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У виданні представлено результати опитування громадської думки за 
методикою карток громадянського звітування щодо оцінки якості окремих 
аспектів діяльності Апеляційного суду Волинської області, Луцького 
міськрайонного суду. Дослідження було здійснене Асоціацією захисту прав 
молоді Волині в межах пілотної програми опитувань відвідувачів щодо 
якості функціонування в період з листопада 2010 року по грудень 2010 
року, що здійснювалося 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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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 є 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 судів Волинської області було покладено методологію 
карток громадянського звітування (надалі – «КГЗ»). Ефективність та 
корисність такої методології отримала підтвердження під час першого 
етапу опитувань в українських судах, що здійснювався у 2008-2009 рр. 
громадськими організаціями за сприяння Проекту USAID «Україна: 
верховенство права». Методологія КГЗ була удосконалена під час 
реалізації другого раунду в 2009-2010 рр. та третього раунду в 2010 -
2011рр. 

На противагу традиційним соціологічним опитуванням громадської 
думки методологія 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 такого 
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 таке 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. Практична користь методології КГЗ полягає в 
можливості використання отриманих результатів в адмініструванні судової 
системи - створенні передумов для того - щоб 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, зробити суд більш 
відкритим для людей, більш зрозумілим, підвищити довіру до суду як до 
надійної і ефективної державної інституції. 
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Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Дослідження якості функціонування судів здійснено на основі 

методології карток громадянського звітування (надалі – «КГЗ»), яка 
фактично є формою громадського контролю за якістю функціонування 
судової системи. 

Загальною метою досліджень у судовій сфері з використанням 
методолії КГЗ є надання судам та суспільству інформації про стан 
судочинства та визначення шляхів подолання існуючих проблем. Разом з 
цим, такі дослідження дають надійну інформацію та є результативними 
лише за наступних умов: а) врахування у методології чинних міжнародних 
стандартів діяльності суду та реалій вітчизняної судової системи; б) 
існування ефективної взаємодії та дієвої комунікації судів з 
громадськістю, зокрема неурядовими організаціями та ЗМІ, на основі 
взаємної довіри; в) неупередженого ставлення до результатів 
дослідження з боку всіх зацікавлених осіб; г) поєднання зусиль експертів, 
юристів, соціологів та громадськості у процесі організації досліджень. 

 
Метою даного етапу дослідження було проведення порівняльної 

оцінки якості окремих аспектів функціонування суду, що дало можливість 
не тільки виробити та надати рекомендації судовим установам щодо 
покращення їх діяльності, але також відстежувати зміни у роботі суду, які 
відбулися протягом досліджуваного періоду. 
  

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 та 
другого раундів досліджень; 

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

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

4. Оцінка змін у роботі суду у поточному періоді порівняно з 
попереднім; 

5. Визначення можливих напрямків вдосконалення роботи суду „очима” 
учасників судового процесу; 

6. Розроблення та апробація рекомендацій щодо майбутніх змін у 
пілотних судах; 

7. Поширення інформації про результати дослідження та ініціювання їх 
обговорення в конкретних судах та з громадськістю. 

 
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 
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проваджень тощо. Тому підхід, який було використано дослідженні, є 
новацією, що базується на поєднанні  як українського контексту так і 
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 категорій справ, можливо навіть - 
діяльності окремих суддів. 

Ключовими елементами такого алгоритму є критерії оцінювання 
(надалі – «виміри якості») та індикатори.  

 
Виміри якості 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 (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 
таких 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, 
Інструментів оцінки суду (CourtTools). 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 Анкета для оцінювання, розроблена у 2008 
році Європейською комісією з питань ефективності правосуддя (CEPEJ). 
На сьогодні, створений та існує Міжнародний Консорціум з Досконалості 
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Суду, до якого входять Світовий банк, Національний центр судів штатів, 
Підпорядковані суди Сінгапуру, Австралоазійський інститут судового 
врядування, та інші організації, метою якого є об’єднання міжнародних 
зусиль задля розробки системи цінностей, концепцій та інструментів, яку 
суди по всьому світові можуть використовувати для 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 Україні 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 систем, 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. 

 
Індикатори оцінювання діяльності суду. Показник конкретизує 

стандарт, робить можливим його вимір та визначення проявів та проблем 
питань в реалізації. За формою показник може мати різний характер: 
питання анкети, статичний показник, вид поведінки, частота події , 
наявність чи відсутність якихось 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. Така 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 
відповідають українському контексту. Перш за все, це стосується 
визначення критеріїв та показників оцінювання. 

