі, 
та кожен другий з тих, хто 2-5 разів брали участь у судовому процесах, а також 
72,1% тих, хто більше 6 разів брали участь у судовому процесі, відзначили 
старанність та добросовісність праціників апарату суду. Серед респондентів, що 
перший раз брали участь у судовому процесі, 4% не відзначають даних 
позитивних якостей у працівників суду, серед таких, що 2-5 разів брали участь у 
судовому процесі – 5%, та 4,7% тих, хто брав участь в судовому процесі більше 6 
разів. 

Щодо респондентів, розгляд справ яких завершений, можна прослідкувати 
наступне: кожен другий опитаний з вищою юридичною освітою відзначає 
старанність та добросовісність працівників суду, так само вважає 51,1% опитаних 
без вищої юридичної освіти. Серед респондентів з юридичною освітою 11,1% не 
вбачають даних якостей у працівників суду (відповіли «цілком ні») та ще 10,6% 
респондентів без юридичної освіти з ними згодна. 

Цілковиту старанність працівників суду відзначили усі опитані, старші 60 
років, 57,1% – віком 18,25 років, 51,5% респондентів, віком 26-39 років та 52,6% 
респондентів, віком 40-59 років. Не відзначили такої якості у працівників суду 
10,8% опитуваних, віком 26-39 років та 15,8% – віком 40-59 років. 

57,1% респондентів, які мають повну вищу освіту, спостерігали у працівників 
суду старанність та прагнення уникнути помилок, проте, близько 6,1% повністю 
заперечують їх наявність у працівників, так само вважають ще 33,3% опитаних з 
базовою вищою освітою та 27,3% – з середньою та неповною середньою. 

35% респондентів, хто перший раз брав участь у судовому процесі, 72,4% 
тих, хто 2-5 разів брав участь у судовому процесі, а також 33,1% з тих, хто більше 
6 разів брав участь у судовому процесі, відзначили старанність та добросовісність 
працівників апарату суду.  

Доброзичливість та повага. Доброзичливість та повагу апарату зі 
сторони працівників суду відмітили 83,8% опитаних, які відповіли на запитання 
«цілком так» і «скоріше так». 4,8% опитаних дали негативну відповідь.  

Розглянемо відповіді тих респондентів, справи яких знаходяться на стадії 
розгляду.  

73,0% опитаних, у яких наявна вища юридична освіта, та 57,5% тих, у кого її 
немає, відзначили доброзичливість та повагу працівників апарату суду. 
Заперечують наявність цих рис 4,1% тих, у кого немає вищої юридичної освіти, та 
8,1% представників з вищою юридичною освітою. 

60,0% з тих, хто особисто представляв себе у суді, відзначили 
доброзичливість та повагу зі сторони працівників суду, ще 4% заперечили таке 
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ставлення працівників. Серед тих, хто представляв у суді іншу особу, 9,7% тих, хто 
заперечив доброзичливе ставлення працівників суду при спілкуванні. 

Доброзичливе ставлення і повагу працівників суду відзначили 55,6% тих 
респондентів, які перший раз брали участь у судовому процесі, 7,4% з них не 
побачили цих якостей у працівників суду. Частка респондентів, які 2-5 разів брали 
участь у судовому процесі і відзначили доброзичливість працівників суду до своїх 
клієнтів становить 62,5%; тих, хто вважає, що працівники суду не наділені цими 
якостями – 2,5%. 67,4% респондентів, хто брав участь у судових процесах більше 
6 разів, відзначили доброзичливість працівників суду. 

Доброзичливість, як одну з позитивних рис працівників суду, відзначили 
65,5% респондентів, віком 18-25 років; 73,5% – віком 26-39 років; 50% – віком 40-
59 років та 71,4% – старших 60 років. 

63,9% респондентів, у яких наявна повна вища освіта, спостерігали 
доброзичливість та повагу працівників суду щодо своїх клієнтів, ще 77,8% 
рспондентів з наявною базовою вищою освітою і 57,1% з середньою і неповною 
середньою освітою з ними погодилися. 

Проаналізуємо відповіді респондентів, справи яких завершені. Найбільше 
схильні до думки, що працівники апарату суду виявляли при спілкуванні 
доброзичливість і повагу, опитані, віком 26-39 років, однаковою мірою не згодні з 
даним твердженням респонденти з середньою та неповною середньою освітою і 
респонденти з повною вищою освітою. Більша частина опитаних без юридичної 
освіти вважають працівників апарату суду доброзичливими, ніж та частина осіб, 
що мають юридичну освіту. При порівнянні осіб, які представляють в суді власні 
інтереси та інтереси інших осіб, більш схильні вважати про вияв доброзичливості 
та поваги працівників апарату суду ті опитані, які представляють у суді власні 
інтереси. 

Бажання допомогти. Вияв бажання допомогти спостерігали 47,1% 
респондентів, які відповіли «цілком так», та 25,2% респондентів, відповідь на 
запитання яких була «скоріше так». 7,6% респондентів відповіли «цілком ні» та 
6,2% – «скоріше ні» на запитання «Чи виявили працівники апарату суду при 
спілкуванні з Вами таку рису: бажання допомогти?»  

Вияв бажання допомогти своїм клієнтам спостерігали 47,3% респондентів, 
які особисто представляли себе у суді, заперечили наявність такого бажання – 
10,8% респондентів з тих, чиї справи знаходяться в процесі розгляду. Щодо тих, 
чиї справи завершені, більшість опитаних, які представляли у суді власні інтереси, 
підтвердили наявність цього бажання.  

 Окрім того, 64,9% опитаних з вищою юридичною освітою і 44,4% тих, що не 
мають вищої юридичної освіти, та їхні справи знаходяться в процесі розгляду 
зазначають, що працівники суду готові допомогти. Не помітили такого бажання 
5,4% опитаних з вищою юридичною освітою і 9,7% з тих, що не мають юридичної 
освіти. Ті представники, справи яких завершені, та в переважній більшості ті, що 
не мають вищої юридичної освіти, вважають, що представники суду виявили 
бажання допомогти.  

34,6% та 50% тих, хто бере участь у судовому процесі вперше і їхні справи 
знаходяться в процесі розгляду, вважають, що у працівників суду, швидше за все, 
наявне бажання допомогти, і цілком впевненні в наявності такого бажання 
відповідно. Ще 3,8% вважають, що такого бажання в працівника суду, швидше за 
все, не виникає. З тих, хто брав участь у судовому процесі 2-5 разів, 52,5% цілком 
впевнені, що працівник суду бажає допомогти, а 5,0% дотримуються протилежної 
думки. Вияв бажання допогти працівниками суду відзначили 51,2% опитаних, які 
більше 6 разів брали участь у судовому процесі, а відсутність такого бажання – 
14,0% з їх числа. Щодо респондентів, справи яких завершені, більш схильні до 
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думки, що працівники апарату виявляють бажання допомогти ті, що брали участь у 
судовому процесі 2-5 разів. 

Аналізуючи відповіді респондентів, справи яких знаходяться на стадії 
розгляду, слід відмітити, що найбільше погоджуються з тим, що працівники суду 
виявляють бажання допомогти, опитані, віком 26-39 років. У респондентів, справи 
яких завершені, найбільшу частку з числі тих, що дали відповідь «цілком так», 
також складають респонденти, віком 26-39 років. 

Бажання допомогти у працівників суду визнали 54,2% опитаних з вищою 
освітою, 75% – з базовою вищою та ще 39,3% – з середньою і неповною 
середньою освітою. Не помітили цього бажання 5,6% респондентів з вищою 
освітою, 12,5% – з базовою вищою, а також 14,3% – з середньою і неповною 
середньою освітою з опитаних, чиї справи знаходяться на стадії розгляду. 
Найбільше схильні вважати, що працівники апарату суду виявляють бажання 
допомогти, представники з базовою вищою освітою, розгляд справ яких вже 
завершено. 

Однакове ставлення до всіх відвідувачів. 11,4% респондентів 
абсолютну невдоволеність висловили відсутністю однакового ставлення до всіх 
відвідувачів та ще 5,2% зазначили «скоріше ні» щодо притаманності даної риси 
працівникам апарату Луцького міськрайонного суду. Відповідно, частка 
респондентів, які вважають, що працівники однаковою мірою ставляться до 
відвідувачів суду, становить 63,3% (респонденти, що дали відповідь «цілком так» 
та «скоріше так»). 

Розглянемо відповіді респондентів, справи яких знаходять на стадії 
розгляду. 

42,6% респондентів з повною вищою освітою, 37,5% – з базовою вищою, 
37% – з середньою і неповною середньою освітою вважають, що працівники суду 
однаково ставляться до всіх відвідувачів, незалежно від соціального статусу. 
Проте 7,4% опитаних з повною вищою, 25% з базовою вищою та 18,5% з 
середньою і неповною середньою освітою відзначили, що ставлення працівників 
суду до відвідувачів нерівне. Рівність у ставленні до всіх відвідувачів відзначили 
55,9% респондентів з юридичною освітою, 32,9% – без юридичної освіти. 
Недотримання принципу рівності працівниками апарату суду відзначили 8,8% 
респондентів з юридичною освітою та 12,9% без вказаної освіти. 

35,6% опитаних, які представляли у суді себе особисто, і 48,3% тих, хто 
представляв у суді інших осіб, підтвердили рівне ставлення до всіх учасників 
процесу. Цілком заперечили рівне ставлення до клієнтів 12,3% респондентів, які 
представляли у суді себе, та 10,3% тих, хто представляв інших осіб. 

Однакове ставлення працівників суду до всіх відвідувачів, незалежно від 
соціального статусу, зазначили 34,6% тих, хто вперше є учасником судового 
процесу, 40% тих, хто 2-5 разів брали участь, та 44,7% тих, хто більше 6 разів 
брав участь у судовому процесі. Заперечують однакове ставлення працівників 
суду до всіх відвідувачів, незалежно від соціального статусу 7,5% тих, хто 2-5 разів 
брали участь у судовому процесі, 18,4% тих, хто 6 і більше разів брав участь у 
судовому процесі. 

Дотримання принципу рівності відзначили: 37,0% опитаних, віком 18-25 
років, 53,1% – віком 26-39 років, 28,9% – віком 40-59 років та 57,1% – віком старше 
60 років. Порушення рівного ставлення працівників суду до відвідувачів відзначили 
3,7% опитаних віком 18-25 років, 9,4% – віком 26-39 років, 15,8% – віком 40-59 
років та 29,6% – віком старше 60 років. 

Проаналізуємо відповіді тих респондентів, справи яких завершено. 
Найбільше схильні до думки про рівне ставлення до всіх відвідувачів, 

незалежно від їхнього соціального статусу, опитані, віком 26-39 років, такої ж 
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думки притримується переважна кількість опитаних з базовою вищою освітою. 
Більше схильні вважати, що даний принцип не дотримується, опитані без вищої 
юридичної освіти та ті, які представляють в суді себе. Щодо респондентів, які 
брали участь в судовому процесі вперше, 63,2% опитаних відзначають 
дотримання принципу однакового ставлення до всіх відвідувачів. 

Старанність та дисциплінованість у спілкуванні. Переважна 
більшість респондентів оцінила старанність та дисциплінованість у спілкуванні 
працівників суду досить високо. 55,2% опитаних відповіли «цілком так» і 26,7% 
відповіли «скоріше так». Частка респондентів, невдоволених даною 
характеристикою якості роботи суду, становить приблизно 5%. 

Розглянемо відповіді тих респондентів, справи яких знаходяться на стадії 
розгляду. 

Високий рівень старанності та дисциплінованості працівників суду 
відзначили респонденти як з юридичною освітою, так і без неї. 

Старанність та дисциплінованість, притаманні працівникам суду, відзначили 
53,4% опитаних, які представляли особисто себе у суді, та 67,7% – тих, хто 
представляв іншу особу. Дані риси не властиві працівникам суду – так вважають 
5,5% тих, хто представляв особисто себе у суді, а також 3,2% тих, хто представляв 
іншу особу. 

Частка респондентів, які перший раз беруть у часть у судовому процесі та 
відзначили старанність працівників суду, складає 57,7%, частка тих, хто 2-5 разів 
брали участь у судовому процесі – 47,5%, тих, хто більше 6-ти разів – 69,0%. Не 
відзначили наявність таких якостей у працівників суду 3,8% з тих, хто вперше є 
учасником судового процесу, 2,5% тих, хто 2-5 разів був учасником та 7,1% тих, 
хто більше 6 разів був учасником судового процесу. 

55,2% опитних, віком 18-25 років; 70,6% віком 26-39 років; 52,6% віком 40-59 
років та 42,9%, старші 60 років зазначили, що працівникам апарату суду 
притаманні якості старанності та дисциплінованості.  

Наявність позитивних рис старанності та дисциплінованості у працівників 
суду зазначили 51,9% респондентів з середньою та неповною середньою освітою, 
66,7% з базовою вищою та 60,6% з повною вищою освітою.  

Проаналізуємо відповід тих респондентів, справи яких завершено. 
Старанність та дисциплінованість притаманні працівникам суду: так вважає 

63,3% опитаних, які представляли особисто себе у судді, та 57,1% тих, хто 
представляв іншу особу. Дані риси не властиві працівникам суду – так вважає 
лише 4,1% тих, хто представляв особисто себе у суді. 

Частка респондентів, які перший раз беруть у часть у судовому процесі та 
відзначили старанність працівників суду, складає 70,0%, частка тих, хто 2-5 разів 
брали участь у судовому процесі – 62,1%, тих, хто більше 6-ти разів – кожен 
другий. Не відзначили наявності таких якостей у працівників суду 5,0% тих осіб, які 
вперше є учасниками судового процесу, та 3,4% тих, хто 2-5 разів був таким 
учасником. 

 57,1% опитаних, віком 18-25 років, 56,8% – віком 26-39 років, 73,7% віком 
40-59 років та 50,0%, старших 60 років зазначили, що працівникам апарату суду 
притаманні такі якості, як старанність та дисциплінованість.  

Наявність рис старанності та дисциплінованості у працівників суду 
зазначили 54,5% респондентів з середньою та неповною середньою, 66,7% з 
базовою вищою та 63,3% з повною вищою освітою.  

Витримка та коректність. Також позитивно відзначили респонденти 
витримку та коректність у спілкуванні з працівниками суду. Частка респондентів, 
що відповіли на це запитання «цілком так» і «скоріше так», становить, відповідно, 
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52,9% та 28,6%. 6,6% респондентів вважають, що дана якість в працівників суду 
відсутня, тобто їх відповідь на питання була «цілком ні» і «скоріше ні».  

Розглянемо відповіді тих респондентів, справи яких знаходяться на стадії 
розгляду. 

Витримку та коректність працівників суду визнали 62,2% тих, у кого є вища 
юридична освіта, та 54,2% тих, у кого її немає. 5,6% респондентів без вищої 
юридичної освіти вважають, що у працівників суду зазначених вище якостей 
немає. 

54,1% респондентів, які представляли себе у суді особисто, а також 58,1% 
тих, хто представляв у суді інших осіб, відзначали витриманку та коректність 
працівників апарату суду.  

Вважають, що працівникам суду притаманні витримка і коректність 53,8% 
тих, хто вперше бере участь у судовому процесі, 50,0% тих, хто 2-5 разів брав 
участь, і 65,1% тих, хто більше 6 разів брав участь у судовому процесі.  

Про те, що працівники суду витримані та коректні, говорять 51,7% 
респондентів, віком 18-25 років, 67,6% – віком 26-39 років, 53,8% – віком 40-59 та 
42,9% – старші 60 років. Не погоджуються з цією думкою 3,4% опитаних, віком 18-
25 років, 2,9% – віком 26-39 років, 5,1% – 40-59 років та 14,3% старших 60 років. 

Респонденти з базовою вищою, середньою і неповною середньою освітою 
вимогливіше ставляться до таких рис працівників апарату суду, як витримка і 
коректність.  

Проаналізуємо відповід тих респондентів, справи яких завершено. 
Витримку та коректність працівників суду визнали кожен другий опитаний з 

вищою юридичною освітою, та 57,4% тих, у кого її немає. 4,3% респондентів без 
вищої юридичної освіти вважають, що у працівників суду зазначених вище якостей 
немає. 

57,1% респондентів, які представляли себе у суді особисто, та кожен другий 
з опитаних, хто представляв у суді інших осіб, відзначали витримку та коректність 
працівників апарату суду.  

Вважають, що працівникам суду притаманні витримка і коректність 55% тих, 
хто вперше бере участь у судовому процесі, 62,1% тих, хто 2-5 разів брав участь, і 
43,8% тих, хто більше 6 разів брав участь у судовому процесі.  

Про те, що працівники суду витримані та коректні говорять 57,1% 
респондентів, віком 18-25 років, 54,1% – віком 26-39 років, 63,2% – віком 40-59 та 
зовсім так не вважають опитані, старші 60 років.  

Респонденти з базовою вищою, середньою та неповною середньою освітою 
не оцінюють негативно витримку і коректність працівників апарату суду.  

Професіоналізм і знання справи. Дані показники якості роботи суду також 
є досить високими. Професіоналізм і знання справи у працівників суду відмітили 
84,7% опитаних, і всього лише 4,3% з цим не погоджуються, тобто ті, що відповіли 
на дане питання «цілком ні» або «скоріше ні».  

Розглянемо відповіді тих респондентів, справи яких знаходять на стадії 
розгляду 

Опитані відвідувачі Луцького міськрайонного суду, що мають вищу юридичну 
освіту, в основному, досить високо оцінюють професіоналізм працівників апарату 
суду – на рівні 69,4%. Респонденти без юридичної освіти професіоналізм оцінюють 
дещо нижче – 68,1%, а 5,6% з них говорять про цілковиту відсутність таких рис у 
працівників апарату суду при спілкуванні з відвідувачами. 

Також представники власних інтересів у суді краще оцінюють роботу 
працівників в апараті суду, ніж респонденти, котрі представляють іншу особу в 
суді. 
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Респонденти, що мають перший досвід спілкування з працівниками апарату 
суду, оцінюють їх знання справи та професійні якості так сам як і ті, хто брав 
участь в 2 і більше судових процесах. 

Респонденти до 59 років загалом високо оцінюють професіоналізм 
працівників суду. Серед осіб, старших 60 років, високо оцінює професіоналізм 
працівників суду кожен другий. Проте, певна кількість відвідувачів суду вікової 
категорії 26-39 та старших 60 років говорять про цілковиту відсутність у 
представників апарату якості професіоналізму. 

Відвідувачі суду, що мають середню і неповну середню освіту, частіше за 
інших висловлюють думку про відсутність у працівників суду професіоналізму та 
знання своєї справи. 

Проаналізуємо відповід тих респондентів, справи яких завершено. 
Опитані відвідувачі Луцького міськрайонного суду, що мають вищу юридичну 

освіту, в основному, досить високо оцінюють професіоналізм працівників апарату 
суду, як і респонденти без юридичної освіти, а 2,1% з них говорять про цілковиту 
відсутність таких рис у працівників апарату суду в спілкуванні з відвідувачами. 

Також представники інтересів інших осіб в суді краще оцінюють роботу 
працівників в апараті суду, ніж респонденти, котрі представляють власні інтереси в 
суді. 

Кожен другий серед респондентів, що мають перший досвід спілкування з 
працівниками апарату суду, оцінюють їх знання справи та професійні якості дуже 
добре, а ті, хто брав участь в 2 і більше судових процесах, краще оцінюють 
професійні якості працівників суду. 

Всі респонденти, віком старше 60 років, оцінюють знання справи і 
професійні якості працівників апарату якнайкраще, також високо оцінюють даний 
параметр інші вікові категорії опитаних. 

Відвідувачі суду, що мають повну вищу освіту, частіше за інших 
висловлюють думку про відсутність у працівників суду професіоналізму та знання 
своєї справи. 

 
Сприйняття роботи суддів 
В ході дослідження респонденти досить високо оцінили якість роботи суддів 

Луцького міськрайонного суду, про що свідчить рисунок 17. 
Учасники опитування досить високо оцінюють такі критерії роботи суддів, як 

можливість обґрунтувати свою позицію під час слухання справи (71,3%), 
можливість заперечити заяву протилежної сторони (59,0%), дотримання 
процедури судового розгляду (70,8%). Ці респонденти дали відповідь на дане 
запитання «цілком так». І хоча інші критерії оцінки роботи суддів називаються 
респондентами дещо рідше, вони отримали досить позитивну оцінку в сприйнятті 
роботи суддів. 

Коректність, ввічливість, повага. Позитивно дану характеристику 
відмітили 84,9% опитаних, тобто вони дали відповідь на запитання «цілком так» та 
«скоріше так». Чатка невдоволених коректністю та ввічливістю з боку судді 
становить близько 4,0% респондентів. (Рис. 17, оцінка в балах). 

Розглянемо відповіді тих респондентів, справи яких знаходять на стадії 
розгляду. 

66,7% опитаних з юридичною освітою та 56,2% респондентів без юридичної 
освіти в ході опитування відзначили коректне ставлення суддів Луцького 
міськрайонного суду Волині, їх ввічливість та повагу до відвідувачів. 5,5% 
респондентів без юридичної освіти відзначають відсутність таких рис у суддів, як 
коректність, ввічливість, повагу до всіх учасників процесу.  
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Чи маєте Ви враження, що су ддя ставився коректно,
вв ічливо, з повагою до всіх у часників  процесу?

Чи склалося у  Вас враження, що су ддя ретельно
підготу вався до справи і добре в  ній розбирається?

Чи дотриму вався су ддя процеду ри су дового
розгляду ?

Чи мали Ви можлив ість прокоменту вати заяву
протилежної сторони?

Чи мали Ви можлив ість обґру нту вати свою позицію
під час слу хання справи?

Чи Ви вважаєте, що су ддя працював  незалежно та
неу переджено, без зовнішнього тиску  (з боку  фізичних

та юридичних осіб)?

Рис. 17. Сприйняття роботи суддів

Ті, хто вперше бере участь в судовому процесі, рідше відчувають коректність і 
ввічливість судді, а ті, хто брав участь у більше ніж 2 судових процесах, частіше 
помічають відсутність таких якостей у суддів. 

Не всі судді, що ведуть цивільні справи, дотримуються таких норм 
спілкування, як ввічливість, повага та коректне ставлення до всіх учасників 
судового процесу. Адже лише учасники даного виду судових справ заявляють про 
відсутність вказаних рис у судді. Проте, їхня кількість досить незначна і тому варто 
говорити, що судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ввічливі та 
коректні. 

Проаналізуємо відповіді респондентів, справи яких завершено. 
72,2% опитаних з юридичною освітою та 54,3% респондентів без неї в ході 

опитування відзначили коректне ставлення суддів Луцького міськрайонного суду 
Волині, їх ввічливість та повагу до відвідувачів. 4,3% респондентів без юридичної 
освіти називають відсутність у суддів рис коректності, ввічливості та поваги до всіх 
учасників судового процесу.  

Ті, хто вперше бере участь в судовому процесі і ті, що беруть участь більше 
6 разів рідше відчувають коректність і ввічливість судді, ніж ті, хто брав участь у 2-
5 судових процесах. 

Не всі судді, що ведуть цивільні справи, дотримуються таких норм 
спілкування як ввічливість, повага та коректне ставлення до всіх учасників 
судового процесу.  

Підготовка до справи. Загалом, підготовка суддів до розгляду справи 
знаходиться на досить високому рівні. 48,3% опитаних вважають, що суддя цілком 
ретельно підготувався до справи, 34,3% дали відповідь «скоріше так». 4,5% 
респондентів дали відповідь «цілком ні». Частка респондентів, що дали відповідь 
«скоріше ні», становить 1,7%.  

Розглянемо відповіді тих респондентів, справи яких знаходять на стадії 
розгляду. 

58,3% респондентів з юридичною освітою відзначають високий рівень 
підготовки суддів до розгляду справ, а також 47,9% людей без юридичної освіти 
називають дану перевагу суддів. 

Про непідготовленість суддів до процесу говорять ті респонденти, котрі 
брали участь у судових процесах вперше, а також у 2 і більше судових процесах. 
Варто зазначити не досить високу оцінку рівня підготовленості суддів до розгляду 
справ.  

У респондентів склалося враження, що найкраще судді готуються до 
цивільного процесу. Але по 3,3% учасників цього процесу все ж відзначають 
непідготовленність суддів до розгляду справ. 
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Проаналізуємо відповіді тих респондентів, справи яких завершено. 
61,1% респондентів з юридичною освітою відзначають високий рівень 

підготовки суддів до розгляду справ, також 43,5% людей без юридичної освіти 
називають дану якість суддів. 

Про непідготовленість суддів до процесу говорять ті респонденти, котрі 
брали у часть вперше та більше, ніж у 6 судових процесах.  

У респондентів склалося враження, що найгірше судді готуються до 
цивільного процесу. Але по 4,1% учасників цього виду процесу називають 
непідготовленність суддів до розгляду справ. 

Дотримання процедури судового розгляду. 91,6% опитаних дали 
позитивну відповідь про дотримання процедури судового розгляду. Лише 6,2% 
респондентів вважають, що суддя або не дотримувався процедури судового 
розгляду цілком або, скоріше за все, не дотримувався.  

Ті респонденти, які мають юридичну освіту та справи яких знаходяться в 
процесі розгляду, частіше вказують на дотримання суддею процедури судового 
розгляду (83,3%), ніж респонденти без юридичної освіти (70,8%). Респонденти, що 
брали участь у судових процесах понад 6 разів і їхні справи в процесі розгляду, 
частіше за інших заявляють про дотримання суддею процедури судового 
розгляду.  

76,9% респондентів, які були учасниками цивільного процесу і справи яких 
знаходяться в процесі розгляду, відповіли «цілком так» на запитання анкети щодо 
дотримання суддею процедури судового розгляду, а 3,3% відповіли на дане 
запитання «цілком ні» і ще 3,3% – « ».  

Ті респонденти, що мають вищу юридичну освіту і справи яких вже 
завершені, частіше стверджують про недотримання суддею процедури судового 
розгляду. 

Можливість коментувати заяву протилежної сторони. Більше 80,0% 
респондентів відповіли, що можливість коментування заяви протилежної сторонии 
є цілком можливою або скоріш за все є можливою. Однак 9,0% опитаних 
стверджують, що їм не було надано можливості заперечувати заяву іншої сторони, 
тобто їх відповідь на питання була «цілком ні» та «скоріше ні». Ті, хто мають 
юридичну освіту, частіше (83,8%), ніж респонденти без такої освіти (53,9%) 
стверджують про надану їм можливість коментувати заяву протилежної сторони. 
11,8% опитаних без юридичної освіти стверджують, що їм не було надано 
можливості заперечувати заяву іншої сторони, при цьому, це були респонденти, 
справи яких знаходяться в процесі розгляду.  

Учасники цивільного процесу мали можливість прокоментувати заяву 
протилежної сторони частіше, ніж учасники інших видів судових процесів, справи 
яких знаходились в розгляді. 

88,9% респондентів, які мають вищу юридичну освіту і чиї справи вже 
завершені стверджують, що їм була надана можливість прокоментувати заяву 
протилежної сторони. 

Незалежність та неупередженість суддів. 88,7% респондентів 
стверджують, що судді Луцького міськрайонного суду є незалежними та 
неупередженими. Частка респондентів, що цілком не погоджуються з цим, 
становить 5,6%. Респонденти, що дали відповідь «скоріше ні» складають 1,7%. 
72,2% респондентів з вищою юридичною освітою та 55,7% опитаних, які юридичної 
освіти не мають, стверджують про незалежність та неупередженість суддів. 5,6% 
респондентів з юридичною освітою на запитання анкети «Чи Ви вважаєте, що 
суддя працював незалежно та неупереджено, без зовнішнього тиску» обрали 
відповідь «цілком ні». Відповіді на дане запитання респондентів без вищої 
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юридичноЇ освіти розподілился таким чином: 8,6% вказали «цілком ні» і 2,9% 
опитаних обрали відповідь «скоріше ні». 

Найбійльше не погоджуються з тим, що суддя працював незалежно та 
неупереджено учасники судового процесу, котрі брали участь в ньому 6 та більше 
разів, з тих, чиї справи на даний момент знаходяться в розгляді.  

4,4% респондентів, які мають вищу юридичну освіту та чиї справи 
завершено, стверджують про цілковиту відсутність незалежної роботи і 
неупередженості роботи судді. Проте 64,7% респондентів даної категорії 
стверджують про цілковиту її присутність. 

Якість судового рішення. В даній частині ми прохарактеризуємо лише ту 
частину респондентів, котрі отримали рішення суду – 44,4% опитаних, справи яких 
завершені. 74,7% з них вказали, що рішення були прийняті на їхню користь. 
Переважна більшість респондентів (75,9%) отримали рішення по своїй справі 
вчасно.  24,1% відповіли, що рішення по справі були видані з порушенням 
термінів. При цьому 91,1% респондентів зазначають, що рішення суду було 
написане легкою, доступною, зрозумілою мовою, і 79,7% з них вважають його 
достатньо обгрунтованим. 

33,3% респондентів з вищою юридичною освітою та 64,7% без неї 
стверджують, що невчасно отримали рішення по своїй справі. Також серед тих, що 
невчасно отримали рішення, переважає кількість осіб, що були учасниками 
судового процесу 6 та більше разів. Усі учасники кримінального та 
адміністративного процесу стверджують, що отримали рішення по своїй справі 
вчасно. 94,1% опитаних з вищою юридичною освітою та 93,6% без неї 
стверджують, що рішення було викладено легкою, доступною та зрозумілою для 
них мовою. Для 72,2% осіб з юридичною освітою та 71,1% без неї вважають, що 
рішення було прийнято на їхню користь. Для усіх учасників кримінального процесу 
рішення було прийнято на їхню користь і вони не планують його оскаржувати. 
Також отримали рішення на свою користь 73,5% учасників цивільного процесу та 
ще 75,0% адміністративного процесу.  

Серед тих, хто отримав рішення Луцького міськрайонного суду не на свою 
користь, 11,1% опитаних з юридичною освітою планують оскаржувати їх, а 88,9% – 
ні. 17,8% респондентів без вищої юридичної освіти планують оскаржувати рішення 
суду та ще 82,2% не планують. Серед тих, хто планує оскаржувати рішення суду, 
переважає кількість опитаних, які є учасниками судового цивільного процесу 6 і 
бльше разів. 37,5% учасників адміністративного процесу також будуть 
оскаржувати рішення суду.  
 
3.3. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 
 

В ході опитування респондентам запропоновано здійснити ранжування семи 
вимірів якості за ступенем важливості. За результатом дослідження, перше, що 
потребує покращення – це зручність і комфортність перебування в суді та 
дотримання термінів судового розгляду (середній бал 3,69). На другому місці за 
важливістю знаходиться вимір про дотримання термінів судового розгляду. 
Наступні позиції виглядають менш проблемними (сприйняття роботи працівників 
апарату суду, повнота, доступність та ясність інформації, якість роботи судді, 
територіальна доступність суду та прийнятність платежів). Відповіді респондентів 
щодо ступеня їх важливості розділилися, як показано на рис. 18 (оцінка в балах). 
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Рис. 18. Ранжування вимірів якості  
 
3.4. Висновки та рекомендації 
 
Результати дослідження в Луцькому міськрайонному суді дозволяють зробити 
наступні висновки: 
• Якість роботи суду отримала середні оцінки респондентів. При її визначенні 
мають вплив такі соціально-демографічні характеристики, як вік, наявність вищої 
освіти та юридичних знань, рівень матеріального забезпечення респондента. 
Також можна стверджувати про залежність оцінки якості роботи суду в залежності 
від того, чиї інтереси представляє респондент у суді: іншої особи чи свої власні, 
останні більш схильні до негативної оцінки даного критерію. Має вплив на 
оцінювання якості обізнаність з роботою суду. 
• Рівень обізнаності з роботою суду залежить від таких критеріїв, як: наявність 
вищої юридичної освіти, кількості судових справ, в яких брав участь респондент та 
його матеріальний стан. Обізнаність респондентів з роботою суду визначає також і 
позитивну оцінку якості роботи Луцького міськрайонного суду.  
• Майже 75% опитаних представляють в Луцькому міськрайонному суді свої 
власні інтереси. Це означає, що низький рівень популярності адвокатських послуг 
є наслідком низької платоспроможності переважної більшості респондентів. Хоча, 
в разі виникнення необхідності переважна більшість респондентів не виключають 
можливості звернутися до професійних юридичних послуг. 
• Територіальне розміщення будівель даного суду характеризуються 
респондентами як досить зручні і доступні, достатньо зв’язані з громадським 
транспортом, в переважній більшості не викликає проблем з його пошуком. 
• На невисокому рівні відзначені комфортність умов перебування у 
приміщенні даного суду. Приміщення потребує ремонту, а також обладнання місць 
для очікування. Проте, респонденти відзначали чистоту приміщення суду. Графік 
роботи канцелярії суду є зручним для більшості користувачів судових послуг. 
Зауважимо, що умови перебування в суді менш задовольняють людей похилого 
віку, ніж молодь. 
• Одним із чинників, який за результатами дослідження, вплинув на 
оцінювання роботи суду є не створені умови для безперешкодного доступу до 
приміщення суду людей з обмеженими можливостями. 
• В Луцькому міськрайонному суді інформаційні стенди розташовані при вході 
у приміщенні суду та наявні в достатній кількості. Вони містять інформацію про 
розташування кабінетів, залів судових засідань, список справ, призначених до 
розгляду. Також в даному суді забезпечена наявність інформації щодо правил 
допуску в суд та перебування в ньому. Проте, частина респондентів звертає увагу 
на те, що дану інформацію слід розмістити в більш доступному для відвідувачів 
місці. 
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• На високому рівні забезпечена наявність інформації щодо порядку сплати 
судових зборів і мита, але наявні зразки документів для заповнення не повною 
мірою задовільняють потреби респондентів. І хоча ще не всі волиняни мають 
можливість доступу до Інтернету, все ж значна частина відвідувачів Луцького 
міськрайонного суду користуються сайтом судової влади.  
• Для більшості користувачів судових послуг офіційна сума платежів є 
прийнятною і не обтяжливою, найменше задоволені розміром платежів люди 
похилого віку. 
• В більшості, респонденти задоволені дотриманням термінів судового 
розгляду, не виявлено проблем з отриманням судових повісток та повідомлень 
про розгляд справ. Не було труднощів з ознайомленням із матеріалами справи та 
дотриманням термінів щодо отримання рішень по своїх справах. 
• Респонденти відзначили високі результати роботи працівників апарату суду. 
У роботі зі своїми клієнтами працівники апарату в переважній більшості 
проявляють бажання допомогти, старанність, доброзичливість, дисциплінованість, 
коректність, однакове ставлення до всіх відвідувачів, незалежно від соціального 
статусу. Дослідження показало, що рішення по справі готуються вчасно, викладені 
легкою доступною мовою і добре обґрунтовані.  
• І хоча якість роботи суддів потребують покращення, проте, сьогодні рівень 
оцінки даних критеріїв якості знаходиться на досить високому рівні. Респонденти 
відзначають коректне, ввічливе ставлення суддів до всіх учасників процесу. В 
переважній більшості випадків судді ретельно готуються до справ, дотримуються 
процедури судового розгляду, забезпечують дотримання законних прав всіх 
учасників процесу. Судді Луцького міськрайонного суду, як показали результати 
дослідження, працюють незалежно та неупереджено.  
• Ранжуючи виміри якості, респонденти називають основний критерій якості, 
що першочергово потребує змін, це – зручність і комфортність перебування в суді. 
Визначальним при складанні ступенів важливості вимірів якості є особисті 
враження респондента від поведінки суддів та працівників апарату, в першу чергу 
пов’язаних з негативними відчуттями та переживаннями. 
• Респонденти вважають доцільним встановити контроль за суддями. Це 
сприятиме дотриманню термінів судового розгляду справ. Також стимулювати 
сумлінне ставлення суддів до своїх обов’язків та забезпечити об’єктивність та 
неупередженість суддів. 
Таким чином можна говорити про достойний рівень організації роботи Луцького 
міськрайонного суду. В цілому учасниками опитування даються позитивні оцінки, 
хоча і мають місце певні проблеми, вирішення яких потребують певних зусиль з 
боку керівництва суду та законодавчих змін задля їх усунення. 