В рамках пілотного проекту розглядались наступні виміри якості: 
Доступність судової інформації, Територіальна доступність суду, 
Фінансова доступність суду, Відкритість, Доброчесність, Безпечність 
Зручність, Повага та Ввічливість, Оптимальність термінів судового 
розгляду, Незалежність та Неупередженість суддів, Справедливість, 
Компетентність. Цей перелік був створений на основі аналізу загальних 
принципів функціонування суду, в демократичному суспільстві, з 
урахуванням особливостей їх відображення в українському законодавстві. 
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 Однак з можливих вимірів якості та релевантних щодо них 
показників було виділено лише ті, які могли бути використані при 
опитуванні громадян – відвідувачів суду. Треба зауважити, що всебічна 
оцінка діяльності суду передбачає використання різних методів щодо 
окремих вимірів. Щодо деяких із них, 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 тільки 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, 
забезпечить в повній мірі можливість виміряти ступінь реального втілення 
відповідних стандарти. 
 Виходячи з методології, яка пропонується, якість роботи суду 
оцінюється з позиції відвідувача суду. Досліджуючи думку (хоча і 
суб’єктивну) відвідувача, ми виходили з того, що навіть якщо робота суду є 
ефективною за певними показниками, надана у суді послуга є бездоганною 
за своїм стандартом, якість процесу її надання залишиться низькою, доки 
відвідувач, як зовнішній оцінювач, є незадоволеним, а послуга не 
відповідає його потребам (очікуванням). Тому врахування думки 
відвідувачів є необхідною умовою отримання цілісного та несуперечливого 
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 ним індикатори, які дозволяють адекватно 
оцінювати якість роботи суду саме через категорію відвідувачів.  
 Таким чином, запропонована система складається з 7 вимірів якості, 
які, в свою чергу, оцінюються через 37 індикаторів, на основі яких власне і 
формулювались запитання в опитувальниках. (Табл.1). 
 

 
Таблиця 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 та прибраність приміщення суду. 
Врахування потреб громадян з обмеженими 
можливостями щодо безперешкодно потрапляння 
до суду і користуватися послугами суду.  
Зручність графіку роботи канцелярії суду для 
вирішення справ у суді. 
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Вимір Індикатори 

3. Повнота, 
доступність та 
ясність 
інформації  

Зручність розташування інформаційних стендів. 
Достатність наявної в суді інформації щодо: 
розташування кабінетів, залів судових засідань, 
інших приміщень; правил допуску в суд та 
перебування в ньому; справ, що 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. Дотримання 
термінів  
судового 
розгляду  

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

 
1.2. Організація дослідження 
 

Дослідження складалося з декількох етапів. На підготовчому етапі 
було проведено фокус-групові дискусії щодо уточнення індикаторів виміру 
якості окремих аспектів роботи суду.  

Протягом листопада-грудня 2010 року групою підготовлених 
інтерв’юерів було опитано 210 респондентів – відвідувачів Апеляційного 
суду Волинської області, 210 - Луцького міськрайонного суду. Опитування 
проходило в м. Луцьк безпосередньо в приміщеннях названих судів. 

Опитування відбувалося шляхом індивідуального особистого 
інтерв’ю за випадковою вибіркою З метою забезпечення якісного аналізу 
отриманих даних було проведено дві фокус-групи з працівниками апарату 
судів, суддями та отримано додаткову інформацію, відгуки, які бралися до 
уваги під час підготовки звіту. 
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Розділ 2.  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ: АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД  
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 
2.1. Соціально-демографічні та процесуальні характеристики 
учасників судового розгляду 

 
Соціально-демографічні показники осіб, які опитувалися під час 

проведення дослідження, традиційно вважаються в соціологічній практиці 
певним базисом, який дає можливість витлумачити основні відповіді та 
встановити важливі кореляції. Серед таких показників найважливішими є 
наступні: 

Загальна кількість опитаних – 210 осіб. З них 62,9% чоловіків (132) та 
37,1% жінок (78).  

Респонденти за віком розподілились на наступні групи: 
18-25 років -  13,3% 
26-39 років – 32,9% 
40-59 років – 41,4% 
60 років +    - 12,4% 
Переважна більшість опитаних – 72,3% має вищу освіту, натомість 

середню – 27,1%. Це є свідченням певного суспільного стереотипу, який 
трактує звернення до суду, як боротьбу за свої права, що автоматично 
виключає осіб з низьким рівнем самоідентифікації, серед основних 
чинників якої якраз і є вища освіта (як відповідник інтелектуального рівня). 
Певним корелятом наведеного вище є й територіальний розподіл 
опитаних. Жителями міста з них є 65,7%, інших населених пунктів – 34,3%. 
Характерною видається й самооцінка заможності, що разом із наявністю 
вищої освіти також може слугувати чинником звернення до суду. До осіб з 
середнім рівнем статків себе долучило 72,4% опитаних, нижче середнього 
статку – 14,3%. Найвищий та найнижчий рівні, в цілому, також 
відображають суспільні тенденції – 7,1% та 6,2% - респондентів відповідно. 
Специфічним є високий – 88,1% тих, хто має попередній судовий досвід. 

Переважна більшість - 72,4% осіб беруть участь в цивільному 
процесі, 56,7% представляють власні інтереси. У 21,4% опитаних, судова 
справа ще не розглядалась, натомість – в 33,3% осіб справи завершено.  
Значною є обізнаність з роботою суду таких – 79% респондентів. Зовсім не 
обізнані з роботою суду лише 3,3%. Чітко прослідковується зв’язок між 
знанням судової специфіки та наявністю вищої юридичної освіти. Серед 
таких осіб (39% загалом), цілком обізнані з роботою суду – 80,5%, а не 
обізнані, відсутні взагалі. Натомість, серед респондентів без юридичної 
освіти таких – 14,1% (загалом обізнаних – 53,1%) і 5,5% опитаних 
відповідно. Такі результати не є випадковими, враховуючи високий 
відсоток осіб саме з попереднім судовим досвідом. Так, максимальну 
обізнаність демонструють особи, які були 6 і більше разів учасниками 
судових розглядів – 88,1% опитаних. Отже, як бачимо, саме особистий, 
неодноразовий досвід є вирішальним фактором обізнаності з роботою суду 
та суддів.  

 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 
 
2.2.1. Загальна оцінка якості роботи суду 

 

 
 

Рис. 1 Загальна оцінка якості роботи суду 
 

Аналізуючи результати відповідей на дане запитання, можемо їх 
узагальнити наступним чином: 

Середня оцінка якості роботи суду (де 1-дуже погано, 2-погано, 3-
задовільно, 4-добре, 5-відмінно) – 4,35, що, загалом є високим показником. 
Крім того виявляється позитивна динаміка, свідченням якої є те, що оцінка 
якості зросла на 0,25 бала, порівняно з результатами дослідження 2009 р. 
коли вона становила 4,1. 

Стосовно ж розподілу по кожному з вимірів, то результати є 
наступними:  
Дуже поганою (1) якість роботи даного суду вважає 3,8% опитаних; 
Поганою (2) – 1,4%; 
Задовільною (3) – 6,2%; 
Доброю (4) – 33,3%; 
Відмінною (5) – 55,2%. 

Можемо зробити висновок, що високий середній бал (4,35) фактично 
складається з оцінок «добре» та «відмінно» (сумарно 88,5% відповідей), а 
тому характеризує позитивне сприйняття роботи даного суду абсолютною 
більшістю опитаних.  

Проаналізуємо детальніше кореляцію отриманих оцінок якості 
роботи суду з рядом важливих чинників, до яких, насамперед, належать: 
 
Вік 

Найнижче (1 бал) якість роботи суду оцінили респонденти віком 40-
59 років (6,9%).  Однак, представники цієї ж групи становлять найбільшу 
частку тих, хто поставив оцінку «добре» - 32,2% та «відмінно» - 57,5%. 
Такий розподіл пов’язаний з загалом найбільшою кількістю респондентів 
даного віку. Друга, за обсягом вікова група – 26-39 років, в переважній 
більшості оцінює суд на «добре» 34,8% і «відмінно» - 64,3%. Оцінки «2» та 
«3» поставили, особи старшого віку (60+, 7,7%) та віком 26-39 років – 13%, 
однак, як бачимо, кількість таких оцінок вкрай незначна. Характерною 
особливістю є те, що особи від 18 до 25 років оцінювали якість роботи суду 
лише оцінками «добре» та «відмінно» - 35,7% і 64,3% відповідно.  
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Наявність вищої юридичної освіти 
 
 Аналіз зв’язку між цими показниками вказує на наявність кореляції. 
На «відмінно» та «добре» роботу суду оцінили 69,5% та 23,2% 
респондентів з профільною освітою, без освіти, відповідно – 46,1% і 39,8%. 
Як бачимо, загалом більший відсоток професіоналів оцінює якість роботи 
суду вище, оминаючи показник «добре». Загалом, оцінки «1», «2» і «3», 
поставили особи без вищої юридичної освіти, що може бути свідченням 
незнання специфіки судочинства, що й трактувалося опитаними як 
недоліки в роботі судового апарату. 
 