 
Рекомендації 
Враховуючи отримані результати опитування, пропонуємо нижченаведені 

заходи, спрямовані на покращення діяльності Луцького міськрайонного суду 
Волинської області. 

 
Територіальна доступність суду: 
- розглянути можливість виготовлення та встановлення інформаційних знаків 

та схем розміщення будівель суду на найближчих зупинках прилеглих 
транспортних маршрутах та на підходах до суду. 

 
Зручність та комфортність перебування в суді: 
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- покращити комфортність «зони очікування» за рахунок збільшення кількості 
стільців, столів, щоб відвідувачі мали змогу переглянути матеріали справи, 
оформити документи тощо; 

- обладнати спеціальне освітлення над інформаційними стендами; 
- проаналізувати ситуацію з доступом до приміщеннь суду людей з 

обмеженими можливостями та людей старших 60 років, постійно працювати 
над її покрашенням; 

- облаштувати додаткові місця для сидіння поза залами судових засідань для 
перебування відвідувачів суду; 

- провести ремонт приміщення. 
 
Повнота, доступність та ясність інформації: 
- постійно працювати над вдосконаленням методів інформування 

громадськості про роботу суду, використовувати в цій роботі інноваційні 
технології та інструменти; 

- розглянути можливість створення електронного представництва суду в 
Інтернет-просторі та підтримки в актуальному стані його контексту (зокрема, 
новин, юридичних дискусій тощо); 

- розглянути можливість реалізації системної практики щодо узагальнення та 
внутрішньої оцінки роботи суду та періодичного оприлюднення їх 
результатів в друкованих та/або електронних засобах масової інформації; 

- розробити систему налагодження зворотнього зв’язку з користувачами 
судових послуг через встановлення в холі суду скриньки для повідомлень, 
відгуків, скарг на недобросовісну поведінку працівників суду та суддів, 
пропозицій для покращення роботи суду, листів вдячності за ефективну 
роботу; 

- розмістити інформацію щодо правил допуску в суд та перебування в ньому 
в більш доступному для відвідувачів місці з врахуванням зорових 
можливостей осіб, старших 60 років; 

- збільшити кількість зразків процесуальних документів та розмістити їх на 
додатковому стенді у доступному для відвідувачів місці з урахуванням 
зорових можливостей осіб, старших 60 років; 

- створити інформаційно-консультаційний кабінет (службу, центр) з метою 
надання допомоги у розташуванні приміщень суду, надання відвідувачам 
суду правової консультації, стандартизовані бланки заяв, скарг, клопотань 
до суду, допомоги щодо їх заповнення інших консультацій в межах 
повноважень суду. 

 
Якість роботи працівників апарату суду: 
- постійно проводити різного роду навчальні заходи, спрямовані на розвиток 

персоналу, прививання їм потреби формувати «суд, приязний до людей»; 
- проводити роз’яснювальну роботу серед персоналу апарату суду щодо 

необхідності більш толерантного ставлення до відвідувачів суду, особливо 
літнього віку;  

- забезпечити контроль за етикою поведінки працівників апарату; 
- звернути увагу персоналу канцелярії суду щодо необхідності своєчасного 

скерування повісток та повідомлень, як цього вимагає чинне процесуальне 
законодавство. 

 
Якість роботи суддів: 
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− звернути увагу суддів на необхідність неухильного дотримання принципів 
об’єктивності при розгляді справ та неупередженого ставлення до всіх 
сторін процесу; 

− постійно проводити аналіз навантаження суддів та шукати нові шляхи їх 
оптимізації; 

− звернути увагу суддів на необхідність більш чітко обґрунтовувати ухвали 
про перенесення розгляду справ, неухильного дотримання принципів 
об’єктивності та неупередженого ставлення до учасників процесу; 

− передбачити в програмах підвищення кваліфікації суддів спеціальні заняття 
щодо етичних стандартів поведінки та спілкування з відвідувачами суду; 

− провести методичні заняття з суддями щодо особливостей виконання 
вимоги дотримання термінів судового розгляду: з’ясування категорій причин 
затримок (перенесення) слухання справ, надання достатнього та доступного 
обґрунтування таких затримок (перенесень) тощо. 

 
Дотримання термінів судового розгляду 
- провести аналіз дотримання суддями процесуальних термінів судового 

розгляду та причин затримки/перенесення судових засідань. Узагальнити 
практику обґрунтування відкладення та перенесення судових справ; 

- розглянути можливість введення в практику планування графіку розгляду 
справ закладання люфту часу, який може бути використаний для 
виключення затримок при початку розгляду наступної справи; 

- суддям або працівникам апарату поводити роз’яснювальну роботу серед 
відвідувачів суду, які навмисно затягують початок судового розгляду справ, 
а випадку необхідності застосовувати до них заходи процесуального 
примусу у вигляді попередження. 

 
Прийнятність платежів: 
− проводити інформаційну роботу щодо умов отримання адвокатських чи 

інших юридичних послуг, в тому числі на пільгових умовах, наприклад в 
певних громадських організаціях; 

− підготувати та розмістити на інформаційних дошках повідомлення-
попередження про можливі наслідки користування неякісними юридичними 
послугами. 
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4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В НОВОВОЛИНСЬКОМУ МІСЬКОМУ СУДІ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
ПРЕАМБУЛА 
 
Загальна інформація про суд 

Нововолинський міський суд Волинської області розташований в центрі 
м. Нововолинська Волинської області по вул. Гагаріна,14.  

Будівля суду двоповерхова загальною площею 798,9 кв.м.  
У суді створені усі належні умови для відправлення правосуддя,. Зали 

судових засідань та кабінети облаштовані сучасними новими меблями для залів 
судових засідань та меблями офісними. Усі судді, керівник апарату та старший 
секретар суду забезпечені окремими кабінетами, окремі кабінети канцелярії по 
цивільних, кримінальних, адміністративних і справах про адміністративні 
правопорушення, кабінети для секретарів судового засідання і помічників суддів, 
кімнати для утримання арештованих, конвою та судової міліції тощо. Для громадян 
облаштовані місця для ознайомлення з матеріалами справ, очікування розгляду 
справ, встановлені інформаційні стенди, на яких громадяни можуть отримати 
відомості про рух справи, зразки документів та інші відомості. Кабінети канцелярії 
розташовані у доступному для відвідувачів суду місці. 

 Приміщення забезпечене охороною силами судової міліції «Грифон». 
Суд забезпечений 6-ма засобами фіксування судового процесу: 3 

комплексами «Оберіг», 1 комплекс «Камертон» та 3 комплекси «Тритон». На 
балансі суду знаходиться 12 одиниць комп’ютері, 8 принтерів та 1 сервер. 
Безперебійно працює локальна комп’ютерна та телефонна мережі. У суді 
здійснено підключення до мережі Інтернет. 

Протягом 2009 року до Нововолинського міського суду надійшло на розгляд 
усього 6241 справ та матеріалів, з них: 315 кримінальних справ щодо 364 осіб, 
1949 цивільних справ, 2053 адміністративних справ, 1512 справ про 
адміністративні правопорушення, 412 інших справ і матеріалів, розгляд яких 
передбачено процесуальним законодавством.  За вказаний період судом 
розглянуто 5684 справ та матеріалів, з них: 264 кримінальні справи, 1714 
цивільних справ, 1982 адміністративні справи, 1323 справи про адміністративні 
правопорушення, 401 інших матеріалів. Тобто, відсоток розглянутих справ всіх 
категорій від справ, що перебувало в провадженні, складає 91,1%. 

Відповідно до затвердженого у 2009 році штатного розпису штат 
Нововолинського міського суду Волинської області складається з голови суду, 
заступника голови суду, 4 суддів, керівника апарату, помічника голови суду, 
помічника заступника голови суду, 4 помічників суддів, консультанта з кадрової та 
статистичної роботи, головного спеціаліста з інформаційних технологій, старшого 
секретаря суду, 6 секретарів судових засідань, 3 секретарів суду, 2 судових 
розпорядників, оператора комп’ютерного набору, архіваріуса, завідувача 
господарством, експедитора та 2 прибиральниць. Протягом шести місяців 
вакантною є посада судді.  

Фактичне навантаження на кожного суддю Нововолинського міського суду 
щомісяця у 2009 році складало: 5 справ, які розглядаються в порядку 
кримінального судочинства; 33 справи, які розглядаються в порядку цивільного 
судочинства; 34 справи, які розглядаються в порядку адміністративного 
судочинства; 25 справ про адміністративні правопорушення; 7 інших справ і 
матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством. 
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Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового 
розгляду 

Фактичний обсяг вибірки – 210 респондентів. 
Стать. Серед опитаних респондентів чоловіки складають 58,1%, а жінки 

41,9%. 
Вік. Особливістю вікової структури є домінування осіб середньої вікової 

категорії (більше 75,0%). Респонденти у віці «18 – 25 років» складають 16,2%, у 
віці «26 – 39 років» 45,7%, у віці «40 – 59 років» – 30,5%, а у віці «60 років і старші» 
– 7,6%.  

Освіта. Серед респондентів переважають люди з вищою освітою – 67,7%, в 
тому числі з повною вищою освітою – 34,8%, базову вищу освіту мають 32,9%. 
Вищу юридичну освіту мають 16,2% респондентів. Середню та неповну освіту 
мають 32,4% опитаних. 

Місце проживання. Більшість респондентів 88,6% проживає в м. 
Нововолинську, в тому населеному пункті, де розташований суд, 11,4% опитаних 
проживає в інших населених пунктах. Це пояснюється тим, що його юрисдикція 
поширюється на всі населені пункти Нововолинського району.  

Майновий статус. За рівнем самоідентифікації респондентів основна 
частина 66,7% – особи з середнім рівнем статку. З невисоким рівнем статку, а 
відповідно, бідними себе вважають 7,1%, нижче середнього статку – 24,3%. До 
категорії заможних та багатих відносять себе порівну по 1,0% опитаних 
респондентів. 

 Наявність попереднього судового досвіду. Слід зазначити, що 
приблизно половина респондентів має попередній судовий досвід. 41,9% опитаних 
брали участь у судовому процесі від 2 до 5 разів, 16,7% – 6 та більше разів. 41,4% 
відповіли, що це їх перший судовий процес. 

Процесуальний статус, вид судового процесу та стадія процесу. 
Загальний рівень юрисдикції Нововолинського районного суду обумовлює те, що в 
цивільному процесі прийняло участь 50,5% опитаних. В кримінальному процесі 
приймало участь 23,8% респондентів, в адміністративному процесі – 18,6%. 
Найменшою є кількість респондентів, які приймали участь в справах про 
адміністративні правопорушення – 7,1%.  

За процесуальним статусом більшість опитаних (82,4%) представляють 
особисто себе: позивачі, відповідачі, свідки, потерпілі, а більше 17,0% 
респондентів представляють інших осіб – адвокати, прокурори, юристи, 
юрисконсульти тощо. 

Аналіз відповідей респондентів в залежності від стадії судового процесу, на 
якому перебуває їх справа, дозволив визначити, що у 48,1% опитаних справа 
знаходиться в процесі розгляду, у 33,8% респондентів розгляд справи вже 
завершено, а 17,6% випадках розгляд справи ще не розпочато. Декілька 
відвідувачів суду прийшли до нього з причин касації або виправлення помилок у 
документах (0,5%). 

Обізнаність з роботою судів та суду в цілому. Соціально-демографічні 
та процесуальні характеристики опитаних певним чином позначились на 
визначенні респондентами ступеня обізнаності із роботою суддів та суду в цілому. 
Так, лише 48,6% респондентів загалом обізнані із діяльністю суду, цілком обізнані 
з діяльністю суду 17,6% респондентів. Необізнані зовсім та майже необізнані 
13,8% та 20,0% респондентів, відповідно. 
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4.1. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 
 

Загальна оцінка якості роботи суду 
З’ясовуючи загальну оцінку якості роботи суду, ми аналізували залежність 

вказаної оцінки від соціально-демографічних характеристик респондентів, їх 
освітнього та майнового рівня. Окрім того, в якості індикаторів оцінки фігурували 
участь респондента у певному виді судової справи, наявність попереднього 
судового досвіду, перебування опитаних на певному етапі розгляду справи та 
результат розгляду справи. 

Окремо вивчалося співвідношення попередніх очікувань та уявлень про 
роботу суду та зміна відповідних вражень після залучення респондента до 
судового процесу. В дослідженні також проаналізовано сприйняття змін у якості 
роботи судової установи і залежність цього сприйняття від категорії опитаних за 
соціально-демографічними та процесуальними ознаками. 

Оцінюючи якість роботи Нововолинського міського суду за 5-бальною 
шкалою, респонденти загалом оцінюють її добре. Середня оцінка якості 
становить 4,2 бала. Як свідчать результати опитування в Нововолинському 
міському суді Волинської області, 42,9% оцінюють якість роботи суду на 
«відмінно», 40,0% респондентів вважає, що якість роботи суду заслуговує оцінки 
«добре». На думку 13,3% респондентів, якість роботи суду «задовільна». Це 
означає, що більшість респондентів (82,9%) у тій чи іншій мірі позитивно оцінюють 
якість роботи суду.  

 Як «дуже погану» якість суду оцінили в рівній мірі респонденти, віком до 25 
років та більше 60, дещо більшою є частка респондентів, віком від 26 до 39 років. 
Якість роботи суду, як добру та відмінну, оцінюють, переважно, респонденти 
вікових категорій від 26 до 39 років та 40-59 років. Частка осіб похилого віку, що 
оцінюють якість роботи суду, як високу, є також досить значною – 81,3% осіб даної 
категорії. Оцінку «задовільно» найчастіше ставлять молоді особи, віком до 25 
років. Їх частка у загальній кількості осіб, що вказали таку ж оцінку, складає 17,6%. 

 Щодо наявності вищої юридичної освіти, то оцінку «дуже погано» та «погано» 
ставлять лише респонденти без юридичної освіти. Їх частка є набагато більшою 
при оцінці якості роботи суду на «задовільно», та складає 85,7% на противагу такій 
самій оцінці респондентів з вищою освітою (14,3%). Очевидно, додаткові юридичні 
знання дозволяють краще розуміти специфіку роботи даної системи. Варто 
зазначити, що 79,4% респондентів з вищою освітою оцінили якість роботи суду на 
відмінно.  

Має місце залежність оцінки якості роботи суду від матеріального стану 
респондентів. 100% тих, хто за рівнем свого статку відносить себе до заможних, 
оцінює якість роботи суду на 5 балів. Зі зниженням матеріальних статків 
респонденти, опитані на території Нововолинського районного суду, ставлять, 
відповідно, менші бали при оцінюванні якості. Так, всього лише 49,3% 
респондентів з середнім достатком, 27,5% з нижчим від середнього рівнем 
достатку оцінюють якість роботи суду на 5 балів, а з тих, хто вважає себе бідним, 
лише 26,7% респондентів відзначили якість роботи даного суду на 5.  

Ті, хто представляє в судах свої власні інтереси, теж гірше оцінюють якість 
роботи суду – вони частіше, ніж інші, ставлять негативні бали – погано та дуже 
погано.  

Найгірше за всіх якість роботи суду оцінюють учасники цивільного процесу, 
жоден з інших учасників судових процесів не дав оцінки щодо якості роботи суду 
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«дуже погано», а відсоток учасників цивільного процесу в даному розрізі складає 
близько 4,0%. Учасники адміністративного процесу оцінюють якість судів вище 
(51,3%), ніж учасники інших видів судових справ. 

86,4% респондентів, справи яких ще не розглядаються, оцінюють якість 
роботи суду досить високо. Частка осіб, справи яких уже завершені, і які дали 
відмінну оцінку якості роботи суду складає 32,2%. Оцінку «задовільно» дають 
переважно респонденти, справи яких знаходяться в процесі розгляду (19,8%), їх 
частка у даній відповіді складає 71,4%. 

Чим нижча обізнаність респондентів з роботою суду та суддів 
Нововолинського районного суду, тим частіше ставляться негативні бали і рідше 
оцінюється якість його роботи на «відмінно». Зі зниженням обізнаності зростає 
оцінка «задовільно», тоді як при високій обізнаності переважають оцінки «добре» і 
«дуже добре» у кожній з груп обізнаних з діяльністю суду респондентів. 

Також за результатами опитування простежується чітка залежність оцінки 
якості роботи суду від результату розгляду справи. Адже всі, хто оцінив якість 
роботи суду, як «дуже погано» та «погано», попередньо мали негативні рішення по 
своїх справах, а жоден з тих, хто отримав позитивне рішення, не оцінив якість 
роботи суду нижче 3 балів, більше 90,0% з них оцінили роботу суду на оцінки 
«добре» та «відмінно». Таким чином, можна стверджувати, що психологічна 
незадоволеність кінцевим результатом свого судового поцесу визначає негативну 
оцінку якості роботи суду загалом.  

Респонденти, котрі вважають, що матеріально-технічні ресурси 
забезпечують потреби працівників суду, оцінюють якість роботи Нововолинського 
суду частіш за все на «відмінно» та «добре». Відповідно ті, хто вважають, що 
матеріально технічна база забезпечує потреби працівників апарату, оцінюють їх 
роботу як «дуже погану».  

 
Враження від візиту до суду 
В основному, користувачі судових послуг, звертаючись в судові установи, 

вже мають свої уявлення про їх діяльність та якість роботи, на основі чого у них 
вже сформовані очікування від даного суду. Так, аналіз відповідей на запитання 
«яким є Ваші очікування від візиту до суду сьогодні у порівнянні з Вашими 
очікуваннями?» дозволяє визначити, що 70,5% опитуваних визначають, що їх 
враження від візиту до суду відповідає їх очікуванням, для 10,0% респондентів 
враження від візиту до суді гірші, ніж вони очікували, а для 19,5% враження від 
візиту до суду стали кращими, ніж вони очікували. 

Як зазначалося під час фокус-групової дискусії, суд завжди асоціюється у 
його відвідувачів з чимось негативним, тому покращення враження від візиту у 
кожного третього відвідувача можна вважати кращою оцінкою якості роботи суду 
та умов перебування в ньому. 

В основному, кращими залишилися враження у молодих людей, віком 18-25 
років та 26-39 років, їх відсоток становить 29,3% та 47,5%. Відповідно, частка осіб 
40-59 років та більше 60 становить 22,0% та 7,0%. Слід відзначити, що 18,8% 
респондентів, віком більше 60 років стверджують, що їх враження значно 
погіршилися. 

Стосовно наявності вищої освіти, то респонденти без юридичної освіти 
набагато частіше дають відповідь, що їх враження є гіршими, ніж вони очікували 
(90,5%). 23,5% людей з вищою юридичною освітою покращили особисті враження 
після візиту до суду. Без юридичної освіти таких 18,8%. А 10,8% респондентів тієї 
ж категорії мають протилежну думку. 

Серед тих, у кого враження погіршилися, наявна майже однакова частка 
осіб, що представляють себе, і тих, хто представляє інтереси інших. Відповідно, 
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таких 19,1% та 33,3%. Однак респонденти, що у суді представляють інтереси 
інших осіб, переважно частіше відзначають, що їх враження після відвідування 
суду значно покращилися. 

Зміни якості роботи суду в цілому 
Поширеною серед цієї групи респондентів є думка, що «якість роботи суду 

залишилася без змін» (34,8%). На думку 23,8% респондентів, якість роботи суду 
«покращилась несуттєво», а для 14,8% – «значно покращилась», 3,3% завагалися 
з відповіддю. 

Аналізуючи результати 
дослідження, можна 
стверджувати, що серед 
респондентів, котрі вже були 
в цьому суді раніше, слід 
відзначити вікову категорію 
40-59 років, що констатує, що 
якість роботи даного суду 
дещо погіршилася. 
Найбільше позитивних змін 
побачили особи, віком 26-39 
років. Частка осіб даного віку, 

які вважають, що якість роботи суду дещо покращилася, становить 40,0%, а тих, 
які вбачають значні зрушення в якості роботи суду, – 54,8%.  

Погіршення якості роботи суду відзначили переважно респонденти, що 
представляють в суді свої особисті інтереси. Відповідно, частка цих респондентів у 
розрізі даної категорії становить 11,0%, тоді як часка осіб, що відстоюють інтереси 
інших, проте дали таку ж відповідь на дане запитання, складає всього лише 7,0%. 
22,2% респондентів, котрі представляють в суді іншу особу, відзначають 
покращення роботи даної установи, тобто більше, ніж представники власних 
інтересів у судових органах. 

Найбільше позитивних змін в якості роботи Апеляційного суду помітили ті 
респонденти, котрі відвідували судові процеси понад 6 разів.  

26,7% опитаних з вищою юридичною освітою помітили в якості роботи суду 
значне покращення і ще 30,0% відзначили несуттєве покращення. Відповідно, такі 
ж показники, але для респондентів без вищої юридичної освіти становлять 18,4% 
респондентів та 32,8%. 

Стосовно оцінки якості суду щодо стадії розгляду справи, то слід відзначити, 
що з тих респондентів, які відповіли на питання, що якість роботи суду 
покращилася в значній мірі 58,1% складають респонденти, справи яких знаходять 
в процесі розгляду. 

Таким чином, загалом можемо вказати на позитивну оцінку якості роботи 
досліджуваної судової установи. Суттєвим, на наш погляд, є фактор корекції між 
очікуваннями і попереднім досвідом, що свідчить про невідповідність негативних 
очікувань та загального сприйняття суду реальній практиці участі в судовому 
процесі. Окремо варто зауважити чітку залежність оцінки якості роботи суду від 
суб’єктивних факторів: результату розгляду справи та рівня власної обізнаності 
респондента щодо роботи установи. 

 
4.2. Оцінка якості за окремими вимірами 

 
Територіальна доступність суду 
Окрім загальної оцінки якості роботи вказаного суду за п’ятибальною 

шкалою респондентам було запропоновано набір критеріїв для оцінки окремих 
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аспектів діяльності установи. Такими критеріями були: оцінка респондентами 
територіальної доступності судової установи, зручності та комфортності 
перебування в ній, наявність, доступність та якість інформації щодо забезпечення 
судового процесу, прийнятність платежів. Опитаним також було запропоновано 
оцінити дотримання термінів судового процесу, якість роботи працівників апарату 
та, власне, суддів. 

Нововолинський суд знаходиться в зручному місці з можливістю 
безперешкодно дістатися до нього громадським транспортом. Не виникає проблем 
і з пошуком приміщення даного суду вперше (рис. 20, оцінка в балах). 

В цілому можна говорити 
про вигідне територіальне 
розміщення будівлі суду, так як 
для 85,2% і 9,0% респондентів, які 
відповіли, відповідно, «цілком 
так» та скоріше так» на запитання 
про зручність розташування, 
знайти будівлю суду вперше було 
досить легко. І це не зважаючи на 
той факт, що значна частка 
респондентів, які відповіли таким 

чином, середнього та старшого віку («від 40 до 59 років» – 30,5% респондентів та 
7,6% респондентів – особи віком «від 60 років і старше»). Не вплинув негативним 
чином і той факт, що частина респондентів (11,4%) проживає в іншому населеному 
пункті, оскільки на думку 85,2% з них, дістатись до будівлі суду легко, а 9,0% 
опитаних частково погоджуються з тим, що будівля суду зручно розташована (їх 
відповідь на це запитання – «скоріше так»). Тому респонденти досить високо 
оцінюють даний індикатор – середній бал – 4,8. 

Невелика складність дістатися до приміщення даного суду фіксується у 
приїжджих в місто користувачів судових послуг. У місцевих такі складнощі теж 
виникають, але, в основному, проблем з пошуком приміщення суду немає. Досить 
позитивним є те, що 25% і 58,3% приїжджих респондентів на запитання «Чи було 
легко знайти будівлю суду вперше?» відповіли, відповідно, «скоріше так» або 
«цілком так», тобто особам з інших населених пунктів досить легко знайти будівлю 
Нововолинського районного суду. Для 88,7% місцевих мешканців знайти суд було 
легко, а для 1,1% цілком важко. 

Респондентам різного віку, від 18 до старше 60 років, не складно було як 
знайти будівлю суду вперше, так і дістатись до неї громадським транспортом. 
72,9% респондентів відповіли, що їм було досить легко дістатись будівлі суду 
громадським транспортом. Таким чином, Нововолинський районний суд 
Волинської області розташований досить зручно. Оцінка даного індикатора 
становить 4,1 бала. 

Також у людей, віком 60 років і старших, виникає проблема дістатися до 
суду громадським транспортом. 6,3% респондентів заявляють про незручність 
дістатися до суду громадським транспортом і стільки ж респондентів віком до 26-
39 років називають цю ж проблему. Найменше проблем виникає у молодих людей. 
64,7% відзначають, що користування громадським транспортом є цілковито 
зручним. 

Також незручність дістатися до місця знаходження суду громадським 
транспортом відзначають приїжджі респонденти. Хоча і місцеві мешканці, 
користувачі судових послуг, говорять на такому ж рівні про проблему з 
транспортним сполученням із судом. 
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Чи зручно Вам діставатись до
будівлі суду громадським

транспортом?

Чи було Вам легко знайти
будівлю суду вперше?

Рис. 20. Територіальна доступність суду
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Також позитивним є те, що особи, які оцінюють свій матеріальний стан, як 
бідний або нижче середнього достатку, не мають значних труднощів щодо 
транспортного сполученням із судом.  

 
Зручність та комфортність перебування у суді. 
Загалом, комфортність перебування в Нововолинському суді Волинської 

області респонденти відзначили досить високо. 
Досить комфортно у приміщенні Нововолинського районного суду 

Волинської області почувають себе 93,8% респондентів, 85,7% з них почуває себе 
у приміщенні суду «цілком комфортно». 4,8% дали відповідь, що почувають себе в 
приміщенні суду « » комфортно і всього лише 1,0% та 0,5% з них відповіли, що 
почувають себе у приміщенні суду «скоріш некомфортно» та «цілком 
некомфортно». Даний індикатор якості користувачі судових послуг оцінили в 
середньому на 4,8 балів. 

Якщо брати до уваги кількість осіб, для яких умови перебування в суді є 
комфортними, то понад 95 відсотків респондентів віком до 39 років відзначають 
цілком та скоріше так. Особи, старші 60 років, дещо нижче оцінюють комфортні 
умови перебування. Так, 6,3% респондентів похилого віку стверджують, що умови 
перебування у суді є малокомфортними.  

Із оцінкою комфортності умов перебування в приміщенні суду пов’язано 
визначення достатньої кількості зручних місць для очікування та оформлення 
документів. Оцінюючи достатність місць для очікування в суді, респонденти 
оцінюють даний індикатор досить високо: середній бал – 4,6. На думку великої 
кількості респондентів в Нововолинському районному суді Волинської області 
достатньо місць для очікування, оформлення документів, ознайомлення з 
матеріалами справи та підготовки їх до слухання (75,7% респондентів «цілком з 
цим погоджується», а 12,9% респондентів «скоріше погоджуються з цим»).  

У віковому розрізі найбільш критичними є відповіді у віковій групі 18-25 років 
та 26-39 років, а саме 8,8% молоді та 3,1% людей, віком від 26 до 39 років, 
говорять про часткову недостатність місць для очікування, оформлення 
документів, ознайомлення з матеріалами до слухання. Цікавим є те, що 87,5% 
опитаних, віком від 60 років, говорять про цілковиту забезпеченість місцями. 

Суттєве значення у визначенні зручності та комфортності перебування у 
суді є визначення чистоти та прибраності приміщення суду. Так, на думку 
більшості респондентів (94,8%) приміщення суду є цілком чистим та прибраним, 

Щодо думки про безперешкодне потрапляння до приміщення суду громадян 
з обмеженими фізичними можливостями, то за результатами опитування 
відобразилась неоднозначна ситуація. Більшість респондентів погоджуються з 
тим, що особи можуть безперешкодно потрапити до приміщення суду і 
користуватись послугами суду (32,4% респондентів зазначають «цілком так», а 
12,9% респондентів – «скоріше так»), але значна кількість осіб або вагається із 
відповіддю (15,7% респондентів відповіли « »), або не вважає приміщення суду 
обладнаним відповідним чином (12,4% респондентів відповіло «скоріше ні», а 
26,2% респондентів відповіли «цілком ні»). Слід сказати, що вікова категорія 
відвідувачів суду, старших 60 років, найповніше відображає реальну картину 
ситуації зі створенням умов для людей з особливими потребами, адже саме вони 
на собі відчувають зручність доступу до даного приміщення. Однак результати 
аналізу в даному випадку є досить розбіжливими, тому що рівна кількість 
респондентів похилого віку 18,8% відповіли як «цілком ні» та «скоріше ні», так і « » 
і «цілком так». 

 Говорячи про безперешкодність доступу до приміщення суду варто відзначити 
оцінку середнього балу на 3,1. 
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Графік роботи канцелярії суду для більшості респондентів (73,8% відповіло 
«цілком так» на запитання, чи достатньо для них часу працює канцелярія, а 16,7% 
відповіло – «скоріше так») зручний, їм достатньо робочих годин для вирішення 
справ у суді (подання позовів, ознайомлення з матеріалами, отримання рішень, 
ухвал, вироків тощо). Наголосили на цьому респонденти всіх вікових груп від 18 
років і старші 60 років. Частки респондентів, що відносяться до різних вікових 
категорій і вважають, що канцелярія працює цілком зручно, становить 70,6%, 
75,0%, 73,4%, 75,0%, відповідно, для респондентів, віком до 25 років, від 26 до 39 
років, 40-59 та більше 60 років. Зручність графіку роботи канцелярії суду покращує 

доступ людей до суду, адже 
не зважаючи на те, де 
проживає респондент, про-
тягом доби він має 
можливість звернутись до 
канцелярії суду. Середній бал 
зручності роботи канцелярії 
становить 4,6.  

Зручність і комфортність 
перебування в суді по 
окремих індикаторах можна 
побачити на рисунку 21 
(оцінка в балах). 

 
Повнота, доступність та ясність інформації 

Якщо говорити загалом по даному виміру якості, то загальна оцінка 
знаходиться на досить високому рівні (рис. 22, оцінка в балах).  
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Рис. 22. Повнота, доступність та ясність інформації  
Найбільшою прогалиною в доступі до інформації респонденти вважають дані 

щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, інформацію щодо правил 
допуску в приміщення суду та інформацію щодо порядку сплати судових зборів та 
мита.  

Інформаційні стенди. Розташування інформаційного стенду в судах є досить 
зручним. Так, 83,8% опитаних вважають що в приміщенні суду інформаційні 
стенди розташовані цілком зручно, 11,4% респондентів їх розташування частково 
задовільняє (відповідь респондентів «скоріше так»), Тому даний індикатор якості 
користувачі суду оцінили на 4,8 балів. 