Роль опитаного в суді 
 
 Чітко простежується залежність високої оцінки від приналежності 
опитаного до однієї з сторін у судовому процесі – представлення особисто 
себе, або ж іншої сторони. Саме останні – адвокати та юристи, 
переважною більшістю – 73,7% оцінюють якість роботи суду на «відмінно». 
Загалом, представники цієї групи, фактично оминають оцінки «1», «2» й 
«3» - менше 3% опитаних. Це може пояснюватись, по-перше, знанням 
нюансів та специфіки роботи даного суду, по-друге, особистими 
контактами й знайомствами з персоналом суду, які можуть 
використовуватись в професійній діяльності, по-третє, корпоративною 
солідарністю. Однак і серед тих, хто представляє в суді особисто себе, 
низькі оцінки вкрай малі –  від 1,7% до 6,7%, натомість оцінка «відмінно» 
теж встановлюється більшістю опитаних – 45,4% респондентів.  
 
Вид судового процесу 
 
 Більшість опитаних брала участь в цивільному процесі. В інших 
видах судового процесу частка опитаних зовсім незначна. Оцінки «добре»  
та «відмінно» - є абсолютно переважаючими (серед учасників цивільного 
процесу – 28,3% та 57,2%; серед учасників інших процесів – від 42,1% до 
100%). 
 
Стадія розгляду справи 
 
 Найвище роботу суду (значення «відмінно» і «добре») оцінюють 
особи (їх більшість – 45,2%), справа яких знаходилась в процесі розгляду 
на момент опитування  – 45,7% та 44,3%. Загалом, на кожному з таких 
етапів – чи то лише від початку справи (21,4% опитаних), чи то вже після її 
завершення (33,3%) – негативних оцінок немає, або ж їх вкрай мало. 
Цікавим видається аналіз зв’язку між оцінкою суду та задоволенням 
інтересів учасників судочинства. Так, рішення по справі на момент 
дослідження отримало 32,7% респондентів. Позитивним воно було для 
77,8% опитаних, з яких жоден не оцінив роботу суду негативно, а оцінки 
«4» і «5» поставило, відповідно 33,3% та 59,5% осіб. Стосовно ж осіб, які 
отримали негативне рішення, відзначимо, що це не призвело до 
суб’єктивності в їх оцінці конкретних аспектів діяльності суду. З цієї частки 
респондентів, поганою роботу суду вважає лише 16,7%, а 75% нею 
задоволені. Це є свідченням високого професіоналізму працівників суду та 
якості наданих послуг, оскільки ні можливе упереджене ставлення, ні 
можливі матеріальні, особистісні або ж суб’єктивні аспекти стосовно 
завершення розгляду справи не вплинули на оцінку взагалі. 
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Ступінь обізнаності з роботою суду 
  
       Відзначимо високий відсоток обізнаності з роботою даного суду – 79% 
респондентів. Натомість, тих, хто взагалі нічого не знає про даний суд 
лише 3,3%. Знову ж таки, підтверджується встановлена вище тенденція – 
оцінки «5» та «4» виставляються опитуваними не залежно від досвіду 
роботи в суді. Лише серед тих хто цілком обізнаний з роботою даного суду 
більший відсоток – 55,2%, оцінили його роботу на «відмінно».  
 
Матеріальне забезпечення 
 

Наявність матеріально-технічного забезпечення процесу 
судочинства видається неважливим чинником високої оцінки суду. Особи, 
які повністю задоволені матеріальною базою, а таких 61%, на «5» суд 
оцінило 51,6%, а на «1» - 5,5%. Серед тих, хто зауважив про нестачу 
ресурсів, «відмінно» поставило 61% респондентів, а «дуже погано» лише - 
1,2%. 
 
2.2.2 Аналіз очікувань респондентів 
 

Важливим показником є відповідність між очікуваннями споживачів 
судових послуг та реальним станом речей у суді. Враховуючи наведені 
вище високі оцінки якості роботи суду та суддів, поставлені 
респондентами, можемо зробити висновок про їх позитивні очікування, які 
виправдались. Так, 80,5% опитаних, зазначили, що враження від візиту в 
суд відповідають очікуванням (найбільша частка 40-59 років – 43,2%), а 
лише 5,2%, що враження є гіршими (26-39 років – 72,7%). Зазначимо, що 
особи старшого віку очікують від роботи судів більшого негативу, оскільки 
про відповідність очікувань заявило 84,6% представників даної вікової 
групи. Враховуючи їх загальну оцінку якості роботи суду на «2» і «3», як 
бачимо, це і є свідченням вищенаведеного. Такий показник як «наявність 
вищої юридичної освіти» не впливає на очікування від роботи суду. 
Більшість осіб з обох сторін – з та без освіти майже однаково зазначило 
про відповідність реального стану в суду до їх уявлень про нього – 85,4% 
та 77,3% опитаних, відповідно. Зауважимо, що серед осіб без юридичної 
освіти більша частка тих, чиї очікування перевершились – 17,2%, аніж 
погіршились – 5,5%. Подібна картина зберігається й при аналізі залежності 
очікувань від статусу респондента в суді. Серед тих хто представляє себе 
особисто, про реалізацію очікувань зазначило 76,5%, а серед 
представників судової системи – 86,8% опитаних. Однак, представники 
першої категорії, певним чином, були налаштовані критичніше, адже про 
кращу ситуацію, в противагу очікуванням зазначило в абсолютному вимірі 
73,3% опитаних. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2.3. Зміни якості роботи суду в цілому 
 

 
 

Рис. 2 Зміни якості роботи суду в цілому 
 
Інтерес становить аналіз результатів відповідей на запитання 

стосовно зміни якості роботи суду, порівняно з минулим візитом 
респондента. Однозначними є позитивні результати. 36,2% респондентів 
не відчули змін, про позитивні зміни зауважило 29,6%. Натомість, 
погіршення якості відзначили лише 1,9% опитаних. Характеристики 
погіршення роботи суду (яких, повторимось, є вкрай мало) присутні у 
відповідях, загалом, осіб молодого віку (26-39 років), які мають вищу 
юридичну освіту, представляють судову систему та володіють певним 
досвідом судових справ (6 і більше). Це пояснюється, по-перше, знанням 
специфіки роботи суду та вимог до її здійснення, а, по-друге, можливістю 
набуття нової спеціалізованої практики та порівнянь, щодо вдосконалення 
роботи даного та інших судів. Особи без юридичної освіти взагалі не 
відзначили жодного погіршення.  

Зрозумілою видається оцінка стабільності або ж покращення роботи 
суду, яка є переважною в тих, хто є неодноразовим учасником судового 
процесу (в абсолютних показниках, від 65,8% до 85,2% опитаних). Це 
пояснюється як об’єктивними причинами вдосконалення роботи суду, так і 
адаптацією самих респондентів до умов конкретного суду. Стадія розгляду 
справи не є визначальним чинником щодо оцінки якості суду. Зауважимо 
лише, що серед осіб, справа яких на момент опитування розглядалась, 
більшою є частка тих, хто зауважив про покращення роботи суду, однак, це 
може бути пов’язане із суто суб’єктивним небажанням висловлювати 
критичні оцінки.  
 
2.3. Оцінка якості за окремими вимірами  

 
Окремим блоком анкети виступають запитання, в яких респондентам 

пропонувалось оцінити за 5-ти бальною шкалою наступні параметри: 
територіальну доступність суду, зручність та комфортність перебування в 
суді, повноту, доступність та ясність інформації, прийнятність платежів, 
дотриманні термінів судового розгляду, сприйняття роботи працівників 
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апарату суду, сприйняття роботи суддів. Детально розглянемо результати 
оцінок кожного з вимірів та порівняємо їх з даними попереднього етапу 
дослідження.    
 
2.3.1.  Територіальна доступність суду 
 

В даний блок входить два запитання стосовно встановлення 
місцезнаходження будівлі суду та можливості потрапити до неї 
громадським транспортом. 