Однак, в осіб, віком від 40 до 59 років іноді виникають труднощі з отриманням 
даних з інформаційних стендів. Частка респондентів, що невдоволені якістю 
розміщення стендів складає 3,1% від загальної кількості осіб даної вікової 
категорії. 
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Рис. 21. Зручність та комфортність перебування у суді
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Люди без юридичної освіти частіше називають розміщення інформаційних 
стендів незручним, ніж користувачі судових послуг без юридичної освіти. 

Представники інтересів інших осіб у судах більше задоволені розміщенням 
інформаційних стендів (92,6% дали відповідь, що цілком задоволені розміщенням 
стендів та дошок оголошень) ніж ті, що представляють в суді себе (83,7%). 

Серед тих, хто бере участь в судових процесах понад 6 разів, цілком 
задоволені розташуванням інформаційних стендів 88,6% респондентів. 81,6% тих, 
хто бере участь перший раз у судовому розгляді, абсолютно задоволені зручністю 
розташування стендів також. І 85,1% тих, кого повністю влаштовує розташування 
інформаційних стендів, брали участь у судових справах 2-5 разів. Скоріше 
незручними називають розташування стендів ті, хто брали участь в судових 
процесах понад 2 рази, але їхня кількість не є значною (2,3%). 

Розташування кабінетів, залів судових слухань. 83,8% респондентів 
дана інформація задовільняє у «повному обсязі» та 11,0% респондентів частково 
задовільняє (відповідь респондентів «скоріше так»). Оцінка даного індикатора 
становить 4,8. 

 Найбільше незадоволення інформацією щодо розміщення кабінетів 
висловлюють молоді особи, віком до 25 років. Варто зазначити, що невеликий 
відсоток респондентів, які низько оцінюють інформованість щодо розташування 
кабінетів, є також у категорії осіб, віком від 40 до 59 років (1,6%). Загалом можна 
говорити про достатній рівень інформованості щодо знаходження кабінетів та 
залів судових слухань.  

Чим вища освіта у респондентів, тим більше зростає кількість тих, хто 
говорять про погану поінформованість щодо розміщення кабінетів у приміщенні 
суду. Серед людей з базовою вищою освітою найбільше тих, хто абсолютно 
незадоволений інформацією, та тих, хто частково нею не задоволений. Відповідь 
«цілком ні» та «скоріше ні» дали 3% респондентів з базовою вищою освітою. 
Також найбільша кількість респондентів даної вікової категорії оцінила якість 
розташування кабінетів як задовільне, їх частка становить 66,7% від загальної 
кількості респондентів, що дали аналогічну відповідь на запитання. Найбільш 
позитивно розташування кабінетів оцінюють респонденти з повною вищою освітою 
(90,4%). 

Респонденти з вищою юридичною освітою більше задоволені інформацією 
щодо розташування кабінетів (94,1%), ніж відвідувачі без вищої юридичної освіти 
(82,3%). 

Гірше показник щодо розташування кабінетів у приміщенні суду оцінили 
респонденти, що представляють у суді свої інтереси. Проте, досить велика частка 
– 81,3% респондентів, що представляють в суді себе, відповіли «цілком так», і 
12,2% з них відповіли «скоріше так» на запитання про задоволеність інформацією 
щодо розташування кабінетів. 1,8% таких респондентів відповіли, що дана 
інформація «цілком не задовольняє» та «скоріше не задовольняє». 

70,0% респондентів, що в суді представляють іншу особу, вказали про 
цілковиту задоволеність наявною інформацією та розташуванням кабінетів у 
приміщенні Нововолинського районного суду, та 20,0% опитаних відповіли, що 
скоріше задоволені наявною інформацією. 

Серед тих, хто брав участь в судових процесах понад 6 разів, 94,3% 
вважають інформацію про розташування кабінетів абсолютно задовільною.  

Правила допуску та перебування. Інформацію щодо цього позитивно 
оцінили 96,2% респондентів, відповідно, для 85,7% опитаних цілком вистачає 
інформації щодо правил допуску та перебування у приміщенні суду, 10,5% 
респондентів відповіли «скоріше так». Оцінка індикатора становить 4,8 балів. 
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Найбільше незадоволених правилами допуску в суд серед вікових категорій 
особи, віком 18-25 років та від 40 до 59 років.  

Люди з повною та базовою вищою освітою найчастіше заявляють про 
недостатність інформації щодо правил допуску в приміщення суду. Хоча в 
загальному дослідження показує, що інформації щодо правил доступу в 
приміщення судових органів достатньо. Також слід зазначити, що серед людей з 
середньою і неповною середньою освітою немає респондентів, котрі б негативно 
оцінили задоволеність інформацією щодо правил допуску і перебування в 
приміщенні суду. 

Також варто зазначити, що питання недостатності інформації щодо правил 
допуску в суд піднімають частіше люди без юридичної освіти, ніж ті, в кого є 
спеціальні юридичні знання. Саме 7,7% респондентів даної категорії відповіли на 
це питання «цілком ні» та «скоріше ні».  

Представники інтересів інших осіб у судах рідше називають проблему 
інформованості щодо доступу в суд, ніж ті, хто представляє себе.  

Жоден з респондентів, хто вперше бере участь в судовому процесі, не 
назвав недостатність інформації про правила допуску в суд великою проблемою, 
лише 2,3% респондентів даної категорії дали відповідь «скоріше ні». Також жоден 
респондент, що перебував у суді більше 6 разів, не дав цілковито негативної 
відповіді. Частка респондентів, котрі понад 6 разів брали участь в судових 
процесах, що говорять про свою незадоволеність даною інформацією, становить 
2,9%.  

Інформація про справи, призначені до розгляду. Під час проведення 
опитування 83,3% респондентів відповіли «цілком так», а 12,9% респондентів 
відповіли «скоріше так» на запитання про те, чи наявна в суді повною мірою 
інформація щодо справ, призначених для розгляду.  

Найбільш невдоволеними щодо якості даної інформації є респонденти, 
віком від 18 до 25 років (8,8% респондентів стверджують про недостатність даної 
інформації – повну або часткову). Також невдоволеними залишаються люди 
похилого віку, відповідь 6,3% респондентів даної категорії була негативною. Однак 
значних розбіжностей у відсотках респондентів, що оцінили дану ознаку як 
відмінну, немає. Частки осіб 18-25, 26-39, 40-59 та більше 60 років становлять, 
відповідно, по 85,3% та по 81,3%. 

З підвищенням освітнього рівня зростає кількість незадоволених 
інформацією про справи, що призначені до розгляду. 2,9% респондентів з базовою 
вищою освітою вважають таку інформацію цілком недостатньою. Відсоток 
респондентів, що вважають дану інформацію скоріше недастатньою, становить 
4,4%. Найбільший відсоток серед респондентів усіх освітніх категорій, що 
позитивно оцінили якість інформації про справи, призначені до розгляду, займають 
респонденти з повною вищою освітою (37,1%). 

Щодо задоволеності даним видом інформації у розрізі наявності вищої 
юридичної освіти, то більш негативну оцінку дають респонденти без вищої 
юридичної освіти і набагато більша частка людей з юридичною освітою вважають 
цілком достатньою інформацію про дані справи. 

83,1% тих, хто представляє власні інтереси в суді, і 96,3% тих, хто 
представляє інтереси інших осіб, цілком задоволені наявністю інформації про 
справи, призначені до розгляду. Незадоволених наявністю такої інформації більше 
серед тих, хто представляє себе. 

Більшість учасників судових процесів, незалежно від кількості судових 
процесів, у яких респонденти брали участь, відзначають достатній рівень 
інформації про справи призначені до розгляду.  
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Зразки документів. Також високою мірою забезпечена в судах наявність 
інформації щодо зразків документів. 82,9% респондентів інформація щодо зразків 
документів цілком задовольняє, 9,5% відповіли на дане питання «скоріше так», 
3,8% відповіли негативно. Дані показники оцінки наявності такої інформації 
вказують на те, що переважна більшість респондентів всіх вікових інтервалів 
досить високо задоволена наявністю даної інформації. 
 Щодо оцінки рівня задоволення наявністю інформації щодо заповнення 
різних документів у респондентів з різним рівнем освіти, то більш негативну оцінку 
ставлять респонденти з повною та базовою вищою освітою. 5,8% опитаних з 
базовою вищою освітою та 1,4% з повною вищою освітою є цілком 
незадоволеними. Жоден з респондентів, який має середню і неповну середню 
освіту, не дав негативної відповіді. Проте слід сказати, що частки цілком 
задоволених осіб різних освітніх категорій є досить високими.  

Люди з вищою юридичною освітою краще оцінюють наявність інформації 
щодо зразків документів, ніж люди без юридичної освіти. Відповідь «цілком так» 
дали 97,1% респондентів, що мають вищу юридичну освіту, та 80,1% 
респондентів, у яких вона відсутня. 

Також ті, хто представляє інтереси інших, краще оцінюють наявність 
інформації щодо зразків документів, потрібних для представлення в суд.  

В загальному для учасників від 2 до 5 судових процесів і для тих, хто брав 
участь в шести і більше судових справах, рівень наявної інформації щодо зразків 
заповнення документації досить високий. Ті, хто брав участь вперше у судовому 
процесі, дещо критикують достатність інформації. Респонденти даної категорії 
становлять близько 9%. 

Порядок, реквізити та розміри судових платежів. Щодо того, чи 
задовільняє відвідувачів суду наявна в суді інформація у вигляді зразків 
документів (заяв, клопотань, тощо), то 81,4% респондентів дана інформація 
задовільняє у повному обсязі: 8,1% дали відповідь «скоріше так».  

 Повна задоволеність інформацією щодо порядку сплати судових зборів 
складає 85,3% серед молодих людей та 82,3% респондентів, віком від 26 до 39 
років. 75,0% респондентів, віком від 40 до 59 років, цілком задоволені даною 
інформацією. У віковій категорії опитаних від 60 років абсолютно задоволених 
наявною інформацією 93,8%. Однак, за результатами проведеного аналізу слід 
відзначити, що з віком респонденти доволі критичніше відносяться до порядку, 
реквізитів та розмірів судових платежів. 6,3% респондентів, віком понад 60 років, є 
цілком незадоволеними щодо наявності цієї інформації.  

Люди з вищою освітою, середньою та неповною оцінюють наявну 
інформацію щодо порядку сплати судових зборів як таку, що цілком задовільняє 
потреби. Доволі критичніше, все-таки, відносяться до цього люди з базовою 
вищою освітою. Частка респондентів з базовою вищою освітою від загальної 
кількості усіх респондентів, що дали відповідь на питання «цілком ні» становить 
100%, а на запитання «скоріше ні» – 75%. 
Респонденти з вищою юридичною освітою частіше за інших називають інформацію 
щодо сплати судових зборів цілком повною, такою, що задовольняє потреби в ній. 
4,6% респондентів без юридичних знань відчувають брак інформації щодо сплати 
зборів і мита, а 79,0% з них відчувають повну задоволеність своїх потреб наявною 
в судах інформацією на противагу 94,1% респондентам, що мають юридичну 
освіту. 

Чим частіше користувачі судових послуг брали участь в судових процесах, 
тим більше з них вважають інформацію щодо порядку сплати судових зборів 
цілком достатньою. 
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Інформація в Інтернеті. Найбільше складнощів виникає із визначенням 
того, чи достатньо інформації на сторінці судової влади в мережі Інтернет, 
оскільки більшість респондентів не користуються Інтернетом (56,7%). 39,0% з усіх 
опитаних відмітили, що наявної в мережі інформації для них цілком достатньо, ще 
2,4% відповіли –«скоріше так», 1,9% відповіли – « ». Дана ситуація може бути 
обумовлена відносно невеликим доступом громадян до мережі Інтернет в 
Нововолинському районі.  

Респонденти на території Нововолинського міського суду Волинської області 
змогли оцінити сторінку «Судова влада України» в Інтернеті за 5-бальною шкалою 
на 4,9 балів.  

Серед респондентів, котрі мали можливість скористатися інформацією на 
сторінці «Судова влада України», 19,5% молоді до 25 років, 56,1% віком від 26 до 
39 років, 22,0% – респонденти, віком від 40 до 59 років, респонденти віком від 60 
років – 2,4%, які зазначили, що на даній сторінці цілком достатньо інформації.  

95,5% респондентів з середньою і неповною середньою освітою, 96,0% з 
базовою вищою освітою та 84,1% опитаних з повною вищою освітою з тих, хто має 
можливість користуватися Інтернетом, цілком задоволені інформацією, наявною 
на сайті Судової влади України. 

4,0% респондентів з базовою вищою освітою та 6,8% респондентів з повною 
вищою освітою на запитання анкети «Чи достатньою є інформація на сторінці 
судової влади в Інтернеті?» дещо завагалися з відповіддю і відповіли « ». Доволі 
позитивним є те, що жоден з опитаних, що має доступ до мережі, не дав 
негативної відповіді. 

Щодо вдоволеності Інтернетом у розрізі наявності юридичної освіти, то 
суттєвих відмінностей у відповідях респондентів з юридичною освітою та без неї 
немає.  

Задоволеність інформацією на сторінці судової влади в Україні в розрізі 
представлення інтересів у суді приблизно однакова по всіх альтернативах 
відповідей. Лише цілковита задоволеність інформацією вища у людей, котрі 
представляють інших осіб в судах. 

Підсумовуючи аналіз відповідей на блок запитань щодо інформаційної 
доступності, варто відзначити, що на задоволеність більшістю форматів судової 
інформації впливають: статус учасника процесу (особисте представництво 
інтересів чи представництво іншого суб’єкта справи), попередній досвід участі в 
судових розглядах, освіта загалом та наявність чи відсутність юридичної освіти. 
Також в частині позицій на оцінку якості інформації впливає вік та майновий 
статус.  

 
Прийнятність платежів 
34,3% респондентів на запитання «чи достатньою є інформація щодо 

порядку сплати судових зборів, їх розмірів та реквізитів для їх сплати?» 
відповіли «цілком так», а 24,8% 
відповіли «скоріше так», 24,8% 
респондентів відповіли – « ». 
Частка тих респондентів, що 
вважають для себе платежі 
обтяжливими, становить 15,7%. 
Середній бал прийнятності 
платежів наглядно 
простежується на рис. 23 
(оцінка в балах).  
Цілком прийнятними офіційні 
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Рис. 23. Прийнятність платежів
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платежі вважають 50,0% молоді до 25 років і 12,5% людей старшого віку, 33,7% 
осіб, віком 26-39 років і 32,8% – віком 40-59 років.  
Доволі обтяжливими дані платежі є для 5,9% респондентів 18-25 років, для 5,3% – 
опитаних, віком 26-39 років, для 3,1% вікової категорії 40-59 років і 31,3% людей, 
старших 60 років. 

Прийнятність платежів для різних категорій опитаних за матеріальним 
станом знаходиться не на однаковому рівні. 30,0% респондентів, статус яких є 
нижчим середнього, говорять про цілковиту неприйнятність платежів, відсоток 
бідних у цьому ж розрізі складає 20,0%. Така ж кількість людей цього класу вважає 
суму платежів цілком прийнятною. Також слід відмітити, що розміри платежів є 
абсолютно прийнятними для 41,4% респондентів, що належать до середнього 
класу. 

 Щодо ситуації із визначенням прийнятності послуг адвокатів, то 34,3% 
респондентів цілком могли б собі дозволити послуги адвоката, 21,0% з них дали 
відповідь «скоріше так». Питома вага опитаних, для яких послуги адвоката є 
обтяжливими у будь-якому разі та тих, що схиляються до цієї думки, становить 
16,2%. При цьому значною є та частина респондентів, для кого вартість послуг 
адвоката «  прийнятна» (16,2%).  

Слід відмітити, що зі зростанням віку послуги адвоката стають все більш 
обтяжливими. Так, 40,0% респондентів, віком старших 60 років, дали негативну 
відповідь щодо прийнятності послуг адвоката. Абсолютно прийнятною вартість 
послуг адвоката вважають респонденти, віком від 18 до 25 років (56,3%) та особи, 
віком від 40 до 59 років (40,4%). Всього лише 13,3% респондентів похилого віку 
цілком можуть дозволити собі адвокатські послуги. 

Результати щодо прийнятності послуг адвоката відповідно до майнового 
статусу є очікуваними. Так, респонденти, майновий статус яких є багатим або 
заможним, можуть собі дозволити послуги адвоката у будь-якому випадку. І всього 
лише близько 7,0% осіб, які вважають себе бідними, та 16,7% осіб, статус яких є 
нижчим середнього, в разі виникнення необхідності готові дозволити собі витрати 
на адвокатські послуги.  

Тобто такі залежності, на наш погляд, є цілком природними і не потребують 
застосування радикальних заходів щодо покращення доступу громадян до 
адвокатських та консультативних послуг. 
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Рис. 24. Дотримання термінів судового розгляду
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вчасності розгляду судової справи виявилися 18,9% респондентів. Середній бал 
за даним виміром якості становить 3,7 балів (рис. 24, оцінка в балах).  

Аналіз даного питання у розрізі наявності вищої освіти та залежності від 
стадії судового процесу дав змогу відмітити, що респонденти, які, переважно, не 
мають вищої юридичної освіти, набагато позитивніше оцінюють даний параметр на 
стадіях, коли справа знаходиться в процесі розгляду (39,0%). Відповідно, частка 
респондентів, що мають вищу юридичну освіту, за цією ж ознакою становить 
31,3%. Дещо змінюється картина на стадії завершення розгляду судової справи. 
50,0% респондентів, що мають вищу освіту, вважають початок судових засідань 
цілком прийнятним, тоді як такої ж думки серед респондентів без вищої юридичної 
освіти дотримуються 38,6%. 

Також слід відмітити, що незалежно від стадії розгляду судової справи, 
особи, які представляють у суді особисто свої інтереси, більш критично 
відносяться до оцінки початку судових засідань. Лише 14,3% респондентів, що 
представляють у суді інтереси інших осіб, категорично не задоволені початком 
судових засідань на етапі, коли справа перебуває в процесі розгляду, і жоден із 
даної категорії респондентів не виявив свого невдоволення по завершенні 
розгляду справи. 

Стосовно стадії, коли справа знаходилася в процесі розгляду, найбільш 
критично оцінюють дану ознаку особи, що приймали участь у судовому процесі 
більше 2 разів. Частка невдоволених становить 17,1% респондентів з тих осіб, що 
приймали участь у судовому процесі протягом 2-5 разів та 22,2% респондентів, 
відповідно, брали участь понад 6 разів. На стадії завершення розгляду судової 
справи лише 6,1% респондентів, що брали участь у судовому процесі протягом 2-5 
разів, та 7,7% осіб, що були на засіданні суду більше 6 разів, дали негативну 
відповідь щодо вчасності розгляду судової справи. Найчастіше початок судових 
засідань затримувався, за даними опитуваних, у респондентів, котрі брали участь 
в цивільному та кримінальному процесі. 

Побажання при призначенні дня та часу засідань. Також опитані 
користувачі судових послуг зазначили, що їх побажання при призначенні часу і 
дати засідання були, здебільшого, враховані. 67,9% респондентів цілком 
погоджуються з тим, що побажання про призначення дня та часу засідань були 
виконані цілком, 13,2% відповіли «скоріше так». Частка респондентів, що відповіли 
на дане запитання « », становить 7,5%. Відповідно, частка респондентів, що дали 
негативну відповідь, становить більше 11%. Середній бал – 4,3 бали. 

Більшість респондентів з юридичною освітою, справи яких знаходяться в 
процесі розгляду, заявляють про те, що судді йдуть на компроміс при призначенні 
дати і часу судових засідань, враховуючи інтереси та побажання сторін. 
Найчастіше враховуються побажання при призначенні дня та часу засідань в 
цивільному та адміністративному судочинстві. 73,3% та 75,0% респондентів, чиї 
справи знаходяться в процесі розгляду, – учасників цивільного та 
адміністративного судового процесу на запитання «Чи було враховано Ваші 
побажання при призначенні дня та часу засідання?» відповіли «цілком так». 

Більшість тих, хто представляє власні інтереси, частіше за осіб, які 
представляють іншу особу, з числа тих, чиї справи знаходяться в процесі розгляду 
та на етапі завершення, говорять про врахування побажань при призначенні дати і 
часу засідань. 8,2% опитаних, що представляли в суді себе на стадії завершення 
розгляду судової справи, цілком не погоджуються з тим, що їхні побажання були 
враховані при призначенні дня і часу засідання. 

Щодо процесу розгляду справи, більш вдоволеними є респонденти, що 
брали участь у судовому процесі більше 2 разів. Відповідно, відсотки даних 
респондентів становлять 73,2% (брали участь протягом 2-5 разів) та 83,3%(від 6 
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разів). На стадії завершення розгляду судової справи найбільш задоволеними 
виявилися респонденти, що брали участь у судовому процесі більше 6 разів. 
Цікавим є те, що найбільш часто негативну оцінку на стадії завершення розгляду 
судової справи відзначають особи, що брали участь у судовому процесі протягом 
2-5 разів. 

Повістки та повідомлення. В переважній більшості респонденти 
зазначають про своєчасність надходжень повісток та повідомлень про розгляд 
справ. Частка респондентів, задоволених якістю надходження повісток та 
повідомлень про розгляд справи, складає 92,4%. Середній бал – 4,7.  

Респонденти без вищої юридичної освіти, чиї справи знаходяться в процесі 
розгляду або завершені, частіше погоджувались про своєчасність отримання 
повісток та повідомлень в суд. Ті, хто представляє іншу особу в суді та чиї справи 
знаходяться в процесі розгляду, дещо частіше заявляють про своєчасність 
отримання повісток та повідомлень в суд, ніж респонденти, котрі представляють 
свої власні інтереси та права. Опитані, котрі брали участь в судових процесах 
більше 6 разів, і чиї справи знаходять на етапі розгляду, частіше заявляють про те, 
що повістки в суд і повідомлення надходили вчасно (88,9%). Проте ті особи, 
справи яких вже завершено і вони брали участь в судовому процесі більше 6 разів, 
найменше погоджуються з тим, що вчасно отримували повістки і повідомлення про 
розгляд справ. 

Серед тих, чиї справи знаходяться в процесі розгляду, 93,8% респондентів, 
що брали участь в адміністративному процесі, вказали «цілком так». Щодо стадії 
завершення розгляду судової справи, то найчастіше позитивну оцінку вчасності 
отримання повісток та повідомлень відзначали респонденти кримінального 
процесу (100%). Також слід відмітити, що негативну оцінку частіше дають 
респонденти адміністративного процесу як на стадії розгляду судової справи, так і 
по її завершенні. Відповідні відсотки становлять по 6,3. 

Перенесення/затримка розгляду справ. 78,3% опитаних цілком 
погоджуються з тим, що затримки/перенесення слухання були обґрунтовані», 
10,4% респондентів відповіли «скоріше так», 5,7% опитаних відповіли « » і всього 
лише 3,7% опитаних абсолютно не погодилися з перенесенням/затримкою 
розгляду справи. Середній бал – 4,6.  

Аналізуючи відповіді опитаних, чиї справи знаходять в процесі розгляду, про 
цілковиту необґрунтованість затримки (перенесень) слухань вказали рівно по 6,3% 
учасників цивільного та адміністративного процесу. 81,0% опитаних, які не мають 
вищої юридичної освіти, вважають затримки слухань обґрунтованими. 
Респонденти з юридичною освітою обґрунтованими називають затримки у 60,0% 
випадках. 81,8,2% тих, хто представляють свої власні інтереси, заявляють про 
обґрунтованість затримки слухань, а серед тих, хто представляють інтереси інших 
осіб, – 64,3% таких, що вважають затримання судових слухань обґрунтованими. 

Серед тих, чиї справи завершено, лише 1,8% опитаних без вищої юридичної 
освіти заявляють про те, що затримки, перенесення слухань є цілком 
необґрунтованими. 

Також серед осіб, чиї справи знаходяться в процесі розгляду, найменше 
обґрунтованими затримки та перенесення слухань у розгляді справ вважають 
учасники цивільного процесу – 86,7% від загальної кількості тих, хто відповів на 
дане питання «цілком ні». Найчастіше обґрунтованими затримки слухань 
називають учасники адміністративного процесу. 

Серед тих, чиї справи завершено, критичніше оцінюють обґрунтування 
затримки-перенесень слухання ті, що представляють у суді власні інтереси, ніж ті, 
хто представляє інтереси інших осіб.  
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Найбільш необґрунтованими перенесення та затримки розгляду справ 
вважають ті респонденти, що відвідували суд від 2 до 5 разів протягом судового 
процесу – 7,5%.  

Ознайомлення з матеріалами справи. У більшості респондентів не 
виникало проблем із ознайомленням з матеріалами справи. Загалом, про 
наявність такої можливості зазначили 98,1% респондентів (середній бал – 4,8).  

Люди з юридичною освітою частіше констатували можливість вчасно 
ознайомитися з матеріалами справи, ніж люди без вищої освіти. 

Респонденти, що представляють інших осіб в суді, частіше мали можливість 
вчасно ознайомитися з матеріалами справи, ніж опитані користувачі судових 
послуг, що представляли в судах себе особисто. 

Близько 3,0% опитаних, що брали участь в 2-5 судових процесах, не мали 
можливості своєчасно ознайомитися з матеріалами справи на стадії її 
завершення.  

93,8% учасників цивільного процесу і 93,3% учасників кримінального 
процесу мали можливість безперешкодно працювати з матеріалами справи на 
стадії її розгляду. Також слід відмітити, що 2,9% респондентів, що брали участь в 
цивільному процесах, відповіли, що не мали можливості ознайомитися з 
матеріалами справи вчасно, тоді як учасники інших видів судових процесів не 
називають даної проблеми взагалі.  
 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Загалом респонденти відзначили досить високу якість роботи працівників 

апарату суду. Середній бал оцінок якості по даному виміру можна побачити на 
рисунку 25 (оцінка в балах). 

Респонденти доволі високо оцінюють професійні риси працівників апарату 
Нововолинського районного суду (відповідь «цілком так») такі, як: доброзичливість 
та повагу (відзначили 81,9% респондентів), старанність і дисциплінованість 
(79,0%); знання своєї справи, професіоналізм (84,8% опитаних).  

Дещо менше відзначені такі якості, як бажання допомогти (78,6%), витримка 
та коректність (77,6% респондентів) і однакове ставлення до всіх відвідувачів, 
незалежно від їх соціального статусу (75,2%).  
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Вами старанність, дисциплінованість?

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з
Вами однакове ставлення до всіх відвідувачів ,

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з
Вами бажання допомогти?

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з
Вами доброзичливість та повагу?

Чи працівники суду працювали старанно та не
припускалися помилок, які призводили б до

Рис. 25. Сприйняття роботи працівників апарату
 

Старанність у підготовці матеріалів. На думку більшості, працівники 
апарату суду працювали старанно та не припускались помилок (79,0% 
респондентів відповіли «цілком так», а 16,7% – «скоріше так»). 
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Розглянемо тих респондентів, справи яких знаходяться впроцесі 
розгляду. 87,5% респондентів з вищою юридичною освітою відзначають 
старанність та добросовісність працівників суду, так само вважає 82,4% опитаних 
без вищої юридичної освіти. Серед респондентів з юридичною освітою та без неї 
ніхто не дав негативної відповіді на дане запитання.  

83,5% респондентів, що представляли себе особисто у суді, визнали, що 
судді працювали старанно та не припускались помилок у своїй роботі. Частка тих, 
хто відзначив, що такі якості притаманні працівникам апарату суду, серед 
респондентів, що представляють інтереси інших осіб, склала 92,0%. Також жоден 
з опитаних у даному розрізі не дав негативної відповіді щодо старанності 
працівників суду під час розгляду судової справи. 

Цілковиту старанність працівників суду відзначили 76,9% респондентів, 
віком 40-59 років; 90,0% – віком 26-39 років; 77,4% – віком від 40 до 59 років, 71,4% 
респондентів, віком понад 60 років.  

90,6% респондентів, які мають повну вищу освіту, спостерігали у працівників 
суду старанність та прагнення уникнути помилок. На даному етапі розгляду 
судової справи жоден з респондентів ні частково, ні повністю не заперечував їх 
наявність у працівників. 

94,4% респондентів, які більше 5 разів брали участь у судовому процесі, 
75,6% тих, хто 2-5 разів брали участь у судовому процесі, а також 85,7% тих осіб, 
які вперше брали участь у судовому процесі, відзначили старанність та 
добросовісність праціників апарату суду.  

Щодо тих респондентів, розгляд справ яких завершений, можемо 
прослідкувати наступне: 85,7% респондентів з вищою юридичною освітою 
відзначає старанність та добросовісність працівників суду, так само вважає 70,2% 
опитаних без вищої юридичної освіти. Серед респондентів без юридичної освіти 
5,3% не вбачають даних якостей у працівників суду (відповіли «цілком ні»). 

Цілковиту старанність працівників суду відзначили усі опитані, а саме: 
старші 60 років – 85,7%, 35,7% – віком 18-25 років, 86,7% респондентів, віком 26-
39 років та 75,0% респондентів, віком 40-59 років. Не відзначили такої якості у 
працівників суду 7,1% опитаних, віком 18-25 років та 10,0% – віком 40-59 років. 

82,9% респондентів, які мають повну вищу освіту, спостерігали у працівників 
суду старанність та прагнення уникнути помилок, проте близько 2,9% повністю 
заперечують їх наявність у працівників, так само вважають ще 66,7% опитаних з 
середньою та неповною середньою освітою ("цілком так") та 62,5% з базовою 
вищою освітою. Також 8,3% опитаних даної категорії дали негативну відповідь. 

100% респондентів, що представляють в суді інтереси інших осіб, та 70,5% 
респондентів, що представляють в суді свої власні, відзначають цілковиту 
старанність працівників суду. Лише 4,9% опитаних, що представляють свої 
особисті інтереси в суді, абсолютно не погоджуються з тим, що працівнику суду 
проявляють старанність. 

68,0% респондентів, які перший раз брали участь у судовому процесі, 72,7% 
тих, хто 2-5 разів брав участь у судовому процесі, а також 84,6% тих, хто більше 6 
разів брали участь у судовому процесі, відзначили старанність та добросовісність 
праціників апарату суду. Відповідно, лише 8,0% опитаних, що беруть участь у 
судовому процесі вперше, та 7,7% респондентів, що брали участь в розгляді 
судових справ, дали негативну оцінку. 

Доброзичливість та повага. Так, на запитання «чи виявляли працівники 
апарату суду при спілкуванні доброзичливість та повагу?» 95,7% респондентів 
відповіли «цілком або скоріше так». 
Розглянемо відповіді тих респондентів, справи яких знаходяться на стадії 
розгляду.  
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93,8% опитаних, у яких наявна вища юридична освіта, та 78,6% у кого її 
немає, відзначили доброзичливість та повагу працівників апарату суду. 
Заперечують наявність цих рис 2,4% опитаних, у кого вищої юридичної освіти 
немає. 

79,5% з тих, хто особисто представляв себе у суді, відзначили 
доброзичливість та повагу зі сторони працівників суду, ще 2,6% заперечили таке 
ставлення. Серед тих, хто представляв у суді іншу особу, 100% засвідчили 
доброзичливе ставлення працівників суду при спілкуванні. 

Доброзичливе ставлення і повагу працівників суду відзначили 83,3% 
респондентів, які перший раз брали участь у судовому процесі, 70,0% тих, хто 
брав участь протягом 2-5 разів, та 100,0%, хто брав участь понад 6 разів. Частка 
респондентів, які не погоджуються з даною думкою, становить 2,4% та 2,5%, 
відповідно з тих, хто вперше бере участь у розгляді судової справи, і тих осіб, що 
брали участь протягом 2-5 разів.  

Доброзичливість, як одну з позитивних рис працівників суду, відзначили 
65,5% респондентів, віком 18-25 років; 73,5% – віком 26-39 років; 50% – віком 40-
59 років; 71,4% – старших 60 років. 

90,6% респондентів, у яких наявна повна вища освіта, спостерігали 
доброзичливість та повагу працівників суду щодо своїх клієнтів, ще 71,9% – це 
респонденти, у яких наявна базова вища освіта, 80,6% респондентів з середньою і 
неповною середньою освітою. 

Проаналізуємо відповіді тих респондентів, справи яких завершені. 
Найбільш схильні до думки, що працівники апарату суду виявляли при 

спілкуванні доброзиливість і повагу, опитані, віком 26-39 років. Однаковою мірою 
не згодні з даним твердженням респонденти з середньою та неповною середньою 
освітою і опитані з повною вищою освітою. Переважна більшість представників без 
юридичної освіти вважають працівників апарату суду доброзичливими відносно 
тих, хто має юридичну освіту. Порівнюючи тих осіб, хто представляє в суді власні 
інтереси та інтереси інших осіб, то перші більш схильні вважати, що працівники 
апарату суду виявляють доброзичливість та повагу. 

92,9% опитаних, у яких наявна вища юридична освіта, та 86,0% осіб, у кого її 
немає, відзначили доброзичливість та повагу працівників апарату суду. Жоден з 
респондентів даних кетогорій не дав негативної відповіді про доброзичливість 
працівників суду. 

85,2% з тих, хто представляв себе у суді особисто, відзначили 
доброзичливість та повагу зі сторони працівників суду, і жоден з респондентів не 
заперечив такого ставлення працівників. Серед тих, хто представляв у суді іншу 
особу, також спостерігається 100%-ва позитивна відпоівідь.  