 

 
 

Рис. 3 Територіальна доступність суду 
 
З рисунку можемо зробити висновок, що суттєво зросла оцінка 

респондентами зручності доїзду до будівлі суду громадським транспортом. 
Це, насамперед, варто пов’язати з позитивними змінами в самій організації 
дорожньо-транспортної служби міста. Покращення ж ситуації з пошуком 
судової будівлі, свідчить про результативність рекомендацій наданих у 
минулому турі дослідження, серед яких, зокрема, йшлось про доцільність 
встановлення на прилеглій до суду території та найближчих до нього 
зупинках, інформативних табло й маршрутних вказівників.  

Загалом, як бачимо, жодних проблем із територіальною доступністю 
суду не має. 80,5% респондентів відзначили легкість знаходження будівлі 
суду. Певні проблеми з цим виникли у 6,2% респондентів, а про абсолютну 
складність заявили лише 3,8% опитаних. Цілком прийнятними є й 
маршрути громадського транспорту, адже користуючись ним, лише 1,4% 
опитаних відчували певні незручності при переміщенні до суду. 73,3% осіб 
повністю задоволені цим аспектом розміщення будівлі суду.  

Стосовно зв’язку основних соціально-демографічних характеристик з 
даним виміром, то зазначимо, що труднощі з місцезнаходженням будівлі 
суду жодним чином не пов’язані з віком респондентів (найлегше його було 
знайти особам 40-59 років). Загалом, жителям даного міста значно 
простіше було відшукати місцезнаходження судової будівлі - 71,6%, проти 
28,4% приїжджих. Це, також, не було проблемою для осіб з середнім 
рівнем статку (73,4%), а також з високим рівнем, у відповідях яких жодного 
разу не обирався варіант окрім цілковитої зручності знаходження будівлі. 
Стосовно ж користуванням громадського транспорту при доїзді до суду, то 
найлегшим це видається особам віком 40-59 років, які проживають в 
даному місті та володіють середніми статками, а найважчим – знову ж 
таки, приїжджим. Зазначимо, що розглянуті параметри повністю 
задовольняють осіб старшого віку (фактична відсутність негативних 
відповідей).   
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2.3.2. Зручність та комфортність перебування у суді 
 

 
 

Рис. 4 Зручність і комфортність перебування в суді 
 
Як бачимо з рисунку, кожен з аспектів даного блоку зріс порівняно з 

минулим туром дослідження, що, загалом, пов’язане з методичною 
реалізацією запропонованих у минулому турі рекомендацій з цього виміру.  

Найбільшою динамікою відзначається оцінка респондентами 
можливості осіб з особливими потребами потрапити до будівлю суду. 
Оскільки, одним із пунктів рекомендацій попереднього туру дослідження 
було поставлене завдання вдосконалення саме цього параметру, то 
відзначимо його ефективність. Для прикладу, минулого року, середня 
оцінка доступності була найнижчою з наведених індикаторів – 3,99. Цього ж 
року, середня оцінка 4,66 є другою за виміром якості. До того ж, на користь 
останнього свідчить те, що лише 4% респондентів похилого віку, які, в 
принципі, також можуть відчувати певні проблеми з доступом до приміщень 
суду, відзначили про них.     

Абсолютна більшість опитаних (96,7%) відзначає комфортність 
перебування в приміщенні суду. Однак, відзначимо, що до незначної 
кількості тих, хто відчував певний дискомфорт, насамперед відносяться 
особи похилого віку, а найбільше задоволені умовами (жодного 
зауваження) – молоді люди.  

Найбільш привабливим для 98,6% опитаних (середній бал 4,94) є 
чистота всередині суду, а найменш – графік роботи судової канцелярії. 
Так, саме останній параметр з відсотком невдоволених ним 4,8% (81,9% 
опитаних задоволені роботою, 5,7% не визначились з відповіддю) є 
«лідером» щодо нарікань з середнім балом 4,48. Щодо вікових кореляцій, 
то найбільш незадоволених віком 26-39 років (60%), а найменш – 60+. 
Також викликає незначне незадоволення (5,2%) відсутність місць для 
відвідувачів. Даний параметр є найбільш критичним для осіб 26-39 років, 
однак лише близько 29 відсотків старших осіб відзначило його незручність.  
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2.3.3. Повнота, доступність та ясність інформації 
 

 
 