На стадії завершення позитивна відповідь респондентів у відповідності до 
кількості їх участі у судовому процесі становить 100%. 

Доброзичливість, як одну з позитивних рис працівників суду, відзначили 
79,0% респондентів, віком 18-25 років; 78,6% – віком 26-39 років; 86,1% – віком 40-
59 років; 80,9% – старших 60 років. 

По 75,0% респондентів, у яких наявна середня або неповна середня освіта 
та базова вища освіта, спостерігали доброзичливість та повагу працівників суду 
щодо своїх клієнтів, ще 74,6% опитаних, у яких наявна повна вища освіта, 100%-во 
підтвердили доброзичливість та повагу зі сторони працівників суду. 

Бажання допомогти. На запитання «Чи виявили працівники апарату суду при 
спілкуванні з Вами бажання допомогти?»: «цілком так» відповіли 81,9% опитаних. 
Зважаючи на те, що більшість респондентів – це особи середнього та похилого 
віку, які особисто приймали участь у справі, то відповідна допомога з боку 
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працівників апарату суду стає для них цінною та впливає на визначення якості 
роботи суду. 

Вияв бажання допомогти своїм клієнтам спостерігали 76,9% респондентів, 
які особисто представляли себе у суді. Заперечили наявність такого бажання 1,3% 
респондентів даної категорії, серед тих, чиї справи знаходять в процесі розгляду. 
Щодо осіб, чиї справи завершені, більшість опитаних, хто представляв у суді 
власні інтереси, підтвердили наявність цього бажання. Лише 1,6% респондентів, 
що представляють у суді свої власні інтереси, абсолютно заберечують наявність 
якості бажання допомогти від працівників суду. 

 Окрім того, 93,8% опитаних з вищою юридичною освітою і 75,0% тих, що її 
не мають, та їхні справи знаходяться в процесі розгляду, зазначають, що 
працівники суду готові допомогти. Не помітили такого бажання 1,2% опитаних без 
вищої юридичної освіти. Ті представники, справи яких завершені, і в переважній 
більшості ті, що мають вищу юридичну освіту, вважають, що представники суду 
виявляли бажання допомогти. Не помітили вияву даного бажання 1,8% 
респондентів без вищої юридичної освіти, у яких розгляд судової справи 
завершено. 

76,2% та 11,9% тих, хто бере участь у судовому процесі вперше і їхні справи 
знаходяться в процесі розгляду, цілком впевнені та швидше впевнені в наявності 
такого бажання у працівників суду. 70,0% респондентів, що брали участь у 
судовому процесі протягом 2-5 разів, та 100%, тих, хто приймає участь понад 6 
разів, цілком впевнені, що працівник суду бажає допомогти, а 2,5% респондентів, 
що приймали участь у розляді судової справи, дотримуються протилежної думки. 
Вияв бажання допомогти працівниками на стадії завершення судової справи 
відзначили 88,0% опитаних, які вперше брали участь у судовому процесі, 78,8% 
тих, що брали участь протягом 2-5 разів, та 92,3% тих, хто більше 6 разів брав 
участь у судовому процесі. Відсутність такого бажання помітили лише 3% тих, що 
брали участь у судовому процесі 2-5 разів. 

Аналізуючи справи респондентів, які знаходяться на стадії розгляду, слід 
відмітити, що найбільше погоджуються з тим, що працівники суду виявляють 
бажання допомогти, опитані, віком 26-39 років (84,6%). У респондентів, справи 
яких завершені, найбільшу частку з числа тих, що дали відповідь «цілком так», 
також складають респонденти, віком 26-39 років (85,7%), а також респонденти 
похилого віку (100%). 14,3% респондентів похилого віку, чиї справи знаходяться в 
процесі розгляду, цілковито незадоволені бажанням працівників суду допомогти їм 
у разі необхідності. На стадії завершення розгляду судової справи лише 5,0% 
респондентів, віком від 40 до 59 років, дали негативну відповідь щодо цього 
питання. 

Бажання допомогти у працівників суду під час стадії розгляду справи 
визнали 90,6% опитаних з вищою освітою, 68,8% з базовою вищою та ще 90,6% з 
середньою і неповною середньою освітою. Не помітили цього бажання на даній 
стадії 3,1% респондентів з базовою вищою освітою. Найбільше схильні вважати, 
що працівники апарату суду виявляють бажання допомогти представники, в кого 
наявна вища освіта (94,3%), розгляд справ яких вже завершено. 1,4% 
респондентів з повною вищою освітою не відмітили прояву даного бажання на 
стадії завершення судової справи. 

Однакове ставлення до всіх відвідувачів. Досить важливим є те, що більше 
90,0% респондентів вважає, що працівники апарату суду ставляться до всіх 
категорій громадян однаково, не вирізняючи їх за якимось ознаками чи 
характеристиками. На відсутність упередженого ставлення до певної категорії 
громадян наголошували у своїх відповідях респонденти різних вікових категорій та 
різного рівня освіти. Це є, безумовно, позитивним, адже значну кількість 
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респондентів становлять особи старшого та похилого віку із середнім або нижчим 
середнього майновим станом, але це ні в якому випадку не повинно бути 
підставою для відокремлення певної категорії відвідувачів з метою надання їм 
переваг. Лише 0,5% респондентів вказали на абсолютну невдоволеність, та ще 
0,5% зазначили «скоріше ні» щодо притаманності даної риси працівникам суду.  

87,5% респондентів з повною вищою освітою, 71,9% з базовою вищою, 
72,2% з середньою і неповною середньою освітою, які знаходяться на стадії 
розгляду судової справи, вважають, що працівники суду однаково ставляться до 
всіх відвідувачів, незалежно від соціального статусу. На стадії завершення 
розгляду судової справи цілком позитивну відповідь дали по 66,7% респондентів, 
що мають середню або неповну середню освіту, та ті, що мають базову вищу 
освіту. Проте 2,9% опитаних з повною вищою освітою відзначили, що ставлення 
працівників суду до відвідувачів нерівне. Рівність у ставленні до всіх відвідувачів 
відзначили 87,5% респондентів з юридичною освітою, 75,0% – без юридичної 
освіти. Абсолютне недотримання принципу рівності працівниками апарату суд 
відзначили 1,8% респондентів без наявності вищої юридичної освіти на стадії 
завершення розгляду судової справи. 

78,2% опитаних, які представляли у суді особисто себе, і 92,9% тих, хто 
представляв у суді інших осіб, підтвердили рівне ставлення до всіх учасників 
процесу на стадії розгляду справи. Цілком заперечили рівне ставлення до клієнтів 
1,6% респондентів, які представляли у суді себе і знаходилися на стадії 
завершення справи. 

Однакове ставлення працівників суду до всіх відвідувачів, незалежно від 
соціального статусу, зазначили 78,6% тих, хто вперше є учасником судового 
процесу, 67,5% тих, хто 2-5 разів брали участь в ньому, та 94,5% тих, хто більше 6 
разів брав участь, відповідно до стадії розгляду судової справи. На стадії 
звершення розгляду справи цілком позитивну відповідь дали 68,0% тих, зто 
вперше брав участь у судовому прцесі, 72,7% тих, хто брав участь у судовому 
процесі протягом 2-5 разів, та 100% респондентів, що 6 та більше разів брали 
учась у судовому процесі. Цілком невдоволеними на даній стадії є 3,0% 
респондентів, що брали участь у судовому процесі протягом 2-5 разів. Дотримання 
принципу рівності відзначили: 69,2% опитаних, віком 18-25 років, 72,6% – віком 26-
39 років, 76,2 – віком 40-59 років та 85,7% респондентів, старших 60 років, що 
знаходяться на стадії розгляду справи. Абсолютне порушення рівного ставлення 
працівників суду до відвідувачів відзначили респонденти, віком від 40 до 59 років 
(5,0%) на стадії завершення розгляду судової справи. На цьому ж етапі абсолютно 
позитивну відповідь на дане питання дали 69,2%, 79,6%, 74,2%, 85,7% 
респондентів, віком від 18 до 25 років, від 26 до 39 років та віком від 40 до 59 років 
та понад 60 років. 

Старанність та дисциплінованість при спілкуванні. 95,2% 
респондентів зазначили, що працівники апарату суду при спілкуванні з ними 
проявляли старанність і дисциплінованість, а також витримку і коректність 
(відповіді «цілком та скоріше так»). А можливі поодинокі випадки порушення 
окремих з названих рис не вплинули істотним чином на сприйняття якості роботи 
працівників суду. «Цілком так» на дане запитння відповіли 79,0% опитаних, 
«скоріше так» – 16,2% опитаних.  

 Розглянемо відповіді респондентів, справи яких знаходять на стадії 
розгляду. 

Високий рівень старанності та дисциплінованості працівників суду 
відзначили респонденти як з юридичною освітою, так і без неї. 

Старанність та дисциплінованість притаманні працівникам суду: так 
відзначили 79,5% опитаних, які представляли особисто себе у судді, та 100,0% 
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тих, хто представляв іншу особу. Те, що дані риси не властиві працівникам суду, 
не вважає жоден респондент даної категорії. 

Частка респондентів, які перший раз беруть участь у судовому процесі та 
відзначили старанність працівників суду, складає 78,6%, частка тих, хто 2-5 разів 
брали участь у судовому процесі, – 70,0%, тих, хто більше 6-ти разів, – 100,0%. 
Жоден з респондентів не відзначив відсутність таких якостей у працівників суду. 

84,6% опитних, віком 18-25 років; 79,6% – віком 26-39 років; 80,6% віком 40-
59 років та 57,1% старші 60 років зазначили, що працівникам апарату суду 
притаманні такі якості, як старанність та дисциплінованість.  

Наявність позитивних рис, старанності та дисциплінованості у працівників 
суду зазначили 75,0% респондентів з середньою та неповною середньою, 71,9% – 
з базовою вищою та 90,6% – з повною вищою освітою.  

Проаналізуємо відповіді респондентів, справи яких завершено. 
Старанність та дисциплінованість, що притаманні працівникам суду, 

відзначили 63,3% опитаних, які представляли особисто себе у судді, та 57,1% тих, 
хто представляв іншу особу. Дані риси не властиві працівникам суду:так вважають 
лише 4,1% з тих, хто представляв у суді особисто себе. 

Частка респондентів, які перший раз беруть у часть у судовому процесі та 
відзначили старанність працівників суду, складає 70,0%, частка тих, хто 2-5 разів 
брав участь у судовому процесі, – 62,1%, тих, хто більше 6-ти разів, – кожен 
другий. Не відзначили наявності таких якостей у працівників суду 5,0% з тих, хто 
вперше є учасником судового процесу, 3,4% з тих, хто був учасником 2-5 разів. 

 57,1% опитаних, віком 18-25 років; 56,8% – віком 26-39 років; 73,7% віком 
40-59 років та 50,0%, старших 60 років зазначили, що працівникам апарату суду 
притаманні якості старанність та дисциплінованість.  

Наявність рис старанності та дисциплінованості у працівників суду 
зазначили 66,7% респондентів з середньою та неповною середньою, 75,0% з 
базовою вищою та 94,3% з повною вищою освітою.  

Витримка та коректність. 77,6% опитаних відповіли «цілком так» та ще 
17,1% «скоріше так» на запитання «Чи виявили працівники апарату суду при 
спілкуванні з Вами витриманість, коректність?», що є досить позитивним 
моментом. 

Розглянемо відповіді тих респондентів, справи яких знаходять на стадії 
розгляду. 

Витриманість та коректність працівників суду визнали 87,5% тих, у кого є 
вища юридична освіта, та 73,8% тих, у кого її немає.  

76,9% респондентів, які представляли себе у суді особисто, а також 92,9% 
тих, хто представляв у суді інших осіб, відзначали витриманість та коректність 
працівників апарату суду.  

Вважають, що працівникам суду притаманні витримка і коректність 78,6% 
опитаних, які вперше брали участь у судовому процесі, 67,5% тих, хто 2-5 разів 
брав участь і 88,9% тих, хто більше 6 разів брав участь у судовому процесі.  

Про те, що працівники суду витримані та коректні, говорять 84,6% 
респондентів, віком 18-25 років, 75,5% – віком 26-39 років, 77,4% – віком 40-59 та 
57,1% – старші 60 років.  

Респонденти з повною вищою освітою вимогливіше ставляться до таких рис 
працівників апарату суду, як витримка і коректність.  

Проаналізуємо відповід тих респондентів, справи яких завершено. 
Витриманість та коректність працівників суду визнали 92,9% тих, у кого є 

вища юридична освіта, та 84,2%, у кого вона відсутня.  
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83,6% респондентів, які представляли себе у суді особисто, та 100% тих, що 
представляють у суді інтереси іншої юридичної особи, відзначали витримку та 
коректність працівників апарату суду.  

Вважають, що працівникам суду притаманні витримка і коректність 88,0% 
тих, хто вперше бере участь у судовому процесі, 81,8% тих, хто 2-5 разів брав 
участь, і 92,3% тих, хто більше 6 разів брав участь у судовому процесі.  

Про те, що працівники суду витримані та коректні, говорять 85,7% 
респондентів, віком 18-25 років, 83,3% – віком 26-39 років, 85,0% – віком 40-59 та 
100% старших 60 років.  

Респонденти з базовою вищою, середньою і неповною середньою освітою 
не оцінюють як негативну витримку і коректність працівників апарату суду.  

Професіоналізм і знання справи. При оцінці якості сприйняття діяльності 
апарату суду особливе значення відіграє професіоналізм та знання своєї справи, 
які працівники проявляють при спілкуванні з відвідувачами суду. Отримані 
результати опитування дозволяють зробити висновок, що працівники апарату 
Нововолинського районного суду при спілкуванні з відвідувачами суду проявили 
професіоналізм та знання своєї справи, на чому зауважує 95,8% респондентів, які 
дали відповіді «цілком так» та «скоріше так». 

Слід відзначити, що представники інтересів інших осіб у суді краще 
оцінюють роботу своїх колег в апараті суду ніж респонденти, котрі самостійно 
представляють себе в суді. 

Респонденти, що мають перший досвід спілкування з працівниками апарату 
суду, краще оцінюють їх знання справи та професійні якості, ніж ті, хто брав участь 
в 2 і більше судових процесах. 

Відвідувачі суду, що мають вищу освіту, частіше за інших висловлюють 
думку про відсутність у працівників суду професіоналізму та знання своєї справи. 
 

Сприйняття роботи суддів 
В ході дослідження респонденти досить високо оцінили якість роботи суддів 

Нововолинського районного суду Волинської області (Рис. 26, оцінка в балах). 
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Чи маєте Ви враження, що су ддя ставився коректно, вв ічливо, з
повагою до всіх у часників  процесу?

Чи склалося у  Вас враження, що су ддя ретельно підготу вався до
справи і добре в  ній розбирається?

Чи дотриму вався су ддя процеду ри су дового розгляду?

Чи мали Ви можлив ість прокоменту вати заяву  протилежної
сторони?

Чи мали Ви можлив ість обґру нту вати свою позицію під час
слу хання справи?

Чи Ви вважаєте, що су ддя працював  незалежно та неу переджено,
без зовнішнього тиску  (з боку  фізичних та юридичних осіб)?

Рис. 26. Сприйняття роботи суддів  
Учасники опитування досить високо оцінюють такі критерії роботи суддів, як 

можливість обґрунтувати свою позицію під час слухання справи (85,5%), 
можливість заперечити заяву протилежної сторони (84,4%), дотримання 
процедури судового розгляду (90,8%), коректність, ввічливість та повагу (82,4%). 

Коректність, ввічливість, повага. На запитання «чи маєте Ви враження, 
що суддя ставився коректно, ввічливо до всіх учасників судового процесу?» 
«цілком так» відповіло 82,4%, а відповідь «скоріше так» була у 16,8% 
респондентів, «цілком так» у 80,9% (ще 0,6% респондентів не змогли визначитися 
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у відповіді). При цьому, наявність попереднього досвіду участі в судовому процесі, 
а також категорія справи, яка розглядалась судом, не відобразилися на розподілі 
відповідей респондентів, що свідчить про високий рівень етичної культури суддів. 

87,5% опитаних з юридичною освітою та 84,5% респондентів без неї в ході 
опитування відзначили коректне ставлення суддів, їх ввічливість та повагу до 
відвідувачів Нововолинського районного суду Волині під час розгляду судової 
справи. На час завершення процесу розгляду справи негативну оцінку щодо 
коректності, ввічливості та поваги дали 1,8% респондентів без юридичної освіти. 

Ті, хто вперше брав участь в судовому процесі, відчувають коректність і 
ввічливість судді, але ті, хто брав участь у більше ніж 2 судових процесах, частіше 
помічають відсутність таких якостей. 

Не всі судді, що ведуть цивільні справи, дотримуються таких норм 
спілкування, як ввічливість, повага та коректне ставлення до всіх учасників 
судового процесу. Адже лише учасники даного виду судових справ заявляють про 
відсутність вказаних рис у судді. Проте, їх кількість незначна і становить всього 
лише 2,9%, тому можна говорити, що судді Нововолинського міському суду 
Волинської області коректні і ввічливі. 

Підготовка до справи. Високо респонденти оцінили і якість підготовки 
суддів до судової справи, про що свідчить 86,0% відповідей опитаних «цілком так» 
та 8,7% відповідей «скоріше так» на запитання щодо того, «чи суддя ретельно 
готувався до справи і чи добре в ній розбирається?». Відсоток тих, хто 
незадоволений якістю підготовки, складає 0,6%.  

87,5% респондентів з вищою юридичною освітою та 87,1% респондентів без 
неї стверджують про високий рівень підготовки суддів під час розгляду справ. По 
завершенні розгляду лише 1,8% респондентів без вищої юридичної освіти вважає, 
що суддя до справи підготувався абсолютно неретельно. 

Про непідготовленість суддів до процесу на стадії завершення розгляду 
судової справи говорять лише ті представники, котрі брали участь в 2 і більше 
судових процесах (3,0%). Ті, хто прийшов на перший судовий процес, даної 
проблеми не називає. Варто зазначити про високу загальну оцінку рівня 
підготовленості суддів до розгляду справ. 

Про досить високу підготовленість суддів до процесу говорять учасники 
кримінального та адміністративного процесу. Негативну оцінку якості підготовки 
суддів до розгляду справи відзначили лише 2,9% респондентів, що брали участь у 
цивільному процесі. 

Дотримання процедури судового розгляду. При визначенні того, «чи 
дотримувався суддя процедури судового розгляду?», більшість респондентів 
підтвердила факт його дотримання суддею. Про що свідчать відповіді «цілком так» 
у 90,8% та «скоріше так» у 6,9% опитаних. Частка респондентів, які дали негативну 
відповідь незначна – 0,6% відповідей «цілком ні». 

Ті респонденти, які мають юридичну освіту, та респонденти без юридичної 
освіти доволі часто вказують на дотримання суддею процедури судового розгляду 
(93,8% та 83,1%, відповідно). Негативно оцінюють дану характеристику лише 
особи без юридичної освіти під час розгляду судової справи (4,8% на стадії 
розгляду судової справи). Респонденти, що брали участь у судових процесах 
понад 6 разів, частіше за інших заявляють про дотримання суддею процедури 
судового розгляду.  

Слід відзначити, що учасники кримінального та адміністративного процесів 
частіше від інших стверджували, що суддя цілковито дотримувався процедури 
судового розгляду. Лише 2,0% учасників цивільного процесу зазначили про 
порушення даної процедури. 
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Можливість коментувати заяву протилежної сторони. Понад 80,0% 
респондентів дали відповідь «цілком або скоріше так» на запитання «чи мав 
респондент можливість прокоментувати заяву протилежної сторони?» та «чи мав 
респондент можливість обґрунтувати свою позицію під час слухання справи?».  

Ті, хто мають юридичну освіту, частіше (93,8%), ніж респонденти без 
юридичної освіти (83,1%), говорять про надану їм можливість коментувати заяву 
протилежної сторони. 48,0% опитаних без юридичної освіти стверджують, що їм не 
було надано можливості заперечувати заяву іншої сторони, при цьому це були 
респонденти, справи яких знаходяться в розгляді.  

Учасники адміністративного та кримінального процесів частіше мали 
можливість коментувати заяву протилежної сторони, ніж учасники інших видів 
судових процесів, справи яких знаходяться в розгляді. 

Доволі позитивним є те, що 100,0% респондентів, які мають вищу юридичну 
освіту і чиї справи вже завершені, стверджують, що їм була надана можливість 
прокоментувати заяву протилежної сторони. 

Можливість обгрунтувати свою позицію під час слухання справи. 
Позитивну відповідь на дане запитання дали більше 95,0% респондентів. 

75,7% осіб, що мають вищу юридичну освіту, та 78,8% осіб без юридичної 
освіти стверджують, що така можливість була надана їм повною мірою. 

Найчастіше позитивну відповідь на дане запитання дають респонденти, які 
беруть участь у судовому процесі більше 6 разів. Майже однаковою високою 
мірою відзначають дану можливість учасники цивільного, кримінального та 
адміністративного процесів. 

Незалежність та неупередженість суддів. Незалежність та 
неупередженість суддів, як і відсутність на суддю зовнішнього тиску, впливають на 
рівень сприйняття роботи суддів відвідувачами суду та позначаються на якості 
його роботи. Як свідчать отримані дані, більшість респондентів визначає 
неупереджений та незалежний статус судді. Зокрема, при відповіді на запитання 
«чи Ви вважаєте, що суддя працював незалежно та неупереджено, без 
зовнішнього тиску (з боку фізичних та юридичних осіб)?» «цілком так» відповіло 
83,8% респондентів, «скоріше так» – 11,0%.  

84,4% респондентів з вищою юридичною освітою та 84, 9% опитаних, які 
юридичної освіти не мають, стверджують про незалежність та неупередженість 
суддів.  

Особи, що вперше брали участь у судовому процесі (88,7%), ті, що брали 
участь у судовому процесі протягом 2-5 разів (78,8%), та ті, що брали участь 
більше 6 разів (96,1%) дуже високо оцінили незалежність та неупередженість 
суддів. Найбільш критично до цього відносяться особи, що брали участь у 
судовому процесі протягом 2-5 разів (6,1%). 

Учасники кожного з видів судового процесів високо оцінюють незалежність 
та неупередженність суддів. Однак, частіше за інших респондентів учасники 
цивільного процесу (3,8%) ставлять негативну оцінку. 

Якість судового рішення. В даній частині ми проохарактеризуємо лише 
ту частину респондентів, котрі отримали рішення суду – 54,9% опитаних, справи 
яких завершені. 70,5% з них вказали, що рішення були прийняті на їхню користь. 
Переважна більшість респондентів, що відповідають заданій умові (53,2%), 
отримали рішення по своїй справі вчасно, а 46,8% відповіли, що рішення по справі 
були видані з порушенням термінів. При цьому, 54,9% респондентів зазначають, 
що рішення суду було написане легкою, доступною, зрозумілою мовою, і 52,6% з 
них вважають його достатньо обгрунтованим. 

33,3% респондентів з вищою юридичною освітою та 64,7% без неї 
стверджують, що невчасно отримали рішення по своїй справі. Також серед тих, що 



 88

невчасно отримали рішення по своїй справі, переважає кількість тих, хто був 
учасником судового процесу 2-5 разів. Усі учасники кримінального та 
адміністративного процесу стверджують, що отримали рішення по своїй справі 
вчасно. Лише 2,9% опитаних, що є учасниками цивільного процесу, говорять, що 
рішення по їх справі було отримано невчасно. Усі респонденти, що отримали 
рішення суду, з вищою юридичною освітою та без неї стверджують, що рішення 
було викладено легкою, доступною та зрозумілою для них мовою. Для 92,9% 
опитаних з юридичною освітою та 59,6% без неї рішення було прийнято на їхню 
користь. Для усіх 80,0% учасників цивільного процесу, 60,0% учасників 
кримінального процесу та 56,3% учасників адміністративного процесу рішення 
було прийнято на їхню користь, і вони не планують його оскаржувати. Найбільшу 
кількість респондентів, що отримали рішення не на свою користь, складають 
учасники адміністративного процесу. 

Серед тих, хто отримав рішення суду не на свою користь, респонденти з 
вищою юридичною освітою становлять 27,7% та 72,3% без вищої юридичної 
освіти. Також, скоріш за все, планують оскаржувати рішення респонденти, які 
протягом 2-5 разів брали участь у судовому процесі. Їх питома вага від загальної 
кількості респондентів, що планують оскаржувати дане рішення, становить 46,8%. 
Відповідно, частки тих, хто приймав участь у судовому процесі вперше, та від 6 
разів становить 27,7% та 25,5%, відповідно. Також найчастіше планують 
оскаржувати рішення суду респонденти, що брали участь у адміністративному 
процесі (їх питома вага в даному розрізі становить 66,2%). Відповідно, частки 
респондентів, що приймали участь у цивільному та кримінальному процесі та 
планують оскаржувати рішення суду, становлять 56,3% і 66,2%. Частіше планують 
оскаржувати рішення суду респонденти, котрі представляють інтереси інших осіб, 
ніж ті, що представляють в суді себе. 
 
4.3. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 
 

В ході опитування респондентам було запропоновано здійснити ранжування 
семи вимірів якості за ступенем важливості. За результатом дослідження 
найперше, що потребує покращення, – це дотримання термінів судового розгляду 
(середній бал 2,88). На другому місці за важливістю – сприйняття роботи 
працівників апарату суду – 3,00 бали. На тетьому місці – якість роботи працівників 
судді (3,18%). На четвертому місці за важливістю – прийняття платежів. 
Відповідний бал становить 3,87. Наступні позиції виглядають менш проблемними і 
відповіді респондентів щодо ступеня їх важливості розділилися так, як показано на 
рисунку 27 (оцінка в балах). 
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Територіальні доступність суду

Зручність та комфортність перебування у суді

Повнота, доступність та ясність інформації

Прийнятність платежів

Якість роботи працівників апарату

Дотримання термінів судового розгляду

Якість роботи судді

Рис. 27. Ранжування вимірів якості  
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4.4. Висновки та рекомендаці 
 
Результати дослідження в Нововолинському міському суді Волинської області 
дозволяють зробити наступні висновки 
 Якість роботи суду отримала високі оцінки респондентів. При її визначенні 
вплив мали такі соціально-демографічні характеристики, як вік, наявність вищої 
освіти та юридичних знань, рівень матеріального забезпечення респондента. 
Також можна стверджувати про залежність оцінки якості роботи суду від кінцевого 
результату розгляду справи, а також від процесуального статусу респондента та 
кількості візитів до суду. 
 Рівень обізнаності з роботою суду залежить від таких критеріїв: наявність 
вищої юридичної освіти, кількості судових справ, в яких брав участь респондент, 
та його матеріальний стан. Обізнаність респондентів з роботою суду визначає 
також і позитивну оцінку якості роботи Нововолинського суду Волинської області. 
 Більше ніж 75% опитаних представляють в Нововолинському міському суді 
свої власні інтереси. Тому можна констатувати, що низький рівень популярності 
адвокатських послуг є наслідком низької платоспроможності переважної більшості 
респондентів. Хоча у разі виникнення необхідності, переважна більшість 
респондентів не виключають можливості звернутися до професійних юридичних 
послуг. 
 Територіальне розміщення досліджуваного суду характеризується 
респондентами як досить зручне і доступне, достатньо зв’язане з громадським 
транспортом, в переважній більшості, не викликає проблем з його пошуком. 
 На досить високому рівні відзначені комфортність умов перебування у 
приміщенні суду. Також основна більшість відвідувачів задоволена 
облаштуванням місць для очікувань, ознайомлення з матеріалами та підготовки до 
слухання справ. Особливо відзначали респонденти чистоту приміщення суду. 
Графік роботи канцелярії є зручним для більшості користувачів судових послуг, 
чого не можна сказати стосовно приїжджих осіб.  
 Одним з чинників, який на думку громадян потребує додаткової уваги 
працівників суду, це потреба в покращенні умов для доступу до приміщення суду 
людей з обмеженими можливостями та старших 60 років. Варто відзначити, що 
фізичний огляд приміщення, дозволяє зробити висновок, що такі умови все таки 
створені. 
 В Нововолинському міському суді в достатній кількості розташовані 
інформаційні стенди, які містять інформацію щодо розташування кабінетів, залів 
судових засідань та списки справ, призначених до розгляду. Також в приміщенні 
суду забезпечена наявність інформації щодо правил допуску в суд та перебування 
в ньому. Проте, частина респондентів звертає увагу на те, що таку інформацію 
слід розмістити в більш доступному для відвідувачів місці. 
 На високому рівні забезпечено наявність інформації щодо порядку сплати 
судових зборів і мита, розміщено зразки документів для заповнення. І хоча ще не 
всі волиняни мають можливість доступу до Інтернету, все ж таки, значна частина 
відвідувачів Нововолинського районного суду користуються сайтом судової влади.  
 Для більшості користувачів судових послуг офіційна сума платежів є 
прийнятною і не обтяжливою.  
 В переважній більшості респонденти є задоволеними дотриманням термінів 
судового розгляду, не виявлено і проблем з отриманням судових повісток та 
повідомлень про розгляд справ. Не було складнощів із ознайомленням з 
матеріалами справи та дотриманням термінів при отримання рішень по своїх 
справах. 
 Респонденти відзначили високі результати роботи працівників апарату суду. 
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У роботі зі своїми клієнтами працівники апарату здебільшого проявляють бажання 
допомогти, старанність, доброзичливість, дисциплінованість, коректність, однакове 
ставлення до всіх відвідувачів, незалежно від соціального статусу. Дослідження 
показало, що рішення по справі готуються вчасно, викладені легкою, доступною 
мовою і добре обґрунтовані. Матеріально-технічні умови в Нововолинському суді 
Волинської області, на думку більшості респондентів, забезпечують потреби 
працівників суду і сприяють ефективному виконанню своїх обов’язків. 
 Хоча якість роботи суддів потребують покращення, проте сьогодні рівень 
оцінки за цим критерієм якості знаходиться на досить високому рівні. Респонденти 
відзначають коректне, ввічливе ставлення суддів до всіх учасників процесу. В 
переважній більшості випадків судді ретельно готуються до справ, дотримуються 
процедури судового розгляду, забезпечують дотримання законних прав усіх 
учасників процесу. Судді Нововолинського суду Волинської області, як показали 
результати дослідження, працюють незалежно та неупереджено.  
 Ранжуючи виміри якості, респонденти виділили два основних, що 
потребують першочергових змін: це – дотримання термінів судового розгляду та 
сприйняття роботи працівників апарату суду, а також якість роботи суддів. 
Визначальним при складанні ступенів важливості вимірів якості є особисті 
враження респондента від поведінки суддів та працівників апарату, які, в першу 
чергу, пов’язані з особистими негативними відчуттями та переживаннями. 

Таким чином, можна стверджувати про цілком достойний рівень організації 
роботи Нововолинського міського суду Волинської області, умов перебування в 
його приміщенні. В цілому, учасники опитування дають високі оцінки, не зважаючи 
на ту обставину, що мають місце певні проблеми, вирішення яких потребують 
певних зусиль з боку керівництва суду, так і нормотворчих органів. 
 
Рекомендації 

Враховуючи отримані результати опитування, пропонуємо нижченаведені 
заходи, спрямовані на покращення діяльності Нововолинського міського суду 
Волинської області. 
 
Територіальна доступність суду: 
− розглянути можливість виготовлення та встановлення інформаційних знаків 

та схем розміщення будівель суду на найближчих зупинках прилеглих 
транспортних маршрутах та на підходах до суду. 

 
Зручність та комфортність перебування в суді: 
− обладнати спеціальне освітлення над інформаційними стендами; 
− додатково проаналізувати можливості для покращення умов доступу та 

перебування в приміщенні суду осіб з обмеженими можливостями та 
старших 60 років. 

 
Повнота, доступність та ясність інформації: 
− постійно працювати над вдосконаленням методів інформування 

громадськості про роботу суду, використовувати в цій роботі інноваційні 
технології та інструменти; 

− розглянути можливість створення електронного представництва суду в 
Інтернет-просторі та підтримки в актуальному стані його контексту (зокрема, 
новин, юридичних дискусій тощо); 

− розглянути можливість реалізації системної практики щодо узагальнення та 
внутрішньої оцінки роботи суду та періодичного оприлюднення їх 
результатів в друкованих та/або електронних засобах масової інформації; 
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− розробити систему налагодження зворотнього зв’язку з користувачами 
судових послуг через встановлення в холі суду скриньки для повідомлень, 
відгуків, скарг на недобросовісну поведінку працівників суду та суддів, 
пропозицій для покращення роботи суду, листів вдячності за ефективну 
роботу; 

− створити інформаційно-консультаційний кабінет (службу, центр) з метою 
надання допомоги у розташуванні приміщень суду, надання відвідувачам 
суду правової консультації, стандартизовані бланки заяв, скарг, клопотань 
до суду, допомоги щодо їх заповнення інших консультацій в межах 
повноважень суду. 

 
Якість роботи працівників апарату суду: 
− постійно проводити різного роду навчальні заходи, спрямовані на розвиток 

персоналу, прививання їм потреби формувати «суд, приязний до людей»; 
− проводити роз’яснювальну роботу серед персоналу апарату суду щодо 

необхідності більш толерантного ставлення до відвідувачів суду, особливо 
літнього віку. 

 
Якість роботи суддів: 
− звернути увагу суддів на необхідність неухильного дотримання принципів 

об’єктивності при розгляді справ та неупередженого ставлення до учасників 
процесу; 

− постійно проводити аналіз навантаження суддів та шукати нові шляхи їх 
оптимізації; 

− передбачити в програмах підвищення кваліфікації суддів спеціальні заняття 
щодо етичних стандартів поведінки та спілкування з відвідувачами суду; 

 
Дотримання термінів судового розгляду 
− провести аналіз дотримання суддями процесуальних термінів судового 

розгляду та причин затримки/перенесення судових засідань. Узагальнити 
практику обґрунтування відкладення та перенесення судових справ; 

− розглянути можливість введення в практику планування графіку розгляду 
справ закладання люфту часу, який може бути використаний для 
виключення затримок при початку розгляду наступної справи; 

− суддям або працівникам апарату поводити роз’яснювальну роботу серед 
відвідувачів суду, які навмисно затягують початок судового розгляду справ, 
а випадку необхідності застосовувати до них заходи процесуального 
примусу у вигляді попередження; 

 
Прийнятність платежів: 
− проводити інформаційну роботу щодо умов отримання адвокатських чи 

інших юридичних послуг, в тому числі на пільгових умовах, наприклад в 
певних громадських організаціях; 

− підготувати та розмістити на інформаційних дошках повідомлення-
попередження про можливі наслідки користування неякісними юридичними 
послугами. 
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5. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЛОКАЧИНСЬКОМУ РАЙОННОМУ СУДІ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРЕАМБУЛА 
 
Загальна інформація про суд 

Локачинський районний суд Волинської області розташований на 
центральній вулиці Миру, 20 смт. Локачі Локачинського району, Волинської 
області.  

Будівля суду трьохповерхова (І поверх напівпідвальний) загальною площею 
622 м2. Вказана будівля за площею та конструктивними особливостями відповідає 
вимогам, що пред’являються до приміщень судів. Для створення належних умов 
відправлення судочинства проведена реконструкція приміщення. В суді обладнано 
2 зали судових засідань, один з яких - для розгляду кримінальних справ, в т. ч. 
кімнатами для перебування підсудних та конвою. Для громадян облаштована 
кімната прийому громадян, кімната для учасників процесу, кімната для свідків, 
місця для очікування розгляду справ, ознайомлення з матеріалами справ. Усі 
службові приміщення умебльовані новими і сучасними меблями. У холі суду та 
кімнаті для прийому громадян встановлено інформаційні стенди з необхідною та 
корисною для громадян інформацією. Облаштовано канцелярію суду, архів, 
бібліотеку, кімнату для речових доказів, кабінети судів, секретарів, помічники 
суддів, та ін. працівників суду. Усі судді мають відокремлені службові кабінети. 
Кабінет канцелярії розташовано у доступному для відвідувачів суду місці. 

Суд забезпечений 2 засобами фіксування судового процесу «Оберіг» та 
«Камертон». Судді та працівнику апарату суду не забезпечені в достатній кількості 
комп’ютерною технікою. Використовується у роботі працівниками суду 2 сервери, 5 
персональних комп’ютерів, 5 принтери, 1 багатофункціональний пристрій. В суді 
працює локальна комп’ютерна мережа до якої є можливість підключення 22 
робочих місця. Суд підключено до мережі Інтернет, встановлена міні-АТС. 

Відповідно до затвердженого державною судовою адміністрацією України на 
2009 рік штатного розпису, штат Локачинського районного суду Волинської області 
складається з голови суду, заступника голови суду, судді, помічника голови суду, 
помічника заступника голови суду, помічника судді, керівника апарату, 
консультанта, головного спеціаліста з інформаційних технологій, старшого 
секретаря суду, секретаря суду, 3 секретарів судових засідань, судового 
розпорядника, оператора комп’ютерного набору, оператора котельні, 
прибиральника службових приміщень. Вакантних посад на протязі 2009 року не 
було. 

В 2009 році на розгляді в Локачинському районному суді Волинської області 
перебувало 1598 справ та матеріалів. По 1578 справах судом винесено остаточне 
рішення. Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду становив 20 
справ та матеріалів. Середньомісячне навантаження на одного суддю 
Локачинського районного суду в 2009 році складає 46.91 справ та матеріалів, в т.ч. 
3.94 кримінальних справ та матеріалів, 16.94 справ та матеріалів 
адміністративного судочинства, 11.58 справ та матеріалів цивільного судочинства, 
14.45 справ та матеріалів в порядку розгляду справ про адміністративні 
правопорушення. 
  
Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового 
розгляду 

Фактичний обсяг вибірки – 129 респондентів. 
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Стать. За статевою ознакою розподіл респондентів демонструє перевагу 
чоловіків, вони складають 57,4% від загальної кількості опитаних, а жінки 42,6%.  

Вік. Більшість опитаних – 50,4% становлять особи вікового інтервалу від 26 
до 39 років. Висока частка (35,7%) відвідувачів суду вікової групи 40-59 років. 
Значно менше відповіли на запитання анкети особи, віком 18-25 років – 11,6% і 
лише 2,3% (3 особи) віком понад 60 років. 

Освіта. Серед респондентів переважають особи з середньою та неповною 
середньою освітою (51,2%), 27,9% – особи з повною вищою освітою та 20,9% 
респондентів серед відвідувачів суду – особи із базовою вищою освітою, з них – 
8,5% мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. Більшість опитаних – 66,7% – мешканці інших 
населених пунктів, і лише 33,3% респондентів проживають в населеному пункті, де 
розташований даний суд.  

Майновий статус. За оцінкою майнового статусу переважна більшість 
респондентів – 79,8%, котрі були опитані як користувачі послуг Локачинського 
районного суду, – особи із середнім рівнем доходів. 17,1% опитаних своє 
матеріальне становище називають нижчим середнього, а 3,1% вважають себе 
бідними. 

Наявність попереднього судового досвіду. Переважна більшість 
респондентів не мають попереднього судового досвіду: 64,3% беруть участь у 
першому судовому процесі. 28,7% – були учасниками 2-5 судових процесів і 7% 
респондентів брали участь в судовому процесі 6 і більше разів.  

Процесуальний статус, вид судового процесу та стадія процесу. За 
галузевою специфікою справ було отримано наступний розподіл: 73,6% 
респондентів брали участь у цивільних справах, 15,5% – у справах про 
адміністративні правопорушення, 10,1% – в кримінальному процесі і 0,8% 
опитаних (1 особа) – в адміністративному процесі (можливо, районний суд 
розглядав справу, пов’язану з виборчим процесом, коли суди загальної юрисдикції 
наділяються, за винятком, іншими повноваженнями).  

Щодо належності до певних етапів розгляду справ, то більше половини 
респондентів (63,6%) зазначили, що розгляд їх справ уже завершено, 35,7% 
опитаних вказали, що їхня справа знаходиться на розгляді суду, а розгляд справ 
0,8% респондентів ще не розпочався. 

За статусом участі у справах абсолютна більшість відвідувачів суду (93,8%) 
прийшли до установи, представляючи особисто себе і лише 6,2% представляли 
інтереси інших осіб. 

 Залежності рівня обізнаності з роботою судів від віку респондентів 
практично не прослідковується і коливається в межах похибки. 

Не викликає подиву той факт, що обізнаність з роботою Феміди перебуває в 
прямій залежності від того, у скількох процесах респонденти були учасниками. Так, 
83,3% респондентів, котрі вважають себе цілком обізнаними з роботою суддів та 
судів, брали участь в шести і більше судових процесах. 79,7% опитаних, котрі 
вважають себе «майже не обізнаними» та 50% «зовсім не обізнаними» з роботою 
суддів та судів, є учасниками першого судового процесу. 

Схожа й цілком логічна залежність прослідковується крізь призму наявності 
спеціальних юридичних знань. Зокрема, 66,7% респондентів, котрі вважають себе 
цілком обізнаними з роботою судів і суддів Локачинського районного суду мають 
вищу юридичну освіту.  

Таким чином, група опитаних відвідувачів Локачинського районного суду 
різниться як за статтю, віком та освітою, так і за тим, які сторони судового процесу 
вони представляють, а також наявним досвідом участі в таких процедурах. 
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Респонденти були учасниками різних видів судового процесу і їх справи 
знаходились на різних стадіях розгляду.  

Рівень обізнаності з роботою судів і суддів не залежить від вікових груп, але 
перебуває у чіткій залежності від кількості справ, у яких респонденти брали участь 
та від фахової освіти останніх. Безумовно, всі ці особливості тією чи іншою мірою 
позначаються на загальних і детальних оцінках респондентами якості роботи суду. 

 
5.1 Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 

 
Загальна оцінка якості роботи суду 
З’ясовуючи загальну оцінку якості роботи суду, ми аналізували залежність 

вказаної оцінки від соціально-демографічних характеристик респондентів, їх 
освітнього та майнового рівня. Окрім того, в якості індикаторів оцінки фігурувала 
участь респондента у певному виді судової справи, наявність попереднього 
судового досвіду, перебування опитаних на певному етапі розгляду справи та 
результат розгляду справи. 
  Окремо вивчалося співвідношення попередніх очікувань та уявлень про 
роботу суду та зміна відповідних вражень після залучення респондента до 
судового процесу. В дослідженні також проаналізовано сприйняття змін у якості 
роботи судової установи і залежність цього сприйняття від категорії опитаних за 
соціально-демографічними та процесуальними ознаками. 

Оцінюючи якість роботи Локачинського районного суду за 5-бальною 
шкалою, респонденти загалом оцінюють її добре. Середня оцінка якості 
становить 4,6 бала. Більшість респондентів (59,7%) оцінили роботу 
Локачинського районного суду на відмінно, оцінку добре відзначили 38,8%.  

Залежності оцінок діяльності суду та суддів від вікових характеристик не 
має, лише незначний акцент можна відмітити в тому, що вікові групи 18-29 та 29-
39 років більше ставили «четвірок», а респонденти, старші сорока років, віддавали 
перевагу оцінкам «відмінно». 

Схожа ситуація прослідковується крізь призму наявності юридичної освіти у 
респондентів. Зокрема ті особи, хто має юридичну освіту, в більшості (54,5%) 
оцінюють діяльність суддів на добре, 36,4% на відмінно й лише 9,1% на 
задовільно. В той же час, ті, у кого відсутні спеціальні юридичні знання, у більшості 
(61,9%) поставили оцінку відмінно, 37,3% – добре. 

Залежності оцінки діяльності суду та суддів від того, кого представляє 
респондент в суді не виявлено. 

За видом судового процесу спостерігається чітка залежність серед 
респондентів, що беруть участь у кримінальних справах. Так 100% оцінок 
«задовільно» виставлено учасниками кримінального процесу, а отже, ці 
респонденти схильні до вищого рівня критичних оцінок, на відміну від інших 
опитаних. 

До більш критичних оцінок схиляються також і ті респонденти, у яких справа 
знаходиться в процесі розгляду, а ті, у кого судовий процес вже завершено, 
частіше за інших оцінюють якість роботи суду на відмінно (67,5%). 

Також слід відзначити відсутність залежності оцінок якості роботи суду та 
суддів від того, в якій мірі респонденти вважають себе обізнаними з їх роботою. 
Дещо нелогічно, проте особи, які програли судовий процес, вище оцінюють 
діяльність суду ніж ті, хто мали позитивні рішення по своїх справах. Так, серед 
«програшних» – 68,6% оцінили якість роботи суду на «відмінно», 31,4% – добре, і 
жоден з них не відмітив оцінку задовільно. А ті респонденти, на користь яких були 
прийняті рішення, оцінили якість роботи даного суду наступним чином: 57,1% – 
відмінно, 41,7% – добре і 1,2% – задовільно. 
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Всі 100% респондентів вважають, що наявні ресурси забезпечують потреби 
працівників суду. 

Враження від візиту до суду 
В основному, користувачі судових послуг, звертаючись в судові установи, 

вже мають свої уявлення про їх діяльність та якість роботи, на основі чого у них 
вже сформовані очікування від даного суду. 62,8% респондентів підтвердили 
відповідність своїх вражень від візиту в порівнянні з цими сподіваннями, а 36,4% 
заявили про те, що вони були гіршої думки до візиту в установу, ніж після нього. 

В більшості молодих людей (53,3%) віком 18-25 років після візиту до суду 
враження було кращим, ніж очікувалось, 46,7% підтвердили свої очікування. 
Респонденти ж інших вікових груп в більшості відзначили, що їх враження 
відповідають очікуванням (26-39 р. – 69,2%, 40-49 р. – 58,7%, 60 і старше – 66,7%). 

При цьому, відсутня залежність вражень отриманих в ході візиту до суду від 
наявності чи відсутності юридичних знань та від того, кого представляв 
респондент у судовому процесі. 

Зміни якості роботи суду в цілому 
Майже 43% опитаних, хто відвідує даний суд повторно, говорять про значне 

покращення якості роботи суду, а третина з них вказали про відсутність змін в 
якості роботи Локачинського районного суду. А 23,8% відвідувачів досліджуваного 
суду вважають, що ситуація покращилася, проте не суттєво.  

Серед тих, хто 
відвідував суд 
не вперше, 
представники 

молодших ві-
кових груп (18-
25 р. та 26-39 
р.) більшою мі-
рою (100% і 
41,2%, від-
повідно) вва-

жають, що якість роботи залишилась без змін. В той же час вікова група 40-59 р. 
схильна в своїй більшості (52,2%) вважати, що якість роботи даної установи 
значно покращилась. 

Представники з юридичною освітою також в більшості зазначають, що 
робота суддів залишилась без змін (50%), покращилась несуттєво – 33,3%, і лише 
16,7% респондентів вважають, що зачно покращилась. В той же час, відвідувачі 
суду без юридичної освіти у відносній більшості зазначають значне покращення 
(47,2%), несуттєве покращення – 22,2%, без змін – 30,6% відповідей респондентів. 

Критичні в оцінках змін роботи суду й ті респонденти, які представляли 
інших осіб. Так, з них 71,4% вважають, що змін в роботі суду не відбулось, і по 
14,3% кажуть, що є несуттєві та суттєві зміни на краще. І навпаки, ті хто самі себе 
представляють в судді у відносній більшості (48,6%) зазначають значні 
покращення та 25,7% кажуть, що змін не відбулось, або ж наявні несуттєві 
покращення. 

Резпонденти, які брали участь у більше ніж шести процесах у своїй 
більшості (50,0%) схильні вважати, що змін в роботі суду не відбулось, 25% 
зазначають що є значні та несуттєві зміни на краще. В той же час відносна 
більшість (47,1%) опитаних, які брали участь у 2-5 процесах, зазначають значні 
покращення в роботі Локачинського районного суду, а 23,5% та 29,4% зазначають 
незначні зміни та їх відсутність, відповідно. 
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Рис.28. Загальна оцінка якості роботи суду (%)
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Учасники цивільного процесу у своїй більшості відзначають, що відбулись 
відчутні зміни (46,9%) або ж, що змін не відбулось (38,5%). І лише 15,4% 
зазначають незначні зміни. Учасники кримінального процесу, навпаки, меншою 
мірою (20,0%) відзначають значні позитивні зміни і 40,0% з них говорять про 
несуттєве покращення в роботі або ж про його відсутність. Щодо учасників інших 
видів процесу, то будь яку залежність прослідкувати важко. 

Відвідувачі суду, у яких завершено розгляд справи більшою мірою (50,0%) 
відзначають значні покращення в роботі судів. Ті, у кого процес розгляду триває 
частіше, відзначають несуттєве покращення (теж 50,0%) і ті, у кого ще не відкрито 
провадження стовідсотково зазначають відсутність змін. 

В оцінці змін якості роботи суду також спостерігається співпадіння 
характеристик як і в підрозділі «загальна оцінка роботи судів». Так, відсутність змін 
відзначають, як правило, особи молодого віку з юридичною освітою, які 
представляють інших осіб, та брали участь в більше, ніж шести судових процесах, 
при цьому вони беруть участь в розгляді кримінальних справ, які ще не 
завершено. Звісно, такий образ «критичного» респондента не є домінуючим серед 
усіх опитаних. Але саме такий респондент найбільш критично оцінює роботу суду 
та суддів. 
 
5.2 Оцінка якості за окремими вимірами 
 

Територіальна доступність 
Окрім загальної оцінки якості роботи вказаного суду за п’ятибальною 

шкалою, респондентам було запропоновано набір критеріїв для оцінки окремих 
аспектів діяльності установи. Такими критеріями були: оцінка респондентами 
територіальної доступності судової установи, зручності та комфортності 
перебування в ній, наявність, доступність та якість інформації щодо забезпечення 
судового процесу, прийнятність платежів. Опитаним також було запропоновано 
оцінити дотримання термінів судового процесу, якість роботи працівників апарату 
та, власне, суддів. 

Локачинський районний суд 
Волинської області знаходиться в 
зручному місці з можливістю 
безперешкодно дістатися до 
нього громадським транспортом 
(середній бал становить 4,1). Не 
виникає проблем і з пошуком 
приміщення даного суду вперше 
(рис. 29, оцінка в балах).  
Невелика складність знайти 
приміщення даного суду 

фіксується у приїжджих респондентів. У місцевих такі складнощі не виникають 
взагалі. 2,3% тих респондентів, хто приїжджає з інших населених пунктів, на 
запитання «Чи було легко знайти будівлю суду вперше?» відповіли «цілком ні» і 
9,3% – « ». Лише 23,3% приїжджих цілком легко знайшли приміщення суду. Для 
76,7% місцевих мешканців знайти суд було цілком легко. 

На запитання про зручність діставатись до суду респонденти відповіли 
наступним чином: 34,9% – цілком так, 50,4% – скоріше так, 7,8% – оцінили 
зручність, як « ». При цьому, лише 1,6% опитаних вказали скоріше ні (ними є 100% 
приїжджі відвідувачі суду) та 4,7% – цілком ні. Варто відзначити, що лише 15,3% 
респондентів, котрі приїжджають з інших населених пунктів, цілком зручно змогли 
дістатися до будівлі громадським транспортом. 
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Чи зручно Вам діставатись до
будівлі суду громадським

транспортом?

Чи було Вам легко знайти
будівлю суду вперше?

Рис. 29. Територіальна доступність суду
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 Проблемність громадського транспорту, мабуть, обґрунтовується тим, що 
селище Локачі хоч і є районним центром, проте не має селищних маршрутів, а 
отже у мешканців, які живуть на окраїнах, можуть виникати певні труднощі, 
пов’язані з доставкою до суду. Ще однією обставиною, яка обґрунтовує труднощі, 
може бути незручність графіку руху громадського транспорту в межах району.  
 

Зручність та комфортність перебування в суді 
Загалом комфортність перебування в Локачинському суді Волинської 

області респонденти відзначили досить високо (Рис. 30, оцінка в балах). 
Переважна більшість 
респондентів позитивно 
оцінили комфортність 
перебування в примі-
щенні суду. Так, 69,8% з 
них вважають, що їм 
цілком комфортно в при-
міщенні даної установи, 
19,4% опитаних відпо-
віли, що швидше так, а 
3,9% – і так, і ні. При 
цьому, взагалі відсутні 
негативні оцінки ком-
фортності, правда 7,0% 

не змогли визначитись з відповіддю на дане запитання. За таких умов середній 
бал комфортності перебування в приміщенні суду становить 4,7.  

Досить високою є й оцінка відвідувачами суду зручності місць для 
очікування, оформлення документів, ознайомлення з матеріалами та підготовки до 
слухань. Так, 78,3% респондентів оцінили зручність місць на відмінно, 14,7% 
респондентів виставили оцінку добре. Середній бал за даним показником 
становить 4,8. 

Абсолютна більшість респондентів (91,5%) вважають приміщення суду 
цілком чистим і прибраним, 8,5% – скоріше чистим і прибраним. При цьому, 
відсутні негативні чи нейтральні оцінки якості прибирання приміщення. Як 
наслідок, середній бал оцінки якості прибирання становить 4,9. 

Дещо нижчим є середній бал оцінки доступності приміщення суду для осіб з 
особливими потребами і становить 4,8. Ще нижчий бал (4,6) набирає оцінка 
роботи канцелярії. 

Таким чином, серед ознак зручності й комфортності переважає чистота й 
охайність в приміщенні, а найнижчу оцінку здобула робота канцелярії. При цьому, 
оцінки комфортності й зручності не перебувають в залежності від соціально-
демографічних та процесуальних характеристик респондентів. Окремо варто 
зазначити, що респонденти віком понад 60 років більш позитивно оцінюють 
діяльність суду за даними показниками, ніж особи молодші 59 років. 

 
Повнота, доступність та якість інформації 
Якщо говорити загалом по даному виміру якості, то загальна оцінка 

знаходиться на досить високому рівні (рис. 31, оцінка в балах). 
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Чи є зручним графік роботи канцелярії  суду для
вирішення Ваших справ у суді?

Як Ви вважаєте, чи люди з обмеженими
можливостями можуть безперешкодно потрапити до

приміщення суду і користуватись послугами?

Чи чистими та прибраними є приміщення суду?

Чи достатньо в суді зручних місць для очікування,
ознайомлення з матеріалами та підготовки до

слухання?

Чи комфортним є умови перебування у приміщенні
суду?

Рис. 30. Зручність та комфортність перебування у суді
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інформація щодо зразків документів (заяв, клопотань,

Чи повною мірою задовольняє  Вас  наявна в суді
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Чи повною мірою задовольняє  Вас  наявна в суді
інформація щодо правил допуску в суд та перебування

Чи повною мірою задовольняє  Вас  наявна в суді
інформація щодо розташування кабінетів, залів судових

Чи зручно розташовані інформаційні стенди (дошки
об'яв)?

Рис. 31. Повнота, доступність та ясність інформації
 

Найбільшою прогалиною в доступі до інформації респонденти вважають 
інформацію на сторінці судової влади в інтернеті, інформацію щодо правил 
допуску в приміщення суду, зручність розташування інформаційних стендів та 
дошок оголошень.  

Інформаційні стенди. Відносно високий бал оцінки (4,4) отримала 
зручність розташування інформаційних стендів. При цьому, певні незручності в 
розташуванні відзначають особи, котрі беруть участь у першому судовому процесі 
та ті, хто представляють себе у суді. 

Розташування кабінетів, залів судових слухань. Щодо рівня 
задоволеності інформацією про розташування кабінетів, залів тощо, то слід 
зазначити, що більше половини респондентів (54,3%) не змогли дати відповідь на 
дане запитання. Таким чином, середній бал (4,5) за даним показником визначено 
на основі відповідей менше, ніж половини опитаних. Серед тих, хто критичніше 
оцінює таку інформацію, переважають особи, які беруть участь у першому процесі, 
і навпаки: вищі оцінки виставляють ті, хто бере участь у 6-ти і більше справах. 
Також ті, хто представляють себе, схильні зручність інформації про приміщення 
оцінювати на «чотири» (54,7%), а ті особи, які представляють інших осіб, оцінюють 
дані показники на «відмінно» (83,3%). 

Правила допуску та перебування. Вагома частка респондентів (47,3%) не 
змогла визначитись з відповіддю на запитання про задоволеність інформацією про 
правила доступу та перебування в приміщенні суду. Ті, хто відповіли на це 
запитання, виставили середній бал за даним показником – 4,5.  

При цьому, вищі оцінки (відмінно) виставляли вікові групи 26-39 років, 60 
років і старших осіб, а добре оцінювали вікові групи 18-25 та 40-59 років. 
Незадоволеність (більше ставили «четвірок» (63,4%) цією інформацією 
висловлювали ті респонденти, котрі брали участь у першому судовому процесі. І 
навпаки, з ростом кількості процесів ріс і рівень задоволеності інформацією про 
правила допуску в суд та перебування в ньому. Є незначна залежність щодо того, 
кого представляє респондент. Так, ті хто представляє інших осіб, більшою мірою 
задоволені даною інформацією ніж ті, хто представляє себе. 

Інформація про справи, призначені до розгляду. Три четверті 
респондентів (74,4%) на відмінно оцінили інформацію щодо справ, призначених до 
розгляду, 21,7% опитаних, власне задоволення такою інформацією, оцінили на її 
«четвірку». При цьому, лише 3,9% не змогли відповісти на дане запитання. Ті ж, 
хто відповів, виставили середній бал 4,8. Найменше задоволені інформацією про 
призначені справи особи, віком 40-59 р. та особи, які брали участь у більше, ніж 
шести процесах. 
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Зразки документів. Переважна більшість респондентів (72,9%) цілком 
задоволені інформацією про зразки документів, четверта їх частина (25,6%) 
скоріше задоволені, 0,8% цілком не задоволені. Чіткої залежності відповіді на дане 
запитання від соціально-демографічних параметрів респондентів не 
простежується. Хоча більш критично оцінюють інформацію про зразки учасники 
першого судового процесу, або учасники 6-ти та більше судових справ. При цьому, 
середня оцінка цього признаку становить 4,7 бала. 

Порядок, реквізити та розміри судових платежів. Загалом, низька 
оцінка виставлена у відношенні до інформації про порядок сплати судових зборів, 
мита, реквізитів та розмірів платежів. Лише 26,4% цілком задоволені цією 
інформацією, 43,4% скоріше задоволені, 18,6% –  , 1,6% цілком не задоволені. При 
цьому, 10,1% респондентів не змогли визначитись із відповіддю на запитання. 

Практично не можливо аналізувати рівень достатності інформації про 
роботу Локачинського районного суду в Інтернеті, оскільки 92,2% осіб не мали 
можливості користуватись сайтом Судової влади в Україні. Ті ж. хто оцінювали 
таку інформацію, виставили, в середньому, 3,6 бали. 
 

Прийнятність платежів 
Загалом, офіційні платежі є мало прийнятними для більшості опитаних 

користувачів судових послуг: лише 7% вважають для себе платежі 
необтяжливими. 57,4% респондентів, відповідаючи на запитання про прийнятність 
офіційних платежів зазначили, що останні є   прийнятними, а для 13,2% опитаних 
вони є скоріше прийнятними. 8,5% респондентів вважають платежі скоріше не 
прийнятними, а 4,7% – цілком неприйнятними. При цьому 9,3% не змогли дати 
відповідь на дане запитання. Середній бал оцінки прийнятності платежів склав – 
3,1 (Рис. 32, оцінка в балах). 

Щодо доступності 
вартості послуг адво-
ката, то тут домінує 
відповідь «скоріше так» 
(40,3%), а 14,0% респон-
дентів вказали «цілком 
так»; «скоріше ні» – 
відповіли 29,5% опи-
таних, 10,9% – «цілком 
ні», для 2,3% послуга 
адвокатів   доступна. 
Середній бал 

доступності склав 3,2. 
Серед респондентів, для яких послуги адвоката є більш доступними 

домінують ті, хто вважає себе особою середнього достатку. І, відповідно, менш 
доступними такі послуги є для осіб, які вважають себе бідними, або ж нижче 
середнього статку. 
 

Дотримання термінів судового розгляду 
Початок судових засідань. Опитування респондентів в Локачинському 

районному суді показало, що в переважній більшості засідання розпочинаються 
вчасно, без затримок (84,4% респондентів відповіли цілком так, 4,4% – скоріше 
так, 6,7%   вчасно). По 2,2% сказали, що їх засідання розпочалось скоріше не 
вчасно і цілком не вчасно. При цьому, середній бал оцінки вчасності початку 
засідання становить 4,7. (Рис. 33, оцінка в балах).  
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Чи могли би Ви собі дозволити витрати
на послуги адвоката у разі

необхідності?

Чи офіційна сума витрат , пов 'язана з
Вашим зверненням до суду (державне

мито, інформаційно-технічне
забезпечення) є прийнятною (не

обтяжливою)?

Рис. 32. Прийнятність платежів
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Найбільше нарікань щодо 
вчасності початку справи 
було від учасників кримі-
нальних процесів та справ 
про адмінправопору-
шення. 

Побажання при 
призначенні дня та 
часу засідань. В 
більшості випадків, на 
думку респондентів, рі-
шення про перенесення 
чи затримку розгляду 
справ були обґрун-
тованими – 84,4% 
респондентів сказали, що 
суд цілком врахував 
побажання про призна-
чення часу й дати 
засідання, для 6,7% 
респондентів – скоріше 

було враховано. 2,2% опитаних обрали відповідь на дане запитання – « », а 4,4% 
опитаних сказали що їх побажання при призначенні часу судових засідань 
абсолютно не враховано. При цьому, середній бал врахування побажань учасників 
процесу щодо часу й дати засідання склав 4,7 бала. Відсоток тих, чиї побажання 
враховано в більшій мірі домінує серед осіб з юридичною освітою, тих, хто 
представляють інших осіб, і тих респондентів, що брали учать у 6-ти і більше 
процесах. 

Повістки та повідомлення. Досить високу оцінку респондентів отримав 
Локачинський районний суд щодо вчасності повідомлення про розгляд справи. 
Так, 91,1% респондентів зазначили, що вони цілком вчасно були поінформовані і 
8,9% – відзначили відповідь «скоріше так». При цьому середня оцінка становить 
4,9 бала. 

Враховуючи високі оцінки та незначну кількість респондентів, що відповіли 
на запитання практично не можливо прослідкувати залежність від соціально-
демографічних та процесуальних факторів. 

Перенесення/затримка розгляду справ. Високу оцінку респондентів 
отримала й обґрунтованість перенесень засідань. Так, 82,2% опитаних затримки й 
перенесення вважають цілком обґрунтованими, 6,7% – скоріше так, 2,2% – цілком 
ні. При цьому 8,9% респондентів не змогли визначитись із відповіддю на 
запитання. Середня оцінка обґрунтованості перенесень склала – 4,8 бала. Дещо 
критичніше оцінюють обґрунтованість затримок і перенесень респонденти з 
юридичною освітою, які представляють в судді інших осіб та мають досвід більше 
6-ти процесів. 

Ознайомлення з матеріалами справи. Абсолютна більшість респондентів 
(88,9%) цілком мали можливість вчасно ознайомитись з матеріалами справи; 6,7% 
зазначили «скоріше так». Тобто, за даним показником Локачинський районний суд 
отримав досить високу оцінку, яка становить 4,9 бала. Більш критично оцінюють 
можливість ознайомитись з матеріалами справи особи з юридичною освітою, ті, 
котрі представляють інших осіб, респонденти, що брали участь у 6-ти та більше 
справах, учасники кримінального процесу та процесу про адміністративні 
правопорушення. 
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Рис. 33. Дотримання термінів судового розгляду
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Таким чином, за всіма показниками дотримання термінів судового розгляду 
отримує досить високий середній бал.  
 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Загалом респонденти відзначили досить високу якість роботи працівників 

апарату суду. Середній бал оцінок якості по даному виміру можна побачити на 
рисунку 34 (оцінка в балах). 
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Вами професіоналізм, знання своєї справи?

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з
Вами витриманість, коректність?

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з
Вами старанність, дисциплінованість?

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з
Вами однакове ставлення до всіх відвідувачів ,

незалежно від  соціального статусу?

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з
Вами бажання допомогти?

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з
Вами доброзичливість та повагу?

Чи працівники суду працювали старанно та не
припускалися помилок, які призводили б до

перероблення документів  та порушення строків?

Рис. 34. Сприйняття роботи працівників апарату
 

Старанність у підготовці матеріалів. Досить високо оцінили 
відвідувачі суду й роботу апарату щодо старанності й недопущення помилок. Так, 
69,8% респондентів вважають роботу працівників цілком старанною; 27,1% 
опитаних сказали швидше так. Вже в котре даний суд отримав високу оцінку 
роботи, яка склала 4,6 бала. І знову більш критичними в оцінках були ті, хто 
представляв іншу особу, хто брав участь у 6-ти і більше процесах і у кого наявна 
повна вища освіта. Особи середнього віку (26-39 та 40-59) також схильні до більш 
критичних оцінок старанності працівників суду. 

Доброзичливість та повага. Не викликає сумнівів й доброзичливість 
працівників Локачинського районного суду, адже цілком привітним й 
доброзичливим спілкування з працівниками суду вважає 75,2% респондентів; 
швидше так відзначило 22,5%. Середній бал по даному фактору оцінки склав 4,7. 
При цьому відсутня й залежність оцінки доброзичливості крізь призму соціально-
демографічних і процесуальних характеристик респондентів. 

Бажання допомогти. Практично схожі оцінки й в царині готовності 
працівників суду щодо допомоги його відвідувачам. Так, 71,3% зазначили повну 
готовність працівників суду щодо надання допомоги; 22,5% сказали «скоріше так»; 
6,3% зазначили повну відсутність бажання у працівників суду допомогти 
відвідувачам. Середня оцінка за даним показником склала 4,6 бала. По цьому 
питанню, як і в ряді інших випадків до критичних оцінок більш схиляються 
респонденти середнього та старше середнього віку з юридичною освітою, які 
представляють інших осіб, мають повну вищу освіту. 

Однакове ставлення до всіх відвідувачів. Незалежно від соціального 
статусу відвідувачів суду його працівники виявили однакове ставлення до усіх. 
Цілком це твердження підтримало 79,1% респондентів; 14,0% сказали «скоріше 
так» і лише по 0,8% відповіли « » та «скоріше ні». При цьому, 5,4% не змогли 
відповісти на це запитання. Середні ж оцінка становить – 4,8 бала. Відсутнє й 
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розмежування респондентів відповівши на дане запитання в контексті соціально-
демографічних та процесуальних характеристик. 