Рис. 5 Повнота, доступність і ясність інформації 
  
Розміщення інформаційних стендів 
 

Характеризується найвищими оцінками респондентів. 97,1% 
опитаних щодо задоволення розміщенням стендів, відзначили варіанти 
цілком та скоріше так. 1% респондентів відчув певні труднощі в оцінці. 
Незадоволені цим параметром переважно особи віком 26-39 років. Цікавим 
видається той факт, що зовсім відсутні серед таких, респонденти похилого 
віку. Стосовно ж наявності вищої юридичної освіти, то особи з нею, частіше 
відзначали варіант середнього задоволення – 3,7% (1,2% незадоволених. 
Для порівняння таких осіб без юридичної освіти – 0%). Відповідним чином, 
це позначається й на подібності відсоткових розподілів осіб, що 
представляють в суді інші сторони. Серед тих же, хто представляє 
особисто себе немає жодної негативної відповіді. Досвід перебування в 
будівлі суду, відграє певну роль в сприйнятті розміщення інформаційних 
стендів. Так, відповідь «скоріше ні» та «більш менш» дали лише 
респонденти, які були учасниками судового процесу більше 6 разів. Серед 
тих же, хто бере участь в судовому засіданні вперше – 84% повністю 
задоволені розміщенням інформаційних стендів.             
 
 Інформація стосовно планування суду 
 

Відповіді на запитання, які стосувались наявності інформації щодо 
просторового розміщення кабінетів й зал засідань (нею задоволені 88,6% 
опитаних) та правил перебування в самому суді (відповідно, 93,8%) 
свідчать про її достатність та хорошу змістову наповненість 
(незадоволених – менше 3%). Відзначимо спільність осіб, які дали 
відповідь «більш-менш» - до двох відсотків по кожному із запитань.  

Стосовно стендів з інформацією про приміщення суду, то 
характерним є те, що молодь та літні люди зовсім не відзначили варіанти 
«цілком ні» та «скоріше ні». Особи віком 60+ оминали й варіант «більш-
менш», з них 75% повністю задоволені інформативністю стендів. 
Найбільше незадоволених належить до вікової групи 26-39 років з повною 
вищою освітою (саме ці респонденти відзначали варіанти «цілком ні» та 
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«скоріше ні»). Також важливу роль відіграє наявність юридичної освіти – 
адже саме ці особи говорять про незадоволеність інформацією про судові 
приміщення – 100% дали оцінку задоволеності «цілком ні», а 66,7% - 
«скоріше ні». Натомість, більше 90% респондентів без вищої юридичної 
освіти задоволені інформаційними стендами.  

На сприйняття інформації також сприяє роль опитаного в судовому 
процесі. 54,1% осіб, які дали відповідь «цілком так» представляють самі 
себе, натомість серед представників інших сторін, таких 38,5%. З тих, хто 
був учасником судового процесу більше 5 разів, варіант «цілком ні» та 
«скоріше ні» відзначає 100% опитаних. Такі результати можуть бути 
пов’язаними із професійними знаннями осіб, що є представниками 
юридичної сфери або ж мають достатній досвід, а отже, цілком вірогідно, 
можуть висувати до розміщеної інформації спеціалізовані вимоги.  

Стосовно ж інформації про правила допуску та перебування в суді, 
то нею, насамперед, не задоволені особи віком 26-39 років (з варіанту 
«цілком ні» - 66,7% відповідей представників саме цієї групи). Повністю 
задоволені респонденти 40-59 років, яких є трохи більше 40%. Молодь та 
літні люди демонструють абсолютне сприйняття такої інформації – жодної 
негативної оцінки. Загалом, це запитання відтворює тенденції 
попереднього. Також помітні залежності від рівня та характеру освіти 
(«цілком ні» обрало 83,3% з повною вищою, а також 66,7% з юридичною  
освітою; «цілком так» - 60% осіб без неї), а також судового досвіду («цілком 
ні», відзначило 66,7% тих, хто брав участь у більше п’ятьох засідань; 
«цілком так» - 80% «новачків» у судових розглядах) і сторони в розгляді 
справи («цілком так» - 54,4% тих, хто представляє себе особисто).      
 