Старанність та дисциплінованість у спілкуванні. Дисциплінованість й 
старанність у працівників Локачинського районного суду теж на високому рівні 
(судячи з відповідей респондентів). Так, 74,4% респондентів на запитання «Чи 
виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами старанність, 
дисциплінованість» відповіли «цілком так»; 24,0% зазначили «скоріше так» і лише 
по 0,8% відповіли « » та «цілком ні». Як наслідок даний суд по цьому показнику 
отримав 4,7 бала. При цьому дещо критичнішими традиційно є особи з повною 
вищою та юридичною освітою. 

Витриманість та коректність. Відносно критичніші, але традиційно 
високі бали отримали працівники апарату суду щодо витриманості і коректності у 
спілкування. Так, 69,8% респондентів вважають що спілкування було цілком 
витриманим і коректним, 28,7% сказали «скоріше так» і лише 1,6% опитаних 
зазначили «цілком ні». Середній бал – 4,7. І знову більш критичними були особи з 
повною вищою освітою, спеціальними юридичними знаннями, які представляють 
інших осіб, мають більший досвід щодо кількості справ, середнього (26-39 р.) та 
старше середнього (40-59 р.) віку. 

Професіоналізм і знання справи. Ще критичніше оцінено професіоналізм 
працівників апарату суду. Хоча, 62,8% зазначили цілковиту професійність, 34,9 – 
«скоріше так», 1,6% – «біль-менш» і 0,8% – не змогли оцінити апарат 
Локачинського районного суду за даним показником. Середній бал становить 4,6. 
Як і в інших «зрізах» до нижчих оцінок схиляються юристи, котрі представляють 
інших осіб, а також особи старші середнього віку і опитані з повною вищою 
освітою. 

В даному блоці питань видно, що найвищу оцінку отримало рівне ставлення 
працівників апарату суду всіх відвідувачів незалежно від соціального статусу. А 
найнижчий бал отримала готовність допомогти. 

  
Сприйняття роботи суддів 

В ході дослідження респонденти досить високо оцінили якість роботи суддів 
Локачинського районного суду Волинської області (Рис. 35, оцінка в балах). 
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Чи маєте Ви враження, що су ддя ставився коректно,
вв ічливо, з повагою до всіх у часників  процесу?

Чи склалося у  Вас враження, що су ддя ретельно
підготу вався до справи і добре в  ній розбирається?

Чи дотриму вався су ддя процеду ри су дового розгляду ?

Чи мали Ви можлив ість прокоменту вати заяву
протилежної сторони?

Чи мали Ви можлив ість обґру нту вати свою позицію під
час слу хання справи?

Чи Ви вважаєте, що су ддя працював  незалежно та
неу переджено, без зовнішнього тиску  (з боку  фізичних та

юридичних осіб)?

Рис. 35. Сприйняття роботи суддів  
Коректність, ввічливість, повага. Досить позитивне враження у 

респондентів і про коректність, ввічливість та повагу зі сторони суддів щодо 
відвідувачів. Так, 78,1% опитаних зазначили «цілком так»; 21,1% – «швидше так» і 
лише 0,8% сказали – «цілком ні». Середній же бал склав – 4,8. При досить високій 
загальній оцінці коректності, ввічливості та поваги суддів найбільш критично 
налаштовані респонденти справу яких ще не розпочато та ті, у кого вона в процесі 
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розгляду, без юридичної освіти, які мають досвід більше двох справ, і як правило у 
цивільних процесах. 

Підготовка до справи. Щодо ретельності підготовки судді до справи та 
рівня обізнаності в ній, то 78,1% опитаних зазначили – «цілком так», 21,1% – 
«швидше так» і 0,8% – «цілком ні». Тобто абсолютна відповідність відповідей як і в 
попередньому питанні. Середня оцінка також склала 4,8 бала. Однак серед 
відповівши на це питання не виявилось респондентів чию справу ще не розпочато. 
Відносно критичні оцінки домінують у тих, у кого вона в процесі розгляду, без 
юридичної освіти, які мають досвід більше двох справ, і як правило у цивільних та 
кримінальних процесах. 

Дотримання процедури судового розгляду. 77,3% опитаних вважають, 
що було дотримано процедури судового розгляду, 21,9% відзначили «скоріше 
так». Середня оцінка також становить 4,8 бала. У відповіді на дане запитання 
відсутня залежність від соціально-демографічних та процесуальних факторів. 

Можливість коментувати заяву протилежної сторони. Більшість 
опитаних вважають, що мали можливість прокоментувати (заперечити) заяву 
протилежної сторони. При цьому 80,5% респондентів сказали, що їм було цілком 
надано таку можливість, а 17,2% – скоріше так, і лише 0,8% опитаних заявили про 
цілковиту відсутність можливості заперечити заяву протилежної сторони. Середній 
бал по цьому питанню теж становить 4,8. Критичні ж оцінки можливості 
прокоментувати заяву опонентів даються в основному учасниками кримінальних 
процесів та процесів про адміністративні правопорушення, у яких вже завершено 
розгляд справи. 

Усім опитаним було надано можливість обґрунтувати свою позицію. 85,9% 
мали цілковиту можливість, 13,3% скоріше так. Як результат середня оцінка 
становить 4,9 бала. Усі 100% осіб з юридичною освітою стверджують, що цілком 
мали таку можливість. Залежність відповіді від інших факторів не 
прослідковується. 

Незалежність та неупередженість суддів. Абсолютна більшість 
респондентів вважають суддів цілком незалежними у прийнятті рішень (86,7%), 
11,7% припустили частковий сумнів й зазначили – «скоріше так», правда 1,6% не 
змогли дати відповідь на дане запитання. Середній бал склав – 4,9. Знову ж таки 
слід відмітити, що особи з юридичною освітою не висловили жодних сумнівів щодо 
незалежності суддів у прийнятті рішень. 

Якість судового рішення. В даній частині ми проохарактеризуємо лише 
ту частину респондентів, котрі отримали рішення суду – 66,4% опитаних, справи 
яких завершені. Усі респонденти, справи яких завершені, відповіли, що рішення 
отримували вчасно, без затримок. Також всі одностайно заявляють, що рішення 
було написане легкою і доступною мовою. 

Таким чином, можна однозначно стверджувати, що усі опитані у кого 
завершено розгляд справи отримали рішення, отримали його вчасно та в 
доступному й зрозумілому викладі. 

Серед тих опитаних у кого завершено розгляд справи 58,8% респондентів 
отримали рішення на свою користь і 41,2% – мали негативні рішення по своїх 
справах. При цьому, 100% опитаних з юридичною освітою отримали рішення на 
свою користь. Переважно на свою користь отримали рішення респонденти по 
цивільних справах (76,4%), а негативні рішення були у 57,1% опитаних учасників 
кримінальних справ та 85% – у справах про адміністративні правопорушення. 

 Усі, хто отримав судові рішення по своїй справі вважають його добре 
обґрунтованим.  

Переважна більшість респондентів (89,4%) не планують оскаржувати 
винесене рішення. При цьому, усі хто планує оскаржувати прийняте судом рішення 



 104

не мають юридичної освіти, представляли в суді власні інтереси. Половина з тих, 
хто планує оскаржувати негативне рішення суду – вперше брали участь у 
судовому процесі і ще 50% мали досвід участі в 2-5-ти процесах. 75% оскаржень 
планували учасники цивільного процесу і 25.0% – кримінального. Більшість тих, 
хто оскаржуватиме (62,5% респондентів) є особами середнього статку, 37,5% – 
вважають своє матеріальне становище нижчим від середнього. «Бідні» не 
планують взагалі оскаржувати рішень суду. 

 
5.3. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості функціонування суду 
 

В ході опитування респондентам запропоновано здійснити ранжування семи 
вимірів якості за ступенем важливості. За результатом дослідження, найперше, що 
потребує покращення – це підвищення якості роботи суддів (середній бал 2,2). На 
другому місці за важливістю – якість роботи працівників апарату суду – 2,7 бали. 
Ще два виміри посіли третє місце в рангу важливості – прийнятність платежів і 
дотримання термінів судового розгляду, отримавши по 3,2 бали кожний. Наступні 
позиції виглядають менш проблемними. Відповіді респондентів щодо ступеня їх 
важливості розділилися як показано на рисунку 36 (оцінка в балах). 

Серед інших пропозицій респонденти називали «недосконале 
законодавство» та необхідність «змінювати закони», дотримання законів всіма 
громадянами, без потреби втручання судів у їх вирішення. 

 
5.4. Висновки та рекомендаці 
 
Результати дослідження в Локачинському районному суді Волинської 

області дозволяють зробити такі висновки: 
 Якість роботи суду отримала високі оцінки респондентів. При її визначенні 
впливають такі процесуальні характеристики, як вид та стадія процесу. При тому, 
діяльність суду поступово покращується. 
 Реальні враження респондентів від якості роботи суду кращі ніж сподівання 
та очікування. 
 Майже 94% опитаних представляють в суді свої власні інтереси. Тому 
можна констатувати, що низький рівень популярності адвокатських послуг є 
наслідком низької платоспроможності переважної більшості респондентів. У разі 
виникнення необхідності, лише половина респондентів не виключають можливості 
звернутися до професійних юридичних послуг, але абсолютно точно до таких 
послуг могли б звернутися лише 75% опитаних. 
 Територіальне розміщення даного суду характеризується респондентами як 
досить зручне і доступне, в переважній більшості, не виникає проблем з його 
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Прийнятність платежів
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Якість роботи судді

Рис.  36. Ранжування вимірів якості
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пошуком, але приїжджі респонденти відзначають незручність дістатися до суду 
громадським транспортом. 
 На досить високому рівні відзначені комфортність умов перебування у 
приміщенні даного суду, також основна більшість відвідувачів задоволена 
облаштуванням місць для очікувань, ознайомлення з матеріалами та підготовки до 
слухання справ. Особливо, респонденти відзначали чистоту приміщення суду. 
Графік роботи канцелярії суду є зручним для більшості користувачів судових 
послуг, однак сама робота канцелярії суду отримала найнижчий середній бал.  
 Одним з негативних чинників, який було виявлено за результатами 
дослідження – погані умови для безперешкодного доступу до приміщення суду 
людей з обмеженими можливостями.  
 В досліджуваному суді в достатній кількості розташовані інформаційні 
стенди, які містять інформацію щодо розташування кабінетів, залів судових 
засідань, список справ призначених до розгляду. Також в даному суді забезпечено 
наявність інформації щодо правил допуску в суд та перебування в ньому. Проте, 
частина респондентів звертає увагу на те, що слід покращити наявну інформацію 
щодо правил допуску в приміщення суду, та зручність розташування 
інформаційних стендів, дошок оголошень. 
 Загалом, офіційні платежі є мало прийнятними для більшості опитаних 
користувачів судових послуг, лише 7% вважають для себе платежі 
необтяжливими. 
 В основній більшості респонденти задоволені дотриманням термінів 
судового розгляду, не виявлено і проблем з отриманням судових повісток та 
повідомлень про розгляд справ. Не було і складнощів з ознайомленням з 
матеріалами справи та дотриманням термінів щодо отримання рішень по своїх 
справах.  
 Матеріально-технічні умови в Локачинському районному суді Волинської 
області, на думку більшості респондентів, забезпечують потреби працівників суду і 
сприяють ефективному виконанню своїх обов’язків. 
 Респонденти відзначили високі результати роботи працівників апарату суду, 
які у роботі зі своїми клієнтами, в переважній більшості, проявляють старанність, 
доброзичливість, дисциплінованість, коректність, однакове ставлення до всіх 
відвідувачів, незалежно від соціального статусу. Дослідження показало, що 
рішення по справі готуються вчасно, викладені легкою доступною мовою і добре 
обґрунтовані. Проте, ранжуючи виміри якості по важливості, респонденти 
зазначили, що робота працівників апарату суду ще потребує суттєвого 
покращення. 
 І хоча якість роботи суддів теж потребують покращення, проте, сьогодні 
рівень оцінки за цим критерієм якості знаходяться на досить високому рівні. 
Респонденти відзначають коректне, ввічливе ставлення суддів до всіх учасників 
процесу. В переважній більшості випадків судді ретельно готуються до справ, 
дотримуються процедури судового розгляду, забезпечують дотримання законних 
прав всіх учасників процесу. Судді даного суду, як показали результати 
дослідження, працюють незалежно та неупереджено. Проте, даний аспект 
етичного кодексу суддів Локачинського районного суду потребує більшої уваги, 
оскільки дані індикатори визначили найнижчий бал якості при ранжуванні вимірів 
якості роботи суддів.  
 Ранжуючи виміри якості, респонденти виділили чотири основних, що 
першочергово потребують змін це – якість роботи суддів та якість роботи 
працівників апарату суду, дотримання термінів судового розгляду та прийнятність 
платежів. Визначальним при складанні ступенів важливості вимірів якості є 
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особисті враження респондента від поведінки суддів та працівників апарату і в 
першу чергу пов’язаних з негативними відчуттями, переживаннями. 
 Респонденти пропонують встановити контроль та відповідальність суддів за 
прийняті рішення. Серед інших пропозицій, респонденти називали потребу 
змінювати законодавство через його недосконалість. 

Таким чином, можна стверджувати про достойний рівень організації роботи 
Локачинського районного суду Волинської області та умов перебування в його 
приміщенні. В цілому, учасники опитування дають високі оцінки, не зважаючи на ту 
обставину, мають місце певні проблеми, вирішення яких потребують певних 
зусиль з боку керівництва суду, так і нормотворчих органів. 

 
Рекомендації 
Враховуючи отримані результати опитування, пропонуємо нижченаведені 

заходи, спрямовані на покращення діяльності Локачинського районного суду 
Волинської області. 

 
Територіальна доступність суду: 
- розглянути можливість виготовлення та встановлення інформаційних знаків 

та схем розміщення будівель суду на найближчих зупинках прилеглих 
транспортних маршрутах та на підходах до суду. 

 
Повнота, доступність та ясність інформації: 
- постійно працювати над вдосконаленням методів інформування 

громадськості про роботу суду, використовувати в цій роботі інноваційні 
технології та інструменти; 

- розглянути можливість створення електронного представництва суду в 
Інтернет-просторі та підтримки в актуальному стані його контексту (зокрема, 
новин, юридичних дискусій тощо); 

- розглянути можливість реалізації системної практики щодо узагальнення та 
внутрішньої оцінки роботи суду та періодичного оприлюднення їх 
результатів в друкованих та/або електронних засобах масової інформації; 

- розробити систему налагодження зворотнього зв’язку з користувачами 
судових послуг через встановлення в холі суду скриньки для повідомлень, 
відгуків, скарг на недобросовісну поведінку працівників суду та суддів, 
пропозицій для покращення роботи суду, листів вдячності за ефективну 
роботу; 

- створити інформаційно-консультаційний кабінет (службу, центр) з метою 
надання допомоги у розташуванні приміщень суду, надання відвідувачам 
суду правової консультації, стандартизовані бланки заяв, скарг, клопотань 
до суду, допомоги щодо їх заповнення інших консультацій в межах 
повноважень суду. 

 
Якість роботи працівників апарату суду: 
- постійно проводити різного роду навчальні заходи, спрямовані на розвиток 

персоналу, прививання їм потреби формувати «суд, приязний до людей»; 
- проводити роз’яснювальну роботу серед персоналу апарату суду щодо 

необхідності більш толерантного ставлення до відвідувачів суду, особливо 
літнього віку; 

 
Якість роботи суддів: 
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− звернути увагу суддів на необхідність неухильного дотримання принципів 
об’єктивності при розгляді справ та неупередженого ставлення до учасників 
процесу; 

− постійно проводити аналіз навантаження суддів та шукати нові шляхи їх 
оптимізації; 

− передбачити в програмах підвищення кваліфікації суддів спеціальні заняття 
щодо етичних стандартів поведінки та спілкування з відвідувачами суду; 

− провести методичні заняття з суддями щодо особливостей виконання 
вимоги дотримання термінів судового розгляду: з’ясування категорій причин 
затримок (перенесення) слухання справ, надання достатнього та доступного 
обґрунтування таких затримок (перенесень) тощо. 

 
Дотримання термінів судового розгляду 
- провести аналіз дотримання суддями процесуальних термінів судового 

розгляду та причин затримки/перенесення судових засідань. Узагальнити 
практику обґрунтування відкладення та перенесення судових справ; 

- розглянути можливість введення в практику планування графіку розгляду 
справ закладання люфту часу, який може бути використаний для 
виключення затримок при початку розгляду наступної справи; 

- суддям або працівникам апарату поводити роз’яснювальну роботу серед 
відвідувачів суду, які навмисно затягують початок судового розгляду справ, 
а випадку необхідності застосовувати до них заходи процесуального 
примусу у вигляді попередження. 

 
Прийнятність платежів: 
− проводити інформаційну роботу щодо умов отримання адвокатських чи 

інших юридичних послуг, в тому числі на пільгових умовах, наприклад в 
певних громадських організаціях; 

− підготувати та розмістити на інформаційних дошках повідомлення-
попередження про можливі наслідки користування неякісними юридичними 
послугами. 



 108

6. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В СТАРОВИЖІВСЬКОМУ РАЙОННОМУ СУДІ 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
ПРЕАМБУЛА 
 
Загальна інформація про суд 

Старовижівський районний суд Волинської області розташований в смт. 
Стара Вижівка, Волинської області по вул. Польова, 2. 

Будівля суду двоповерхова, цегляна, площею 490,3 кв.м. Приміщення суду 
знаходиться в задовільному стані. У суді обладнано 2 зали судових засідань, усі 
судді забезпечені відокремленими службовими кабінетами, а в інших дев’яти 
кабінетах розташовані: канцелярія суду, архів, кабінети суддів, секретарів та 
помічників суддів. Кабінет канцелярії розташовано у доступному для відвідувачів 
суду місці. 

Приміщення суду задовільне, обладнаний автономною системою опалення. 
Суд забезпечений 3-ма засобами фіксування судового процесу: 1 комплекс 

«Оберіг», 1 комплекс «Камертон» та 1 комплекс «Тритон». На балансі суду 
знаходиться 6 одиниць комп’ютерів, 5 принтерів, 1 багатофункціональний пристрій 
та 1 сервер. Безперебійно працює локальна комп’ютерна мережа. У суді здійснено 
підключення до мережі Інтернет. 

Відповідно до затвердженого у 2009 році штатного розпису, штат 
Старовижівського районного суду Волинської області складається з голови суду, 
заступника голови суду (на даний час посада вакантна), судді, помічника голови 
суду, двох помічників суддів, керівника апарату, консультанта суду, головного 
спеціаліста з інформаційних технологій, старшого секретаря суду, секретаря суду, 
трьох секретарів судових засідань, судового розпорядника, оператора 
комп’ютерного набору, прибиральниці. 

У 2009 році до Старовижівського районного суду надійшло: 96 кримінальних 
справ; 381 цивільних справ; 933 адміністративні справи; 730 справ про 
адміністративні правопорушення. 

Фактичне навантаження на одного суддю щомісяця складає: 3 справи в 
порядку кримінального судочинства; 11 в порядку цивільного судочинства; 26 в 
порядку адміністративного судочинства; 20 справ про адміністративні 
правопорушення.  
 
Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового 
розгляду 

Фактичний обсяг вибірки – 210 респондентів. 
Стать. За статевою ознакою розподіл респондентів демонструє незначну 

перевагу чоловіків, вони складають 60,0% від загальної кількості опитаних, а жінки 
– 40,0%.  

Вік. Переважна більшість опитаних – 33,8% – становлять люди вікового 
інтервалу від 40 до 59 років. Респонденти у віці 18-25 років складають 18,6%, у віці 
26-39 років – 41,0%, старші 60 років – 6,7%. 

Освіта. Серед респондентів переважають люди з середньою та неповною 
середньою освітою – 59,5%. Повну вищу освіту мають 21,0% опитаних. Юридичну 
освіту мають лише 5,2%респондентів, а у більшості – 94,8% вона відсутня. Серед 
людей з вищою юридичною освітою більшість оцінюють роботу суду відмінно, а 
саме 63,6% респондентів. 

Місце проживання. Більшість опитаних (58,1%) не є мешканцями Старої 
Вижівки, де і розташований даний суд. Меншим є відсоток людей (41,9%), які 
проживають саме в цьому населеному пункті.  
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Майновий статус. За оцінкою майнового статусу – переважна більшість 
респондентів, котрі були опитані як користувачі послуг суду – люди із середнім 
рівнем доходів. 58,6% з них, оцінюючи своє матеріальне становище, заявили про 
середні статки, і лише 1,4% відвідувачів суду визнали себе заможними людьми. 
8,6% опитаних назвали себе бідними і ще 31,4% – своє матеріальне становище 
називають нижчим від середнього рівня. 

Наявність попереднього судового досвіду. Переважаюча більшість 
респондентів має попередній судовий досвід. 58,6% – були учасниками судового 
процесу по 2-5 разів. Але є також досить високий відсоток (24,8%) людей, які 
вперше беруть участь у судовому процесі. Також є лише 16,7% опитаних 
Старовижівського суду Волинської області, які брали участь у суді 6 і більше разів.  

Процесуальний статус, вид судового процесу та стадія процесу. За 
галузевою специфікою справ було отримано наступний розподіл: 41,0% 
респондентів брали участь в цивільних справах, 30,0% – у кримінальних і 12,4% у 
адміністративних справах.  

Щодо участі у певних етапах розгляду справ, то 53,3% опитаних зазначили, 
що їх справи перебувають на стадії розгляду, 41,9% відвідувачів суду відповіли, 
що їх справи завершені, а розгляд справ 4,8% респондентів ще не розпочався.  

За статусом участі у справах найбільша кількість опитаних (95,7%) 
представляли особисто себе, і лише 2,4% – іншу особу, суб’єкт.  
 
6.1. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 
 Загальна оцінка якості роботи суду 

З’ясовуючи загальну оцінку якості роботи суду, ми аналізували залежність 
вказаної оцінки від соціально-демографічних характеристик респондентів, їх 
освітнього та майнового рівня. Окрім того, в якості індикаторів оцінки фігурувала 
участь респондента у певному виді судової справи, наявність попереднього 
судового досвіду, перебування опитаних на певному етапі розгляду справи, 
результат розгляду справи. 

Окремо вивчалося співвідношення попередніх очікувань та уявлень про 
роботу суду та зміна відповідних вражень після залучення респондента до 
судового процесу. В дослідженні також проаналізовано сприйняття змін у якості 
роботи судової установи і залежність цього сприйняття від категорії опитаних за 
соціально-демографічними та процесуальними ознаками. 

Оцінюючи якість роботи Старовижівського суду Волинської області за 5-
бальною шкалою, респонденти загалом оцінюють її добре. Середня оцінка якості 
становить 4,2 бала. При цьому 46,7% відвідувачів вказаної установи оцінюють 
роботу суду на 5 балів, і лише 5,2% – оцінили її в 1 бал.  

Також спостерігається підвищення оцінки якості роботи Старовижівського 
суду з віком. Молодь оцінює якість позитивніше, ніж люди старшого віку. 53,5% 
респондентів, вік яких коливається в межах 26-39 років, оцінюють роботу суду 
відмінно, тоді як респонденти віком до 59 років оцінюють якість роботи суду 
критичніше, ніж молодь, а саме, 7,0% опитаних цього віку вважають роботу суду 
дуже поганою, і така ж кількість молоді серед респондентів з негативною думкою. 

Респонденти з вищою юридичною освітою частіше, ніж люди без вищої 
освіти оцінюють якість роботи суду на відмінно. Очевидно, додаткові юридичні 
знання дозволяють краще розуміти специфіку роботи даної системи, адже 63,6% 
людей з вищою юридичною освітою оцінили роботу суду відмінно. 

 Має місце залежність оцінки якості роботи суду від матеріального стану 
респондентів. 100,0% тих, хто, за рівнем свого статку відносить себе до заможних, 
оцінюють якість роботи суду на 5 балів. Зі зниженням матеріальних статків 
респонденти, опитані на території Старовижівського суду, знижують свою оцінку 
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при оцінюванні якості. Так, 46,3% респондентів з середнім достатком, 37,9% – з 
нижчим від середнього рівнем достатку оцінюють якість роботи Старовижівського 
суду на 5 балів, і навіть з тих, хто вважає себе бідним, аж 72,2% респондентів 
відзначили якість роботи даного суду на 5.  

Ті, хто представляє в судах свої власні інтереси, теж гірше оцінюють якість 
роботи суду, ніж ті, хто представляє іншу особу.  

Учасники цивільного процесу виявилися дуже критичними, з одного боку, 
вони оцінюють якість судів найвище (49,0%), ніж учасники інших видів судових 
справ, а з другого боку, і найнижче з усіх – 36,4%, одразу за ними йдуть негативні 
відповіді учасників кримінального процесу (27,3%), і лише 3,8% учасників 
адміністративного процесу оцінюють її на «2».  

70,0% респондентів, справи яких ще не розглядаються, оцінюють якість 
роботи суду на 4 бали. 52,3% опитаних, чиї справи вже завершені, оцінюють якість 
роботи Старовижівського суду Волинської області на «відмінно», і 30,7% з них – 
відзначили його якість на 4 бали. 43,8% респондентів, чиї справи перебувають в 
процесі розгляду, оцінюють якість роботи досліджуваного суду на «відмінно» і 
36,6% – на 4 бали. 

62,2% респондентів, котрі вважають, що матеріально-технічні ресурси 
забезпечують потреби працівників суду, оцінюють якість роботи Старовижівського 
суду на «відмінно», 22,2% – оцінюють на 4 бали. А 8,9% тих, хто вважає, що 
матеріально-технічна база забезпечує потреби працівників апарату, оцінюють їх 
роботу як дуже погану. 44,1% тих, хто вважає матеріально-технічне забезпечення 
недостатнім для виконанням ефективної роботи працівників суду, оцінюють якість 
роботи на «4», а ще 35,7% таких респондентів – на «5». 

Враження від візиту до суду 
В основному, користувачі судових послуг, звертаючись в судові установи, вже 
мають свої уявлення про їх діяльність та якість роботи, на основі чого у них вже 
сформовані очікування від даного суду. 54,8% респондентів підтвердили 
відповідність своїх вражень від візиту в порівнянні з цими сподіваннями, а 5,7% 
заявили про те, що вони були гіршої думки про установу до візиту, ніж після нього. 
І аж 39,5% говорять про те, що їх сподівання не виправдалися і реальні враження 
є гіршими від очікуваних. Як зазначалося під час фокус-групової дискусії, суд 
завжди асоціюється його відвідувачам з чимось негативним, тому покращення 
враження від візиту у незначної кількості респондентів можна вважати кращою 
оцінкою якості роботи суду та умов перебування в ньому. 

В основному значно покращилися враження у молодих людей 18-25 років. 
Гіршими ж умови видалися людям віком 26-39 років. У 27,3% людей з вищою 
юридичною освітою погіршилися особисті враження після візиту до суду. Без 
юридичної освіти таких людей 40,2%, і 53,8% з них залишилися при своїх 
попередніх уявленнях про установу суду.  

Серед тих, в кого враження погіршилися, наявна кількість людей, що 
представляють себе, вона більша (40,8%) за тих, хто представляє інтереси інших 

(20,0%). Проте і серед тих, в 
кого враження змінилися в 
позитивну сторону, більше тих, 
хто представляє свої інтереси. 

Зміни якості роботи суду 
в цілому 

51,0% користувачів судових 
послуг говорять про відсутність 
змін в якості роботи Старо-
вижівського суду. По 16,7% 
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відвідувачів Старовижівського суду Волинської області вважають, що ситуація 
дещо покращилася, і 3,3 – що значно покращилася.  

Молоді люди віком 18-25 років, побачили несуттєве покращення якості роботи 
даної установи (20,0%). Найбільше погіршень в цій ситуації побачили люди віком 
40-59 років. 

Погіршення відзначили лише 2,6% респондентів, котрі представляють в суді 
себе. Незначне покращення відмітила більшість людей, що представляла інтереси 
інших осіб (60,0%). Найбільше позитивних змін в якості роботи Старовижівського 
суду помітили ті респонденти, котрі відвідували судові процеси більше 6 разів 
(100,0%).  

45,5% опитаних з вищою юридичною освітою помітили в якості роботи суду 
несуттєве покращення, проте жоден респондент з вищою юридичною освітою не 
помітив значного покращення роботи суду. 4,7% респондентів, що не мають 
спеціальної юридичної освіти, відзначають значне покращення якості роботи суду, 
а 20,0% – несуттєве покращення. 

6,3% респондентів, що є учасниками цивільного судового процесу, і 4,3% 
опитаних, що беруть участь в кримінальному процесі, говорять про значне 
покращення діяльності суду.  

Таким чином, можемо відзначити не дуже позитивну оцінку якості роботи 
досліджуваної судової установи, так як у багатьох респондентів враження від 
відвідування суду погіршилися. Окремо варто зауважити чітку залежність оцінки 
якості роботи суду від суб’єктивних факторів: результату розгляду справи та рівня 
власної обізнаності респондента щодо роботи установи. 

Проте досить позитивною можна визнати оцінку динаміки в роботі 
досліджуваного суду, адже погіршення в його роботі відзначили лише близько 
1,9% респондентів, а покращення – 3,3%. Це є позитивним фактором. 

 
6.2. Оцінка якості за окремими вимірами 
 
Територіальна доступність суду 

Окрім загальної оцінки якості роботи вказаного суду за п’ятибальною 
шкалою респондентам було запропоновано набір критеріїв для оцінки окремих 
аспектів діяльності установи. Такими критеріями були: оцінка респондентами 
територіальної доступності судової установи, зручності та комфортності 
перебування в ній, наявність, доступність та якість інформації щодо забезпечення 
судового процесу, прийнятність платежів. Опитаним також було запропоновано 
оцінити дотримання термінів судового процесу, якість роботи працівників апарату 
та власне суддів. 

Старовижівський суд Волинської області знаходиться в зручному місці з 
можливістю безперешкодно дістатися до нього громадським транспортом. Не 
виникає проблем і з пошуком приміщення даного суду вперше (рис. 38, бали). 

Загалом можна говорити про 
вигідне територіальне розміщення 
будівлі Старовижівського суду 
Волинської області, але для 5,7% 
респондентів знайти приміщення 
суду вперше було нелегко.  

Невелика складність діста-
тися до приміщення даного суду 
фіксується у приїжджих в місто 

користувачів судових послуг. У місцевих такі складнощі теж виникають, але в 
основному проблем з пошуком приміщення суду немає. 7,4% тих, хто приїжджає з 

4

4,1

0 1 2 3 4 5

Чи зручно Вам діставатись до
будівлі суду громадським

транспортом?

Чи було Вам легко знайти
будівлю суду вперше?
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інших населених пунктів, на запитання «Чи було легко знайти будівлю суду 
вперше?» відповіли «цілком ні», і 9,8% – «скоріше ні». 45,1% приїжджих цілком 
легко знайшли приміщення Старовижівського суду. 

Для 67,0% місцевих мешканців знайти суд було цілком легко, а для 3,4% – 
цілком важко. 

Жодних труднощів з можливістю дістатися до суду не виникає у заможних 
респондентів. Невеликий відсоток інших категорій заявляють про існування такої 
проблеми. 

Загалом труднощі дістатися до будівлі суду громадським транспортом 
виникають у незначної (2,9%) кількості опитаних, а саме у людей віком 40-59 років, 
майже 5,6% їх заявляють про незручність дістатися до суду громадським 
транспортом і трохи менша кількість молодих респондентів віком до 25 років 
називають таку саму проблему.  

Також незручність дістатися до місця знаходження суду громадським 
транспортом відзначають приїжджі респонденти. Хоча і місцеві мешканці-
користувачі судових послуг говорять на майже такому ж рівні про проблему з 
транспортним сполученням із судом. 

У респондентів, які описують свій матеріальний стан як бідний, найбільше 
викликає невдоволення транспортне сполучення із судом. 
 

Зручність та комфортність перебування у суді 
Загалом комфортність перебування в Старовижівському суді Волинської 

області респонденти відзначили досить високо. (Рис. 38, оцінка в балах). 
З усіх індикаторів 

комфортності перебування в 
суді відвідувачі Старо-
вижівського суду Волинської 
області відзначили чистоту 
– 42,2%, проте ком-
фортними умови пере-
бування в суді вважає дуже 
мала кількість респондентів 
– 9,0%. 

Прибирання примі-
щення суду для основної 
більшості респондентів 

знаходиться на досить високому рівні. Майже половина відвідувачів Волинського 
Старовижівського суду відзначили чистоту приміщення. Даний індикатор якості 
користувачі послуг Старовижівського суду оцінили в середньому на 4,2 балів. 

Якщо брати кількість тих, для кого умови перебування в суді є комфортними, 
то близько 14 відсотків респондентів віком до 39 років відзначають цілком та 
скоріше так. Люди старші 60 років дещо краще оцінюють комфортні умови 
перебування, тому відсоток кращої оцінки комфортності перебування набагато 
вищий – на рівні 50%. 

Оцінюючи достатність місць для очікування в суді, респонденти оцінюють 
даний індикатор не досить високо: середній бал – 3,2. У віковому розрізі найбільш 
критичними є результати у віковій групі 26-39 років і старших. Майже 15,4% молоді 
до 25 років теж говорять про нестачу зручних місць для очікування.  

Один з найнижчих показників – це умови доступу до суду людей з 
особливими потребами. 48,1% респондентів вважають, що людям з обмеженими 
можливостями дуже важко безперешкодно добратися до будівлі суду. Зручність 
графіку роботи канцелярії на досить високому рівні, 52,9% опитаних дали 
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позитивну відповідь щодо питання роботи канцелярії. Говорячи про 
безперешкодність доступу до приміщення суду людей з обмеженими 
можливостями, варто відзначити досить низьку оцінку цього фактору: середній бал 
– 1,9. Однак частіше за інших заявляють про низьке забезпечення доступу до 
приміщення Старовижівського суду людей з особливими потребами люди не 
пенсійного віку, а респонденти віком 26-39 років і молодь. 

Загалом графік роботи канцелярії суду респонденти визнали достатньо 
зручним. Середній бал зручності роботи канцелярії становить 4,3.  

 
Повнота, доступність та ясність інформації 
Якщо говорити загалом по даному виміру якості, то загальна оцінка 

знаходиться на досить високому рівні (рис. 40, оцінка в балах).  
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Рис. 40. Повнота, доступність та ясність інформації
 

Інформаційні стенди. Розташування інформаційного стенду в судах є 
досить зручним. Так, 41,0% опитаних вважають що в приміщенні суду 
інформаційні стенди розташовані цілком зручно, і 24,3% респондентів їх 
розташування частково задовольняє (відповідь респондентів «скоріше так»), 
23,3% респондентів дали відповідь « ». Однак досить велика частка респондентів 
є дещо незадоволеною щодо розміщення стендів у приміщенні суду. Так, 8,6% 
респондентів відповіли «скоріше ні» та 2,4% відповіли «цілком ні». Тому даний 
індикатор якості користувачі суду оцінили в середньому у 3,9 бали. 

У людей, старших ніж 60 років, іноді виникають труднощі з отриманням 
інформації на інформаційних стендах. Інформаційні стенди, що розміщені в 
досліджуваному суді, є незручними для 10,8% відвідувачів з базовою вищою 
освітою. Для всіх інших відвідувачів питання зручності розміщення інформаційних 
стендів майже не виникає. 

Люди з юридичною освітою рідше називають розміщення інформаційних 
стендів незручним, ніж користувачі судових послуг без юридичної освіти. 

Представники інтересів інших осіб у судах більше задоволені розміщенням 
інформаційних стендів (60,0%), ніж ті, що представляють в суді себе (40,0%). 

Серед тих, хто бере участь в судових процесах понад 6 разів, досить 
задоволені розташуванням інформаційних стендів 45,7% респондентів. 47,1% тих, 
хто бере участь перший раз у судовому розгляді, також досить задоволені 
зручністю розташування стендів. І 37,4% тих, кого абсолютно влаштовує 
розташування інформаційних стендів, брали участь у судових справах 2-5 разів. 
Скоріше незручними називають розташування стендів ті, хто брали участь в 
судових процесах понад 2 рази, але їхня кількість не є великою (3,3%). 

Розташування кабінетів, залів судових слухань. 47,1% респондентів 
дана інформація задовольняє у «повному обсязі» та 28,6% респондентів частково 
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задовольняє (відповідь респондентів «скоріше так»). Оцінка даного індикатора 
становить 4,2. 

Найбільше незадоволення інформацією щодо розміщення кабінетів 
висловлюють саме люди старші 60 років. І варто зазначити, що невеликий відсоток 
респондентів, які низько оцінюють інформованість щодо розташування кабінетів є 
в кожній віковій категорії опитаних, окрім людей пенсійного віку. Загалом можна 
говорити про достатній рівень інформованості щодо знаходження кабінетів та 
залів судових слухань.  

Чим вища освіта у респондентів, тим більше зростає кількість тих, хто 
говорить про хорошу поінформованість щодо розміщення кабінетів у приміщенні 
суду. Серед людей з базовою вищою освітою найменше тих, хто абсолютно 
задоволений інформацією. 

Респонденти з вищою юридичною освітою більше задоволені інформацією 
щодо розташування кабінетів (54,5%), ніж відвідувачі без вищої юридичної освіти 
(47,0%). 

80,0% респондентів, що представляють в судах іншу особу, відповіли 
«цілком так». 20,0% з них відповіли «скоріше так» на запитання про задоволеність 
інформацією щодо розташування кабінетів. По 5,0% респондентів, які 
представляють особисто себе, відповіли, що дана інформація «скоріше не 
задовольняє». 

46,0% респондентів, що в суді представляють себе, сказали що цілковито 
задоволені наявною інформацією про розташування кабінетів у приміщенні 
досліджуваного суду. 

Серед тих, хто брав участь в судових процесах понад 6 разів, 54,3% 
респондентів вважає інформацію про розташування кабінетів абсолютно 
задовільною. Серед тих, хто бере участь вперше в судовому процесі, 7,8% 
респондентів, котрі схиляються до негативної оцінки щодо інформації про 
розміщення судових залів та кабінетів. 

Правила допуску та перебування. 40,5% респондентів цілком вистачає 
інформації щодо правил допуску та перебування у приміщенні суду, а 37,6% 
респондентів відповіли «скоріше так». Оцінка індикатора становить 4,1 бала. 

 Найбільше незадоволених правилами допуску в суд серед вікових категорій 
26-39 років, в інших вікових категоріях такі люди відсутні.  

Люди з середньою та неповною середньою освітою найчастіше заявляють 
про недостатність інформації щодо правил допуску в приміщення суду. Хоча в 
загальному дослідження показує, що інформації щодо правил доступу в 
приміщення судових органів достатньо. 

Також варто зазначити, що питання недостатності інформації щодо правил 
допуску в суд піднімають частіше люди без юридичної освіти, ніж ті, в кого є 
спеціальні юридичні знання. 

Представники інтересів інших осіб у судах рідше називають проблему 
інформованості щодо доступу в суд, ніж ті, хто представляє себе.  

Жоден з респондентів з тих, хто вперше бере участь в судовому процесі, не 
візначив недостатність інформації про правила допуску в суд. Проте така ж 
ситуація з тими, хто брав участь в 2-5 судових процесах, але 2,9% респондентів, 
котрі понад 6 разів брали участь в судових процесах, говорять про свою 
незадоволеність даною інформацією. 

Інформація про справи призначені, до розгляду. Під час проведення 
опитування 43,3% респондентів відповіли «цілком так», а 27,6% респондентів 
відповіли «скоріше так» про те, що в суді наявна у повній мірі інформація щодо 
справ, що призначені для розгляду.  
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З віком користувачі судових послуг загалом не стають критичнішими до 
наявності інформації щодо справ, призначених для розгляду. 28,8% молодих 
відвідувачів Старовижівського суду (18-25 років) вважають, що такої інформації 
цілком достатньо, а респондентів віком понад 60 років з даною позицією значно 
більше – 69,2%. Проте саме серед людей, старших 60 років, майже 7,7% 
стверджують про недостатність – повну або часткову – такої інформації. 

Залежно від освітнього рівня зростає кількість задоволених інформацією про 
справи, що призначені до розгляду. 8,0% респондентів з середньою неповною та 
середньою освітою вважають таку інформацію цілком недостатньою. 

Люди з наявністю вищої юридичної освіти краще оцінюють задоволеність 
інформацією про справи, призначені до розгляду. Серед людей без вищої 
юридичної освіти більше тих, хто однозначно не задоволений наявною 
інформацією. 

80,0% тих, хто представляє інтереси інших в судах, і 42,4% тих, хто 
представляє власні інтереси, цілком задоволені наявністю інформації про справи, 
призначені до розгляду. Не задоволених наявністю такої інформації більше серед 
тих, хто представляє себе. 

Більшість учасників судових процесів, незалежно від кількості судових 
процесів, у яких респонденти брали участь, відзначають достатній рівень 
інформації про справи, призначені до розгляду. Лише 8% респондентів, які брали 
участь у судових процесах понад 2 рази вважають, що рівень інформації про 
справи, призначені до розгляду, є не достатнім. 

Зразки документів. Також достатньою мірою забезпечена в судах 
наявність інформації щодо зразків документів. 48,1% респондентів інформація 
щодо зразків документів цілком задовольняє, 30,0% відповіли на дане питання 
«скоріше так», 19,0% відповіли « ». 

5,1% опитаних віком 18-25 років говорять про часткову нестачу такої 
інформації. Проте всі інші показники оцінки наявності такої інформації вказують на 
те, що переважна більшість респондентів всіх вікових інтервалів задоволена 
наявністю даної інформації. 

Також не спостерігається різких змін при оцінці рівня задоволення наявністю 
інформації щодо заповнення різних документів у респондентів з різним рівнем 
освіти. 

Люди з вищою юридичною освітою краще оцінюють задоволеність 
інформацією щодо зразків документів, ніж люди без юридичної освіти.  

Також ті, хто представляє інтереси інших, краще оцінюють наявність 
інформації щодо зразків документів потрібних для представлення в суд.  

Загалом для учасників одного (першого) судового процесу і для тих, хто 
брав участь в шести і більше судових справах, рівень наявної інформації щодо 
зразків заповнення документації досить високий. Ті, хто брав участь більше 2 разів 
у судових процесах, дещо критикують достатність інформації. Проте, цей відсоток 
дуже низький. 

Порядок, реквізити та розміри судових платежів. Щодо того, чи 
задовольняє відвідувачів суду наявна в суді інформація у вигляді зразків 
документів (заяв, клопотань, тощо), то 48,1% респондентів дана інформація 
задовольняє у повному обсязі, 30,0% дали відповідь «скоріше так», однак досить 
великий відсоток респондентів вагалися із відповіддю та відповіли « » (27,1%).  

Повна задоволеність інформацією щодо порядку сплати судових зборів 
перевищує 60,0% серед людей, старших 60 років. 23,1% респондентів віком 18-25 
років цілком задоволені даною інформацією. У віковій категорії опитаних від 26 до 
39 років абсолютно задоволених наявною інформацією 38,8%, а у віковому 
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інтервалі 40-59 років цілковита задоволеність інформацією про порядок сплати 
судових зборів становить 40,0%. 

Найбільше таких, що цілком не задоволені наявною інформацією щодо 
сплати судових послуг, це респонденти віком 18-25 років (2,6%). 

Люди з вищою освітою оцінюють наявну інформацію щодо порядку сплати 
судових зборів такою, що цілком задовольняє потреби в ній, більше, ніж люди з 
середньою і неповною середньою та базовою освітою.  
Респонденти з вищою юридичною освітою частіше за інших називають інформацію 
щодо сплати судових зборів цілком повною, такою, що задовольняє потреби в ній. 
5,0% респондентів без юридичних знань відчувають брак інформації щодо сплати 
зборів і мита, і лише 37,2% з них відчувають повну задоволеність своїх потреб 
щодо існуючої в судах інформацією. 

Чим частіше користувачі судових послуг брали участь в судових процесах, тим 
менше з них вважають інформацію щодо порядку сплати судових зборів цілком 
достатньою. 

Інформація в Інтернеті. Найбільше складнощів виникає із визначенням того, 
чи достатньо інформації на сторінці судової влади в мережі Інтернет, оскільки 
більшість респондентів не користуються Інтернетом (83,3%). А з тих, хто 
користується Інтернетом, (16,7% респондентів) 60,0% відмітили, що наявної в 
мережі Інтернет інформації їм цілком достатньо, ще 11,4% відповіли –«скоріше 
так» і 22,8% відповіли – « ». Дана ситуація може бути обумовлена відносно 
невеликим доступом громадян до мережі Інтернет в Старовижівському районі.  

Серед респондентів, котрі мали можливість скористатися інформацією на 
сторінці «Судова влада України», 60,0% молоді до 25 років та майже стільки ж 
респондентів віком 26-39 років, а також 54,5% опитаних віком 40-59 років 
зазначили, що на даній сторінці цілком достатньо інформації.  

Серед тих, хто відповів, що на сторінці судової влади в Інтернеті скоріше 
недостатньо інформації, 20,0% респондентів віком 18-25.  

71,4% респондентів з середньою і неповною середньою освітою та 63,6% 
опитаних з повною вищою освітою цілком задоволені інформацією, наявною на 
сайті Судової влади України. 

40,0% респондентів з базовою вищою освітою на запитання анкети «Чи 
достатньою є інформація на сторінці судової влади в Інтернеті?» зазначили 
відповідь «скоріше ні». 

Не задоволених інформацією на сторінці «Судова влада України» людей з 
вищою юридичною освітою немає. 

Задоволеність інформацією на сторінці судової влади в Україні в розрізі 
представлення інтересів у суді приблизно однакова по всіх альтернативах 
відповідей. 

Підсумовуючи аналіз відповідей на блок запитань щодо інформаційної 
доступності, варто відзначити, що на задоволеність більшістю форматів судової 
інформації впливають: статус учасника процесу (особисте представництво 
інтересів чи представництво іншого суб’єкта справи), попередній досвід участі в 
судових розглядах, освіта загалом та наявність чи відсутність юридичної освіти. 
Також в частині позицій на оцінку якості інформації впливає вік та майновий 
статус.  

 
Прийнятність платежів 
37,1% респондентів на запитання «чи достатньою є інформація щодо 

порядку сплати судових зборів, їх розмірів та реквізитів для їх сплати?» 
відповіли «цілком так», а 30,0% відповіли «скоріше так», 27,1% респондентів 
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відповіли – « ». Середній бал прийнятності платежів наглядно простежується на 
рисунку 41 (оцінка в балах). 

Прийнятними офіційні 
платежі вважають 7,7% 
молоді до 25 років і 15,4% 
людей старшого віку, 22,6% 
людей віком 26-39 років і 
23,2% – віком 40-59 років.  

Обтяжливими дані 
платежі є для 17,9% 
респондентів 18-25 років, для 
16,7% опитаних віком 26-39 
років, для 8,7% вікової 
категорії 40-59 років і 15,4% 

людей, старших 60 років.  
Прийнятність платежів для всіх категорій опитаних за матеріальним станом 

дуже різні. Для 23,5% тих, хто називає себе бідним, і 21,5% тих, хто свій 
матеріальний стан оцінює як нижчий від середнього, говорять про цілковиту 
неприйнятність платежів. 

Щодо ситуації із визначенням прийнятності послуг адвокатів, то респонденти 
одноголосно не дали чіткої відповіді, так як частка тих, для кого послуги адвоката є 
цілком прийнятими, майже дорівнює частці осіб, для яких послуги адвоката є 
цілком обтяжливими.  

Загалом кількість осіб, які відповіли «цілком так» щодо прийнятності вартості 
послуг адвокатів або визнають їх прийнятними, більша (26,7% «можуть дозволити 
собі оплатити вартість послуг», а для 24,3% респондентів у разі необхідності 
зможуть оплатити послуги адвоката, їх відповідь – «скоріше так»). При цьому, 
значною є та частина респондентів, для кого вартість послуг адвоката « » 
прийнятна» (9,0%). А ті, для кого вартість таких послуг обтяжлива – 24,3% 
респондентів. Вони на запитання щодо можливості дозволити собі оплатити 
витрати адвоката відповіли «цілком ні», 9,5% респондентів відповіли на дане 
питання відповіли «скоріше ні». 

У разі потреби 24,3% молодих людей віком до 25 років могли б дозволити 
собі витрати на адвокатів. І ще 32,4% респондентів даної вікової групи скоріше за 
все звернулися б до адвокатських послуг. Також 28,6% опитаних, старших 60 
років, дозволили б собі оплату адвокатів за надання послуг.  

5,6% бідних і 10,9% з нижчим від середнього рівнем достатку в разі 
виникнення необхідності готові дозволити собі витрати на адвокатські послуги. 
100,0% заможних точно витратили б кошти на адвокатів. 

Такі залежності, на наш погляд, є цілком природними і не спричиняють 
потреби у якихось радикальних заходах щодо покращення доступу громадян до 
адвокатських та консультативних послуг, проте незначне зниження послуг юриста 
позитивно вплинуло б на роботу суду. 
 
Дотримання термінів судового розгляду  

Початок судових засідань. Опитування респондентів в Старовижівському 
районному суді Волинської області показало, що для 27,6% респондентів початок 
судових засідань є цілком прийнятним, а для 30,3% респондентів – скоріш за все 
прийнятним. Частка респондентів, що завагалася з відповіддю, тобто відповіли на 
питання « », становить 26,3%. Невдоволених щодо вчасності розгляду судової 
справи виявилося загалом 15,8%. Середній бал за даним виміром якості 
становить 3,6 бали (Рис. 38, оцінка в балах).  
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Рис. 41. Прийнятність платежів
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Ті, чия справа знахо-
диться у процесі розгляду, і хто 
брав участь у судових 
засіданнях понад 2 разів, а 
також респонденти без вищої 
юридичної освіти частіше від 
інших називали випадки, коли 
засідання розпочиналися із 
запізненням. Найчастіше поча-
ток судових засідань затри-
мувалися у респондентів, котрі 
брали участь в адміні-
стративному і кримінальному 
процесах. 

Побажання при при-
значенні дня та часу 
засідань. Також опитані 
користувачі судових послуг 
зазначили, що їх побажання 
при призначенні часу і дати 

засідання були здебільшого враховані. 28,9% респондентів цілком погоджуються з 
тим, що побажання про призначення дня та часу засідань цілком було виконані, 
34,2% відповіли «скоріше так». Частка респондентів, що відповіли на дане 
запитання « », становить 14,5%. Відповідно частка респондентів, що дала 
негативну відповідь, становить більше 20,0%. Середній бал – 3,6 бали. Приблизно 
четверта частина респондентів з юридичною освітою заявляють про те, що судді 
йдуть на компроміс при призначенні дати і часу судових засідань, враховуючи 
інтереси і побажання сторін. Найчастіше враховуються побажання при призначенні 
дня і часу засідання в адміністративному судочинстві. 44,4% респондентів – 
учасників цивільного судового процесу на запитання «Чи було враховано Ваші 
побажання при призначенні дня та часу засідання?» відповіли «цілком так». 

Більшість тих, хто представляє інтереси інших осіб рідше ніж ті, що 
представляють себе говорять про врахування побажань при призначенні дати і 
часу засідань.  

Повістки та повідомлення. В переважній більшості респонденти 
зазначають про своєчасність надходжень повісток та повідомлень про розгляд 
справ. Частка респондентів, задоволених якістю надходження повісток та 
повідомлень про розгляд справи, складає 77,7%. Середній бал – 4,1. 
Респондентів, справи яких завершено, з вищою юридичною освітою вдвічі більше, 
ніж тих, що без неї, які схилялися до позитивної відповіді на запитання про 
своєчасність отримання повісток та повідомлень в суд. Ті, справи яких 
розглядаються, та хто представляють іншу особу в суді, дещо рідше заявляють 
про своєчасність отримання повісток та повідомлень в суд, ніж респонденти, котрі 
представляють свої власні інтереси і права. Опитані, котрі беруть в судових 
процесах участь вперше, частіше заявляють про те, що повістки в суд і 
повідомлення приходили вчасно (44,0%).  

66,7% респондентів, що брали участь в адміністративному процесі, сказали 
«цілком так» і 22,2% «скоріше так» щодо того, що повістки та повідомлення про 
розгляд справи отримували вчасно. І 41,7% учасників цивільного процесу заявили 
про цілковиту своєчасність отримання повідомлень і повісток в суд. Ще 43,8% – 
відповіли «скоріше так» на запитання анкети про своєчасність отримання повісток 
та повідомлень про розгляд справ у суді.  
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Рис. 42. Дотримання термінів судового розгляду
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Перенесення/затримка розгляду справ. Кожен третій респондент (34,2%) 
«цілком погоджувався з тим, що затримки/перенесення слухання були 
обґрунтовані», 29,6% респондентів відповідали «скоріше так», 9,2% респондентів 
відповіло «цілком ні», а 5,9% респондентів відповіло «скоріше ні», досить велика 
частка 9,9% респондентів не змогли дати відповідь (не змогли визначитись у 
відповіді 11,2% респондентів). Середній бал – 3,8.  

34,1% опитаних, які не мають вищої юридичної освіти, вважають затримки 
слухань обґрунтованими, респонденти з юридичною освітою обґрунтованими 
називають затримки у 22,2% випадках. 40,0% тих, хто представляють інтереси 
інших осіб, заявляють про обґрунтованість затримки слухань, а серед тих, хто 
представляє свої інтереси самостійно, – 32,6% таких, що вважає обґрунтованими 
затримання судових слухань. 

Найменше обґрунтованими затримки та перенесення слухань у розгляді 
справ вважають учасники цивільного процесу – 15,6%. Найчастіше (57,1%) 
обґрунтованими затримки слухань називають учасники адміністративного процесу. 

Ознайомлення з матеріалами справи. У більшості респондентів не було 
проблем із ознайомленням з матеріалами справи. Загалом про наявність такої 
можливості зазначили 52,6% респондентів (середній бал – 4,3). Люди з 
юридичною освітою трішки частіше констатували можливість вчасно ознайомитися 
з матеріалами справи, ніж люди без вищої освіти. 

Респонденти, що представляють інших осіб в суді, частіше мали можливість 
вчасно ознайомитися з матеріалами справи, ніж опитані користувачі судових 
послуг, що представляли в судах себе. 

4,5% опитаних, що брали участь в 2-5 судових процесах, не мали 
можливості своєчасно ознайомитися з матеріалами справи  

Майже 54,2% учасників цивільного процесу і 46,9% учасників кримінального 
процесу мали можливість безперешкодно працювати з матеріалами справи. І ще 
38,8% респондентів, що брали участь у кримінальному, і 35,4% – в цивільному 
процесах, відповіли «скоріше так» на запитання «Чи мали Ви можливість вчасно 
ознайомитися з матеріалами справи?». 6,1% респондентів Старовижівського суду 
Волинської області, котрі брали участь в кримінальному процесі, не мали 
можливості ознайомитися з матеріалами справи вчасно, тоді як учасники інших 
видів судових процесів не називають даної проблеми взагалі.  

 
Сприйняття роботи працівників апарату суду 
Загалом респонденти відзначили досить високу якість роботи працівників 

апарату суду. Середній бал оцінок якості по даному виміру можна побачити на 
рисунку 39. 

Респонденти високо оцінюють професійні риси працівників апарату 
Старовижівського суду такі, як: доброзичливість та повагу (відзначили 42,0% 
респондентів), старанність і дисциплінованість (53,8%), витриманість і коректність 
(58,6% респондентів); знання своєї справи, професіоналізм (62,4% опитаних).  

Дещо менше відзначені такі якості, як бажання допомогти і однакове 
ставлення до всіх відвідувачів незалежно від їх соціального статусу (47,6%).  
 

Старанність у підготовці матеріалів. 66,2% користувачів послуг 
Старовижівського суду Волинської області стверджують, що працівники суду 
працювали старанно, не припускалися помилок, які призводили б до 
перероблення документів чи порушення строків. (Рис. 43, оцінка в балах).  

Серед респондентів, справи яких знаходяться на стадії завершення, 100,0% 
опитаних з вищою юридичною освітою відзначають старанність та добросовісність 
працівників суду. Серед респондентів з юридичною освітою відсутні люди, які не 
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вбачають даних якостей у працівників суду. Серед респондентів, що не мають 
вищої юридичної освіти, 66,3% відзначили старанність, як одну з рис працівників 
суду, ще 2,3% заперечили її наявність. 
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Рис. 43. Сприйняття роботи працівників апарату
 

66,4% тих респондентів, розгляд справ яких ще триває і що представляли 
себе особисто у суді, визнали, що судді працювали старанно та не припускались 
помилок у своїй роботі. Частка тих, справи яких закриті, і хто відзначив, що такі 
якості не притаманні працівникам апарату суду, становить 2,4%. З числа 
респондентів, які представляли у суді інших осіб, справи яких знаходяться на 
стадії розгляду, 80,0% впевнено відзначили старанність працівників суду, їх 
добросовісність; а тих, хто схиляється до відповіді, що такі риси не притаманні 
апарату суду, взагалі не налічується. 

Цілковиту старанність працівників суду відзначили люди, справи яких 
розглядаються, а саме, – 71,9% респондентів віком 26-39 років; 50,0% – віком 18-
25 років; 71,7% – віком 40-59 років та 75,0% респондентів, яким за 60. Не 
відзначили такої якості у працівників суду опитувані, справи яких завершені, тобто 
8,3% опитуваних 18-25 років, 2,0% – віком 36-49 років, за іншими віковими 
категоріями люди, які не виділяють цілковиту старанність апарату суду, відсутні. 

66,7% респондентів із завершеними справами, які мають повну вищу освіту, 
спостерігали у працівників суду старанність та прагнення уникнути помилок, проте, 
тих, хто повністю або частково заперечує їх наявність у працівників, взагалі серед 
опитуваних немає. 

64,0% респондентів, справи яких на стадії розгляду, і хто перший раз брав 
участь у судовому процесі, 61,2% тих, хто 2-5 разів брав участь у судовому 
процесі, а також 90,0% тих, хто більше 6 разів брав участь у судовому процесі, 
відзначили старанність та добросовісність праціників апарату суду. 
Доброзичливість та повага. 57,6% опитаних сказали «цілком так» та 35,7% – 
«скоріше так» при оцінці таких рис робітників суду, як доброзичливість та повага.  

55,6% опитаних, справа яких у процесі розгляду, і у яких наявна вища 
юридична освіта, та 53,4%, у кого її немає, відзначили доброзичливість та повагу 
працівників апарату суду.  

52,3% з тих, хто особисто представляв себе у суді, відзначили 
доброзичливість та повагу зі сторони працівників суду. Серед тих, хто представляв 
у суді іншу особу, – 80,0%. 

Доброзичливе ставлення і повагу працівників суду відзначили 44,0% тих 
респондентів, які перший раз брали участь у судовому процесі, 8,0% з них не 
впевнені (відповідь « »), що побачили ці якості у працівників суду. Частка тих 
респондентів, хто 2-5 разів брали участь у судовому процесі, і відзначили 
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доброзичливість працівників суду до своїх клієнтів, становить 55,2%; тих, хто не 
впевнений, що працівники суду не наділені цими якостями – 7,5%. 60,0% 
респондентів, хто брав участь у судових процесах більше 6 разів, відзначили 
доброзичливість працівників суду, а 5,0% з них не впевнені в наявності у 
апаратата суду цих рис. 

Як одну з позитивних рис працівників суду доброзичливість відзначили 
50,0% респондентів віком 18-25 років; 53,1% – віком 26-39 років; 54,3% – віком 40-
59 років; 62,5% – старших 60 років. 

72,7% респондентів, у яких наявна повна вища освіта, спостерігали 
доброзичливість та повагу працівників суду щодо своїх клієнтів, ще 52,4% – це ті 
респонденти, у яких наявна базова вища освіта, і 47,8% з середньою і неповною 
середньою освітою. 

Бажання допомогти. Вияв бажання допомогти своїм клієнтам 
спостерігали 37,4% респондентів, які особисто представляли себе у суді. 80,0% 
респондентів, які представляли у суді іншу особу, відзначили готовність допомогти 
працівників суду, відсоток тих, хто відкидає таку можливість, нульовий. Окрім того, 
55,6% опитаних з вищою юридичною освітою і 37,9% тих, що не мають вищої 
юридичної освіти, зазначають, що працівники суду готові допомогти. 

32,0% тих, хто бере участь у судовому процесі вперше, вважають, що у 
працівників суду швидше за все є бажання допомогти, і цілком впевнені в 
наявності такого бажання ще 44,0% респондентів. Серед тих, хто брав участь у 
судовому процесі 2-5 разів, 34,3,0% цілком впевнені, що працівники суду бажають 
допомогти, а тих, хто дотримується протилежної думки – 3,0%. Вияв бажання 
допогти працівниками суду відзначили 65,0% опитаних, які більше 6 разів брали 
участь у судовому процесі, а тих, хто не помітив такого бажання, взагалі немає. 

Респонденти віком 18-25 років відзначили у працівників суду наявність 
бажання допомогти, їх частка – 30,8%, ще 3,8% з цієї категорії відкидають 
існування цього бажання. Частка респондентів віком 26-39 років, які відзначили 
наявність бажання допомогти з боку працівників суду – 43,8%, а тих, хто не 
помітили такого бажання, взагалі немає. Виявили у працівників суду бажання 
допомогти 39,1% респондентів віком 40-59 років, заперечують це – 2,2%. 50,0% 
опитаних, старших 60 років, відзначають вияв бажання допомогти, кількість тих,хто 
такого бажання не помітив – 0,0%. 

Бажання допомогти у працівників суду визнали 72,7% опитаних з вищою 
освітою, 42,9% – з базовою вищою та ще 27,5% – з середньою і неповною 
середньою освітою. Не помітили цього бажання 29,0% – з середньою і неповною 
середньою освітою. 

Однакове ставлення до всіх відвідувачів. 1,4% респондентів висловили 
абсолютну невдоволеність такими рисам, як однакове ставлення до всіх 
відвідувачів, ще 4,3% сказали «скоріше ні» щодо притаманності даної риси 
працівникам апарату Старовижівського суду Волинської області.  

68,2% респондентів з повною вищою освітою, 42,1% – з базовою вищою, 
42,6% – з середньою і неповною середньою освітою вважають, що працівники суду 
однаково ставляться до всіх відвідувачів незалежно від соціального статусу, а 
4,3% з середноью і неповною середньою освітою відзначили, що ставлення 
працівників суду до відвідувачів не рівне. Рівність у ставленні до всіх відвідувачів 
відзначили 55,6% респондентів з юридичною освітою, 61,2% – без юридичної 
освіти, недотримання принципу рівності працівниками апарату суду відзначили 
2,5% респондентів без юридичної освіти. 46,4% опитаних, які представляли у суді 
особисто себе, і 80,0% тих, хто представляв у суді інших осіб, підтвердили рівне 
ставлення до всіх учасників процесу. Цілком заперечили рівне ставлення до 
клієнтів 2,5% респондентів, які представляли у суді себе. Однакове ставлення 
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працівників суду до всіх відвідувачів незалежно від соціального статусу зазначили 
45,5% тих, хто вперше є учасником судового процесу, 45,0% тих, хто 2-5 разів 
брали участь, та 60,0% тих, хто більше 6 разів брав участь у судовому процесі. 
Заперечують однакове ставлення працівників суду до всіх відвідувачів незалежно 
від соціального статусу 2,0% тих, хто 2-5 разів брали участь у судовому процесі, 
9,1% тих, хто 6 і більше разів брав участь у судовому процесі. 

Серед опитаних, справи яких знаходяться на стадії завершення, 
дотримання принципу рівності відзначили: 33,3% опитаних віком 18-25 років, 
64,6% – віком 26-39 років, 43,8% – віком 40-59 років та 100% – віком старше 60 
років. Порушення рівного ставлення працівників суду до відвідувачів відзначили 
8,3% опитаних віком 18-25 років, 2,1% – віком 26-39 років. 

Старанність та дисциплінованість у спілкуванні. Високий рівень 
старанності та дисциплінованості працівників суду відзначили респонденти як з 
юридичною освітою, так і без неї. 

Старанність та дисциплінованість, притаманні працівникам суду, відзначили 
52,3% опитаних, справи яких знаходяться на стадії розвитку, які представляли 
особисто себе у суді, та 80,0% – тих, хто представляв іншу особу. 100,0% 
респондентів серед тих, хто представляв особисто себе, не визначилися з 
відповіддю. 

Частка респондентів, які перший раз беруть у часть у судовому процесі та 
відзначили старанність працівників суду, складає 40,0%, частка тих, хто 2-5 разів 
брали участь у судовому процесі, – 55,2%, тих, хто більше 6-ти разів, – 65,0%. Не 
впевнені у наявністі таких якостей у працівників суду 8,0% з тих, хто вперше є 
учасником судового процесу, 6% тих, хто 2-5 разів був учасником, та 5% тих, хто 
більше 6 разів був учасником судового процесу. 

50,0% опитаних віком 18-25 років; 50,0% – віком 26-39 років; 57,8% віком 40-
59 років та 50,0%, старших 60 років зазначили, що працівникам апарату суду 
притаманні такі якості, як старанність та дисциплінованість. Сумніваються у 
наявності цих рис у працівників суду лише 3,8% опитаних віком 18-25 років та 9,4% 
людей 26-39 років, 6,5% опитаних віком 40-59 років. 

Наявність таких позитивних рис, як старанність та дисциплінованість у 
працівників суду зазначили 46,4% респондентів з середньою та неповною 
середньою, 52,4% – з базовою вищою та 77,3% – з повною вищою освітою.  

Витриманість та коректність. Витриманість та коректність працівників 
суду визнали 66,7% тих, у кого є вища юридична освіта та 55,3% тих, у кого її 
немає. 11,1% респондентів з вищою юридичною освітою не впевнені у наявності у 
працівників суду зазначених вище якостей. 

55,1% респондентів, які представляли себе у суді особисто, а також 80,0% 
тих, хто представляв у суді інших осіб, відзначали витриманість та коректність 
працівників апарату суду.  

Вважають, що працівникам суду притаманні витримка і коректність 44,0% 
тих, хто вперше бере участь у судовому процесі, 58,2% тих, хто 2-5 разів брав 
участь, і 65,0% тих, хто більше 6 разів брав участь у судовому процесі. Про те, що 
працівники суду витримані та коректні, говорять 57,7% респондентів віком 18-25 
років, 53,1% – віком 26-39 років, 58,7% – віком 40-59 та 50% – старші 60 років. Не 
визначилися з думкою 8,7% опитаних віком 40-59 років, 9,4% – віком 26-39 років. 

Респонденти з вищою освітою визнають вищий рівень коректності апарату 
суду (77,3%), ніж з базовою вищою (52,4%) і середньою і неповною середньою 
(50,7%) освітою.  

Професіоналізм і знання справи. На запитання анкети «Чи виявили 
працівники апарату суду при спілкуванні з Вами такі риси: професіоналізм і знання 
справи?» 1,0% респондентів обрали відповідь «скоріше ні». 
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Опитані відвідувачі Старовижівського суду Волинської області, що мають 
вищу юридичну освіту, в основному досить високо оцінюють професіоналізм 
працівників апарату суду – на рівні 55,6%. Респонденти без юридичної освіти 
професіоналізм оцінюють дещо вище – 61,2%, а 1,0% з них говорять про ймовірну 
відсутність таких рис у працівників апарату суду в спілкуванні з відвідувачами. 

Також представники інтересів інших осіб у суді краще оцінюють роботу своїх 
колег в апараті суду, ніж респонденти, котрі самостійно представляють себе в суді. 

Респонденти, що мають перший досвід спілкування з працівниками апарату 
суду, гірше оцінюють їх знання справи та професійні якості, ніж ті, хто брав участь 
в 2 і більше судових процесах. 

Респонденти до 59 років загалом високо оцінюють професіоналізм 
працівників суду. Проте незначна кількість відвідувачів суду вікової категорії 26-39 
говорять про ймовірну відсутність у представників апарату такої якості, як 
професіоналізм. 

Відвідувачі суду, що мають вищу освіту, рідше за інших висловлюють думку 
про відсутність у працівників суду професіоналізму та знання своєї справи. 
 

Сприйняття роботи суддів 
В ході дослідження респонденти досить високо оцінили якість роботи суддів 

Старовижівського суду Волинської області, про що свідчить рисунок 40. 
Учасники опитування досить високо оцінюють такі критерії роботи суддів, як 

можливість обґрунтувати свою позицію під час слухання справи (61,5%), 
можливість прокоментувати заяву протилежної сторони (55,5%), дотримання 
процедури судового розгляду (49,0%). І хоча інші критерії оцінки роботи суддів 
називаються респондентами дещо менше, вони отримали досить позитивну оцінку 
в сприйнятті роботи суддів. 

Коректність, ввічливість, повага. 55,6% опитаних з юридичною освітою 
та 35,9% респондентів без юридичної освіти в ході опитування відзначили 
коректне ставлення суддів Старовижівського суду Волині, їх ввічливість та повагу 
до відвідувачів. 11,1% респондентів з вищою освітою та 3,9% респондентів без 
юридичної освіти називають відсутність таких рис у суддів, як коректність, 
ввічливість, поваги до всіх учасників процесу.  

Ті, хто вперше бере участь в судовому процесі, відчувають коректність і 
ввічливість судді, але ті хто брав участь у більше, ніж 2 судових процесах, частіше 
помічають відсутність таких якостей у суддів. 
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Чи маєте Ви враження, що су ддя ставився коректно, вв ічливо, з
повагою до всіх у часників  процесу ?

Чи склалося у  Вас враження, що су ддя ретельно підготу вався до
справи і добре в  ній розбирається?

Чи дотриму вався су ддя процеду ри су дового розгляду ?

Чи мали Ви можлив ість прокоменту вати заяву  протилежної сторони?

Чи мали Ви можлив ість обґру нту вати свою позицію під час слу хання
справи?

Чи Ви вважаєте, що су ддя працював  незалежно та неу переджено,
без зовнішнього тиску  (з боку  фізичних та юридичних осіб)?

Рис. 44. Сприйняття роботи суддів  
 

Не всі судді, що ведуть адміністративні справи, дотримуються таких норм 
спілкування, як ввічливість, повага та коректне ставлення до всіх учасників 
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судового процесу. Адже саме учасники даного виду судових справ заявляють про 
відсутність вказаних рис у судді найбільше. Проте їх кількість дуже маленька, і 
тому можна говорити, що судді Старовижівського суду Волинської області коректні 
і ввічливі. (Рис 44,  оцінка в балах). 

Підготовка до справи. 10,2% респондентів з юридичною освітою 
стверджують про низький рівень підготовки суддів до розгляду справ, 7,9% людей 
без юридичної освіти також визнають існування даної проблеми. 

Про непідготовленість суддів до процесу говорять тільки ті представники 
відвідувачів, котрі брали у часть в 2 і більше судових процесах. Ті, хто прийшов на 
перший судовий процес, даної проблеми не бачить. Варто зазначити загальну 
високу оцінку рівня підготовленості суддів до розгляду справ.  

48,3% опитаних, чиї справи перебувають в процесі розгляду, на запитання 
«Чи склалося у Вас враження, що суддя ретельно підготувався до справи і добре в 
ній розбирається?» відповіли «цілком так», і 27,5% – «скоріше так». 2,5% сказали 
«цілком ні», і 6,7% обрали відповідь «скоріше ні». 

89,5% респондентів, справи яких ще не розпочаті, сказали про цілковиту 
підготовленість суддів до справи, і 10,5% – сказали, що судді скоріше підготовлені 
до справ. 

Відповіді на запитання «Чи склалося у Вас враження, що суддя ретельно 
підготувався до справи і добре в ній розбирається?» респонденти, справи яких 
завершені, розподілили наступним чином: 36,4% – «цілком так», 15,2% – «скоріше 
так». 6,1% – «цілком ні» і 4,5% відповіли «скоріше ні». 

У респондентів склалося враження, що найкраще судді готуються до 
адміністративного процесу. Але по 7,0% учасників кожного з видів процесу 
визнають непідготовленність суддів до розгляду справ. 

Дотримання процедури судового розгляду. Ті респонденти, справи яких 
перебувають у процесі розгляду, і які мають юридичну освіту, і ті, які її не мають, 
прблизно в однаковій кількості, в межах 45,0%, вказують на дотримання суддею 
процедури судового розгляду. Респонденти, що брали участь у судових процесах 
понад 2 рази, частіше за інших заявляють про дотримання суддею процедури 
судового розгляду.  

47,9% респондентів, які були учасниками цивільного процесу, відповіли 
«цілком так» на запитання анкети щодо дотримання суддею процедури судового 
розгляду, а тих, хто схилявся до негативної відповіді або чітко називав негативну 
відповідь взагалі серед учасників цього процесу немає. А 51,0% опитаних 
учасників кримінального процесу говорять про цілковите дотримання процедури 
судового розгляду суддями, 2,0% обрали відповідь «скоріше ні», 2,0% обрали 
відповідь «цілком ні» на запитання «Чи дотримувався суддя процедури судового 
розгляду?». 

Можливість коментувати заяву протилежної сторони. Ті, хто має 
юридичну освіту, частіше (77,8%), ніж респонденти без юридичної освіти (50,5%), 
стверджують про надану їм можливість коментувати заяву протилежної сторони. 
11,1% опитаних з юридичною освітою, що їм не було надано можливості 
заперечувати заяву іншої сторони.  

Незалежність та неупередженість суддів. 87,5% респондентів з вищою 
юридичною освітою та 52,4% опитаних, які юридичної освіти не мають, 
стверджують про незалежність та неупередженість суддів. 

Учасники адміністративного процесу рідше за інших говорять про 
неупередженість та незалежність суддів (44,4% – «цілком так» та стільки ж 
«скоріше так»). Тоді як відповіді респондентів, котрі брали участь в цивільному та 
кримінальному процесах, вважають суддів незалежними та неупередженими у 
54,4% та 58,3% випадках. 
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Якість судового рішення. В даній частині ми характеризуємо лише ту 
частину респондентів, котрі отримали рішення суду – 62,5% опитаних, справи яких 
завершені. 34,5% з них сказали, що рішення були прийняті на їхню користь. 
Переважна більшість респондентів, що відповідають заданій умові (61,5%), 
отримали рішення по своїй справі вчасно. При цьому 62,0% респондентів 
зазначають, що рішення суду було написане легкою, доступною, зрозумілою 
мовою. Серед тих, хто отримав рішення Старовижівського суду не на свою 
користь, 6,5% планують оскаржувати їх. Найбільше будуть оскаржувати рішення 
суду 40,0% учасників кримінального процес. Також 20,0% учасників 
адміністративного процесу і така ж кількість представників цивільного процесу. 

 
6.3. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості  
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Територіальні доступність суду

Прийнятність платежів

Повнота, доступність та ясність інформації

Дотримання термінів судового розгляду

Якість роботи працівників апарату

Зручність та комфортність перебування у суді

Якість роботи судді

Рис. 45. Ранжування вимірів якості  
В ході опитування респондентам запропоновано здійснити ранжування семи 

вимірів якості за ступенем важливості. За результатом дослідження найперше, що 
потребує покращення – це підвищення якості роботи суддів (середній бал 2,0). На 
другому місці за важливістю – зручність та комфортність перебуваня у суді – 3,19 
бали. Наступні позиції виглядають менш проблемними і відповіді респондентів 
щодо ступеня їх важливості розділилися, як показано на рис. 45 (оцінка в балах). 

21,43% опитаних відвідувачів Старовижівського суду Волинської області 
вважають матеріально-технічне оснащення суду достатнім для ефективної роботи 
і виконання професійних обов’язків його працівниками. При цьому існує чітка 
одностайність даної оцінки серед респондентів з вищою юридичною освітою і без 
неї, серед представників власних інтересів в суді та представників інтересів інших 
осіб. 

 
6.4. Висновки та рекомендації 
 
Таким чином, результати дослідження в Старовижівського суді Волинської 

області дозволяють зробити наступні висновки: 
 Якість роботи суду отримала високі оцінки респондентів. При її визначенні 
впливають такі соціально-демографічні характеристики, як вік, наявність вищої 
освіти та юридичних знань, рівень матеріального забезпечення респондента. 
Також можна стверджувати про залежність оцінки якості роботи суду від кінцевого 
результату розгляду, а також від процесуального статусу респондента та кількості 
візитів до нього. 
 Більше ніж 75% опитаних представляють в Старовижівському районному 
суді свої власні інтереси. Тому можна констатувати, що низький рівень 
популярності адвокатських послуг є наслідком низької платоспроможності 
переважної більшості респондентів. Хоча в разі виникнення необхідності 
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переважна більшість респондентів не виключає можливості звернутися до 
професійних юридичних послуг. 
 Територіальне розміщення даного суду характеризується респондентами як 
досить зручне і доступне, проте багатьох не влаштовує його зв’язаність з 
громадським транспортом, особливо людей похилого віку і людей з обмеженими 
можливостями. 
 На досить високому рівні відзначені комфортність умов перебування у 
приміщенні даного суду, також основна значна частина відвідувачів задоволена 
облаштуванням місць для очікувань, ознайомлення з матеріалами та підготовки до 
слухання справ. Досить позитивно респонденти відзначали чистоту приміщення 
суду. Графік роботи канцелярії суду є зручним для половини користувачів судових 
послуг. 
 Одним із чинників, який за результатами дослідження, вплинув на 
оцінювання роботи суду є не створені умови для безперешкодного доступу до 
приміщення суду людей з обмеженими можливостями. 
 В Старовижівському районному суді в достатній кількості розташовані 
інформаційні стенди, які містять інформацію щодо розташування кабінетів, залів 
судових засідань, список справ, призначених до розгляду. Також в даному суді 
забезпечено наявність інформації щодо правил допуску в суд та перебування в 
ньому. 
 На не дуже високому рівні забезпечено наявність інформації щодо порядку 
сплати судових зборів і мита, наявні зразки документів для заповнення, особливо 
це помітили люди, які брали участь у судових процесах більше 6 разів. Хоча ще не 
всі волиняни мають можливість доступу до Інтернету, все ж значна частина 
відвідувачів Старовижівського суду користуються сайтом судової влади. 
 Для більшості користувачів судових послуг офіційна сума платежів є не 
дуже прийнятною, оскільки кількість відповідей «так» і «ні» майже однакова. 
 В основній більшості респонденти задоволені дотриманням термінів 
судового розгляду, проте досить високий відсоток тих, хто стверджує, що судові 
засідання часто розпочинаються невчасно. Не виявлено і проблем з отриманням 
судових повісток та повідомлень про розгляд справ. Не було і складнощів з 
ознайомленням з матеріалами справи та дотриманням термінів щодо отримання 
рішень по своїх справах. 
 Респонденти відзначили високі результати роботи працівників апарату суду. 
У роботі зі своїми клієнтами працівники апарату в переважній більшості 
проявляють бажання допомогти, старанність, доброзичливість, дисциплінованість, 
коректність, однакове ставлення до всіх відвідувачів незалежно від соціального 
статусу. Дослідження показало, що рішення по справі готуються вчасно, викладені 
легкою доступною мовою і добре обґрунтовані. Матеріально-технічні умови в 
Старовижівського суді Волинської області, на думку більшості респондентів, 
забезпечують потреби працівників суду і сприяють ефективному виконанню своїх 
обов’язків. 
 І хоча якість роботи суддів потребує покращення, проте сьогодні рівень 
оцінки за цими критеріями якості знаходяться на досить високому рівні. 
Респонденти відзначають коректне, ввічливе ставлення суддів до всіх учасників 
процесу. В переважній більшості випадків судді ретельно готуються до справ, 
дотримуються процедури судового розгляду, забезпечують дотримання законних 
прав всіх учасників процесу. Судді Старовижівського суду Волинської області, як 
показали результати дослідження, працюють незалежно та неупереджено. Проте 
даний аспект етичного кодексу суддів Старовижівського суду потребує більшої 
уваги, оскільки дані індикатори визначили найнижчий бал якості при ранжуванні 
вимірів якості роботи суддів. 
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 Ранжуючи виміри якості, респонденти виділили з них два основних, що 
потребують першочергових змін. Це – якість роботи суддів та зручність і 
комфортність перебуваня у суді. Визначальним при складанні ступенів важливості 
вимірів якості є особисті враження респондента від поведінки суддів та працівників 
апарату, в першу чергу, пов’язаних з негативними відчуттями, переживаннями. 
 Респонденти вважають доцільним покращити матеріально-технічне 
оснащення суду. Покращити дотримання термінів судового розгляду справ. 
 Для ефективного виконання роботи працівниками апарату суду респонденти 
запропонували покращити доброзичливе ставлення і повагу, підвищити 
компетентність персоналу та суддів, підвищити контроль за етикою поведінки 
працівників апарату суду. 

Таким чином, можна стверджувати про достойний рівень організації роботи 
Старовижівського суду Волинської області та умов перебування в його приміщенні. 
В цілому, учасники опитування дають високі оцінки, не зважаючи на ту обставину, 
мають місце певні проблеми, вирішення яких потребують певних зусиль з боку 
керівництва суду, так і нормотворчих органів. 
 
Рекомендації 

Враховуючи отримані результати опитування, пропонуємо нижченаведені 
заходи, спрямовані на покращення діяльності Старовижівського районного суду 
Волинської області. 

 
Територіальна доступність суду: 

- розглянути можливість виготовлення та встановлення інформаційних знаків 
та схем розміщення будівель суду на найближчих зупинках прилеглих 
транспортних маршрутах та на підходах до суду. 

 
Зручність та комфортність перебування в суді: 
− покращити комфортність «зони очікування» за рахунок збільшення кількості 

стільців, столів, щоб відвідувачі мали змогу переглянути матеріали справи, 
оформити документи тощо; 

− обладнати спеціальне освітлення над інформаційними стендами; 
− покращити умови для безперешкодного доступу до приміщення суду людей 

з обмеженими можливостями та людей старших 60 років. 
− здійснити ремонт приміщення, вжити матеріально-технічний стан. 
 
Повнота, доступність та ясність інформації: 
- покращити якість інформації шодо сплати офіційних платежів та про справи, 

призначені до розгляду; 
- постійно працювати над вдосконаленням методів інформування 

громадськості про роботу суду, використовувати в цій роботі інноваційні 
технології та інструменти; 

- розглянути можливість створення електронного представництва суду в 
Інтернет-просторі та підтримки в актуальному стані його контексту (зокрема, 
новин, юридичних дискусій тощо); 

- розглянути можливість реалізації системної практики щодо узагальнення та 
внутрішньої оцінки роботи суду та періодичного оприлюднення їх 
результатів в друкованих та/або електронних засобах масової інформації; 

- розмістити інформацію щодо правил допуску в суд та перебування в ньому 
в більш доступному для відвідувачів місці з врахуванням зорових здібностей 
людей, старших 60 років; 
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- розробити систему налагодження зворотнього зв’язку з користувачами 
судових послуг через встановлення в холі суду скриньки для повідомлень, 
відгуків, скарг на недобросовісну поведінку працівників суду та суддів, 
пропозицій для покращення роботи суду, листів вдячності за ефективну 
роботу; 

 
Якість роботи працівників апарату суду: 
- постійно проводити різного роду навчальні заходи, спрямовані на розвиток 

персоналу, прививання їм потреби формувати «суд, приязний до людей»; 
- проводити роз’яснювальну роботу серед персоналу апарату суду щодо 

необхідності більш толерантного ставлення до відвідувачів суду, особливо 
літнього віку. 

 
Якість роботи суддів: 
− звернути увагу суддів на необхідність неухильного дотримання принципів 

об’єктивності при розгляді справ та неупередженого ставлення до учасників 
процесу; 

− постійно проводити аналіз навантаження суддів та шукати нові шляхи їх 
оптимізації; 

− передбачити в програмах підвищення кваліфікації суддів спеціальні заняття 
щодо етичних стандартів поведінки та спілкування з відвідувачами суду. 

 
Дотримання термінів судового розгляду: 

- провести аналіз дотримання суддями процесуальних термінів судового 
розгляду та причин затримки/перенесення судових засідань. Узагальнити 
практику обґрунтування відкладення та перенесення судових справ. 

 
Прийнятність платежів: 
− проводити інформаційну роботу щодо умов отримання адвокатських чи інших 

юридичних послуг, в тому числі на пільгових умовах, наприклад в певних 
громадських організаціях; 

− підготувати та розмістити на інформаційних дошках повідомлення-
попередження про можливі наслідки користування неякісними юридичними 
послугами. 
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ДОДАТОК 1 
 

Вибіркове опитування відвідувачів щодо якості функціонування суду  
 

НОМЕР АНКЕТИ 
   

 
Інтерв’юер  __________     Номер інтерв’юера    
 
Дата проведення 
інтерв’ю: 

      0 9 Час початку інтерв’ю:      

 число  міс.     год.  хв. 
 
Блок 1 Загальна характеристика респондента 
 

1. Вік:  
18-25 років 1
26-39 років 2
40-59 років 3
60 років і старші 4

2. Стать:  
Чоловіча 1
Жіноча 2

 

3. Рівень освіти: 
Середня та неповна середня  1 
Базова вища 2 
Повна вища 3 
Інше (вкажіть) _______________ 4 

4. Наявність вищої юридичної освіти: 
Так 1 
Ні 2 

. 

5. Де Ви проживаєте: 
В населеному пункті, де 
розташований цей суд 

1 

В іншому населеному пункті 2 

 
6. Ви вважаєте себе: 
Бідним 1 
Нижче середнього статку 2 
Середнього статку 3 
Заможним 4 
Багатим 5 
КН (код невідповіді) 9 

 

7. У суді Ви представляєте: 
 
 
 
 
 
 

8. Як часто Ви були учасником судового 
процесу: 
Це мій перший судовий процес 1 
2-5 разів 2 
6 разів і більше 3 

 

Особисто себе (є позивачем / 
відповідачем /свідком / потерпілим) 

1 

Іншу особу (є адвокатом, юрист-
консультантом) 

2 

Інше (вкажіть) _______________ 3 

9. В якому з видів судового процесу в 
цьому суді Ви берете участь: 
 

Цивільний процес  1 
Кримінальний процес 2 
Адміністративний процес 3 
Справа про адміністративні 
правопорушення 

4 

10. На якій стадії розгляду знаходиться Ваша 
справа? 
 

Розгляд справи ще не розпочато 1 
Справа знаходиться в процесі розгляду 2 
Розгляд справи завершено 3 
Інше (вкажіть) 
____________________________________ 

4 

 
11. Який ступінь Вашої обізнаності з роботою судів та суддів в цілому?  

Цілком обізнаний Загалом 
обізнаний 

Майже не 
обізнаний 

Зовсім не 
обізнаний 

КН 

1 2 3 4 9 
 
12. Оцініть, будь ласка, за 5-бальною шкалою, якість роботи цього суду:  
(1 – дуже погано, 5 – відмінно, 9 – КН): 

1 2 3 4 5 9 

Блок 2 Основна частина – оцінювання за вимірами якості 
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Будь ласка, надайте відповіді на наступні запитання, використовуючи 5-бальну шкалу 
(1 –цілком ні, 2 – скоріше ні, 3 –   (варіант: і так і ні), 4 – скоріше так, 5 – цілком так, 0 – важко 
сказати. 9 – КН). 

 Інтерв’юере! Запропонуйте респондентові Картку № 1  
  

Територіальна доступність суду      
 

 

13 Чи було Вам легко знайти будівлю суду вперше? 1 2 3 4 5 0 9 

14 Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським 
транспортом? 1 2 3 4 5 0 9 

 Зручність та комфортність перебування у суді         

15 Чи комфортними є умови перебування у приміщенні суду? 1 2 3 4 5 0 9 

16 Чи достатньо в суді зручних місць для очікування, оформлення 
документів, ознайомлення з матеріалами та підготовки до 
слухання? 

1 2 3 4 5 0 9 

17 Чи чистими та прибраними є приміщення суду? 1 2 3 4 5 0 9 

18 Як ви вважаєте, чи люди з обмеженими можливостями можуть 
безперешкодно потрапити до приміщення суду і користуватися 
послугами суду? 

1 2 3 4 5 0 9 

19 Чи є зручним графік роботи канцелярії суду для вирішення Ваших 
справ у суді (подання позовів, ознайомлення з матеріалами, 
отримання рішень, ухвал, вироків та ін.)? 

1 2 3 4 5 0 9 

 Повнота, доступність та ясність інформації        

20 Чи зручно розташовані інформаційні стенди (дошки об’яв)? 1 2 3 4 5 0 9 

 Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо:        

21 – Розташування кабінетів, залів судових засідань, інших 
приміщень 1 2 3 4 5 0 9 

22 – Правил допуску в суд та перебування в ньому 1 2 3 4 5 0 9 

23 – Справ, що призначені до розгляду 1 2 3 4 5 0 9 

24 – Зразки документів (заяв, клопотань, тощо) 1 2 3 4 5 0 9 

25 – Порядок сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри 
платежів 1 2 3 4 5 0 9 

26 Чи достатньою є інформація на сторінці судової влади в 
Інтернеті?1 
(якщо Ви мали досвід користування Інтернетом) 

1 2 3 4 5 0 9 

 Прийнятність платежів        

27 Чи офіційна сума витрат, пов’язана з Вашим зверненням до суду 
(державне мито, інформаційно-технічне забезпечення) є 
прийнятною (не обтяжливою)? 

1 2 3 4 5 0 9 

28 Запитання ставиться тим, хто не користується послугами 
адвоката та не представляє інтереси держави 
Чи могли би Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката у разі 
необхідності?2  

1 2 3 4 5 0 9 

 Дотримання термінів судового розгляду        

29 Чи вчасно розпочиналися засідання по вашій справі? 1 2 3 4 5 0 9 

30 Чи було враховано Ваші побажання при призначенні дня та часу 
засідання?  1 2 3 4 5 0 9 

31 Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про розгляд 1 2 3 4 5 0 9 

                                            
 1 Інтерв’юере! Якщо респондент не мав досвіду користування Інтернетом, відмітьте відповідь «9» – 

«КН»!  
 2 Інтерв’юере! Якщо респондент не користується послугами адвоката і не представляє інтереси 

держави, відмітьте відповідь «9» – «КН»!  



 131

справи? 

32 Чи Ви вважаєте обґрунтованими затримки/перенесення слухання 
у розгляді Вашої справи? 1 2 3 4 5 0 9 

33 Чи мали Ви можливість вчасно ознайомитися з матеріалами 
справи? 1 2 3 4 5 0 9 

 Сприйняття роботи працівників апарату суду        

34 Чи працівники суду працювали старанно та не припускалися 
помилок, які призводили б до перероблення документів та 
порушення строків? 

1 2 3 4 5 0 9 

 Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами такі 
риси:        

35 – Доброзичливість та повага 1 2 3 4 5 0 9 

36 – Бажання допомогти 1 2 3 4 5 0 9 

37 – Однакове ставлення до всіх відвідувачів, незалежно від 
їхнього соціального статусу  1 2 3 4 5 0 9 

38 – Старанність, дисциплінованість  1 2 3 4 5 0 9 

39 – Витриманість, коректність 1 2 3 4 5 0 9 

40 – Професіоналізм, знання своєї справи 1 2 3 4 5 0 9 
 Інтерв’юере! Респонденти, які на запитання № 10 відповіли «1»  на запитання № 53!  

 Сприйняття роботи судді        

41 Чи маєте Ви враження, що суддя ставився коректно, ввічливо, з 
повагою до всіх учасників процесу? 1 2 3 4 5 0 9 

42 Чи склалося у Вас враження, що суддя ретельно підготувався до 
справи і добре в ній розбирається? 1 2 3 4 5 0 9 

43 Чи дотримувався суддя процедури судового розгляду? 1 2 3 4 5 0 9 

44 Чи мали Ви можливість прокоментувати заяву протилежної 
сторони?  1 2 3 4 5 0 9 

45 Чи мали Ви можливість обґрунтувати свою позицію під час 
слухання справи?) 1 2 3 4 5 0 9 

46 Чи Ви вважаєте, що суддя працював незалежно та неупереджено, 
без зовнішнього тиску (з боку фізичних та юридичних осіб)? 1 2 3 4 5 0 9 

 
Надайте будь-ласка відповіді «Так» чи «Ні» на наступні запитання: 

  Так Ні КН 
47 Чи отримали Ви рішення по Вашій справі? 1 2 9 

 Інтерв’юере! Респонденти, які на запитання № 47 відповіли «2» або «9»  на запитання № 53! 

48 Чи вчасно Ви отримали рішення по Вашій справі? 1 2 9 
49 Чи було рішення викладено легкою, доступною для розуміння мовою? 1 2 9 
50 Чи рішення по Вашій справі було на Вашу користь? 1 2 9 
51 На Вашу думку, чи було рішення по Вашій справі добре обґрунтованим? 1 2 9 
52 Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по Вашій справі? 1 2 9 
 
Блок 3. Зміни та рекомендації 
 
53. Коли мова йде про підвищення якості роботи суду, на Вашу думку, які виміри якості, слід 
покращувати в першу чергу? Проставте в порядку важливості для Вас сім вимірів якості за 
ступенем важливості для Вас. 1 – найбільш важливий вимір якості (слід покращувати в 
першу чергу), 7– найменш важливий вимір якості. 

 Інтерв’юере! Запропонуйте респондентові Картку № 2 
Вимір якості Ранг 

Територіальна доступність суду  
Зручність та комфортність перебування у суді   
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Повнота, доступність та ясність інформації  
Прийнятність платежів  
Дотримання термінів судового розгляду  
Якість роботи працівників апарату суду  
Якість роботи судді  

54. Які конкретні зміни, на Ваш погляд, необхідні для покращення роботи цього суду сьогодні: 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

55. Як Ви вважаєте, чи наявні матеріально-технічні ресурси забезпечують потреби 
працівників суду для ефективного виконання своїх обов’язків? 

Так Ні КН 
1 2 9 

 
56. Скажіть будь ласка, яким є Ваші враження від візиту до суду сьогодні у порівнянні з 
Вашими очікуваннями? 

Кращі, ніж очікував 1 
Гірші, ніж очікував 2 
Відповідають очікуванням 3 
КН 9 

 
57. Якщо Ви були в цьому суді раніше (в минулому році або ще раніше), то як, на Ваш 
погляд, змінилась якість роботи суду загалом? 

 Інтерв’юере! Якщо респондент в цьому суді вперше, відмітьте відповідь «9» – «КН»! 
Покращилась значно 5 
Покращилась несуттєво 4 
Залишилась без змін 3 
Дещо погіршилася 2 
Значно погіршилася 1 
Важко сказати  0 
КН 9 

 
 
 

 УВАГА! Наступні два запитання ставляться респондентам ТІЛЬКИ у пілотних судах, в яких 
запроваджено автоматизовану систему діловодства! 

 
58.Чи відчули Ви певні зміни в організації роботи цього суду після запровадження 
автоматизованої системи діловодства?  

Так, відчув позитивні зміни 1  
Так, відчув негативні зміни 2  
Ні, не відчув ніяких змін 3  Закінчити інтерв’ю  
КН 9  Закінчити інтерв’ю  

 
 59. Які саме зміни Ви відчули: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Щиро дякуємо за співпрацю! 
 
 

Час закінчення інтерв’ю:      
 год.  хв. 

 
Підпис інтерв’юера 

_____________________ 
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ДОДАТОК 2 
 
Громадська організація «Громадсько-консалтингова група «ПАРТНЕР» 

заснована в червні 2007 року (офіційна реєстрація 27 лютого 2008 р.) є 
некомерційною, недержавною організацією, що об’єднала успішних молодих 
людей Волині з метою захисту та реалізації своїх законних прав та інтересів через 
громадську діяльність скеровану на сприяння та підтримку економічного розвитку 
регіону шляхом реалізації громадських ініціатив. 

Серед основних видів нашої діяльності: 
- аналітично-дослідний: проведення незалежних економічних, політичних, 

соціомаркетингових досліджень, аналіз стану та перспектив розвитку 
господарського комплексу міста і регіону; вивчення громадської думки 
стосовно актуальних соціально-економічних, екологічних та політичних питань 
тощо;  

- сприяння розвитку місцевого та регіонального самоврядування: вивчення 
проблем місцевого та регіонального врядування, економіки, політики, екології, 
права, освіти та інших сфер суспільного життя міста та регіону; спільна 
реалізація програм розвитку самоврядування; 

- маркетингова неприбуткова діяльність: організація і проведення 
політичного маркетингу, менеджменту, аудиту, реклама, промоція, пропаганда, 
спрямовані на створення привабливого іміджу регіону, міста, організацій та 
особистостей; 

- освітньо-просвітницька діяльність: організація неформального та 
альтернативного навчання, оцінка якості освітніх послуг, реалізація програм 
розширення потенціалу народної дипломатії;  

- природоохоронна та рекреаційна діяльність: сприяння розвитку курортно-
рекреаційного і туристично-рекреаційного комплексу краю, проведення 
природоохоронних та природо відновлювальних акцій. 

Серед перших наших практик: 
- проект «Покращення якості роботи суду через вивчення думки громадян»; 
- проект «Молодіжна школа соціології»: організація та проведення соціологічного 

дослідження «Молодіжна політика очима молоді»; 
- організація та проведення акцій суспільного збору коштів, ініційованих ВБФ 

«Серце до Серця»; 
- сприяння впорядкуванню тютюнопаління в місті Луцьку. 

Серед найближчих планів на майбутнє запуск ряду проектів пов’язаних із 
підвищенням конкурентоспроможності та економічних перспектив молоді регіону. 
Зокрема, проекти «Молодіжна школа підприємництва» та видання незалежного 
інформаційно-аналітичного друкованого засобу масової інформації. 

Головою правління ГКГ «ПАРТНЕР» є Адамчук Сергій Миколайович, 
директором – Кондратюк Мар’яна Миколаївна. 
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ДОДАТОК 3 
 
Проект «Покращення якості роботи суду через вивчення думки 

громадян» (опитування відвідувачів щодо якості функціонування судів з 
використанням карток громадянського звітування, Волинська область) 
спрямований на налагодження ефективного діалогу між судами та організаціями 
громадського суспільства з метою покращення адміністрування судів та доступу 
до них громадян. Він включає чотири взаємопов’язаних компоненти: співпраця з 
органами суду, соціологічне опитування користувачів судових послуг, розробка 
рекомендацій та оприлюднення результатів. 

Основною метою проекту є сприяння роботі судів Волинської області над 
покращенням свого функціонування та адміністрування шляхом надання їм 
відповідного аналітичного інструментарію (рекомендацій), розробленого за 
результатами опитування користувачів їхніх послуг. 

Цілі проекту:  
- оцінка рівня задоволеності користувачів якістю послуг Волинських судів 

(відповідність спектру послуг поточним та потенційним проблемам, 
своєчасність надання (отримання) послуг, зрозумілість та рівень 
поінформованості громадян); 

- виявлення критичних за рівнем якості та доступності судових послуг; 
- розробка рекомендацій щодо механізмів поліпшення якості та доступності 

послуг; 
- поширення результатів опитування серед громадськості. 

Завдання проекту: 
- налагодити ефективний діалог та партнерські стосунки між представниками 

громадськості та судових органів Волинської області; 
- провести опитування відвідувачів судів (не менше 1050 респондентів – 

користувачів судових послуг) щодо оцінки ними якості роботи судів; 
- провести аналіз результатів опитування та розробити на його основі 

рекомендації щодо покращення окремих аспектів функціонування судів 
- оприлюднити результати. 

В рамках проекту планується провести опитування близько 1050 
відвідувачів п’яти судів Волинської області – Апеляційного суду Волинської 
області, Луцького міськрайонного суду, Нововолинського міського суду, 
Локачинського та Старовижівського районних судів. 

 
Проект здійснюється за фінансової підтримки проекту Агентства США з 

міжнародного розвитку USAID «Україна: верховенство права» Громадсько-
консалтинговою групою «ПАРТНЕР» та Асоціацією Молодих Реформаторів 
(АМоРе). 
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