 Інформація стосовно процедури судочинства 

 
Цей параметр описується групою індикаторів, перший з яких 

спрямовано на встановлення інформативності стосовно поточних судових 
справ, які призначено до розгляду. Повною таку інформацію вважає 91% 
опитаних. Молодь та особи літнього віку повністю задоволені наявною 
інформацією, про що свідчить відсутність вибору ними варіантів оцінки 
цілком та скоріше ні. Найбільше незадоволені наявною інформацією 
респонденти віком 26-39 років. Рівень освіти респондентів, як ми вже 
зазначали, загалом впливає на більшу критичність стосовно наявної 
інформації. Так, щодо інформації про призначені судові розгляди, особи з 
повною вищою освітою, частіше використовують варіанти цілком та 
скоріше ні. Зазначимо, що для цих осіб, одночасно найуживанішим є 
варіант «цілком так» - 68,8% опитаних. Однак за даним критерієм, 
найбільше варіантів оцінки «цілком ні» пропонують особи з середньою та 
неповною середньою освітою – 60%. Такий розподіл зберігається й при 
аналізі впливів наявності вищої юридичної освіти. Особи без неї, 
переважно відзначали оцінки цілком та скоріше ні, а з юридичною освітою 
– варіант «більш-менш» - 55,6%.  

Відіграє роль і кількість судових засідань в яких брав участь 
респондент: 100% тих, хто має значний досвід (6 і більше засідань) 
відзначили про повну незадоволеність наведеною інформацією, натомість 
дзеркальні результати в тих, чий судовий розгляд є першим. Також серед 
тих, хто представляє власні інтереси, варіант «цілком так» відзначило 
55,8%, а серед представників інших сторін таких 37,7%. Можемо зробити 
висновок про те, що наявне інформаційне наповнення про поточні судові 
засідання задовольняє лише тих, хто не володіє повнішою інформацією 
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або ж має мінімальний досвід, оскільки не розкриває всіх аспектів справ, є 
суто формальним або ж інколи не зовсім відповідає дійсності.  

Важливим є наступний індикатор, який інформує споживачів судових 
послуг про наявні стандарти (зразки) документів. Загалом, ним задоволені 
90% опитаних. Особливо відзначимо, що найбільше претензій до такої 
інформації висувається особами з вищою освітою (100% опитаних цієї 
категорії обрали варіанти цілком та скоріше ні), та респондентів із значним 
судовим досвідом (більше 75% опитаних). Цілком задоволені інформацією 
стосовно зразків документів особи старшого віку, без вищої юридичної 
освіти та які беруть участь в першому судовому процесі, представляючи 
себе. 

Ще одним показником є оцінка змісту інформації щодо порядку 
сплати офіційних платежів, які пов’язані з судовими зборами та митом. 
81,9% опитаних вважає її змістовною (насамперед особи віком 40-59 років). 
Зазначимо, що за даним запитанням всі вікові групи, окрім молоді, обрали 
варіант «цілком ні». Відзначимо досить високий, порівняно з попередніми 
результатами, відсоток тих, хто відчув труднощі з відповіддю – 8,1%. 
Найкраще інформацію про офіційні платежі сприймають особи з вищою 
освітою – 72,9% та ті, хто має досвід судових засідань – 76,9%. Особи без 
вищої юридичної освіти демонструють несприйняття даної інформації – 
варіанти цілком та скоріше ні вибирають більше 80% опитаних. Те ж саме 
демонструють респонденти, які представляють в суді самих себе – «цілком 
ні» обрали 60%, а «скоріше ні» 100% учасників дослідження. Можемо 
зробити висновок, що інформація, яка стосується сплати мита та судових 
витрат, насамперед, об’єктивно сприймається «знаючими» особами, 
оскільки їх розцінки або ж формулювання, для інших можуть здатись 
незрозумілими і необґрунтованими.  
 
Інформація в мережі Інтернет 

 
Суперечливими видаються результати аналізу оцінок змістовного 

наповнення Інтернет-ресурсу даного суду. Насамперед, відзначимо, що 
фактично половина опитаних (42,9%) оминула це запитання. Серед тих же, 
хто  відповів – 77,8% цілком задоволені інформацією яка знаходиться на 
веб-сторінці суду, а 5,6% не задоволені нею. Загалом, розподіл відповідей 
характеризує загальний портрет сучасного користувача Інтернетом. 46,4% 
респондентів, які повністю задоволені інформацією на веб-сторінці суду 
належать до вікової групи 26-39 років. Найменше таких серед літніх осіб – 
лише 2,4% опитаних даного віку відповіли на це запитання, однак серед 
відповідей немає жодної негативної оцінки. Проте, найактивніша група 
користувачів висловлює найбільше претензій до такої інформації – оцінки 
«цілком ні», відзначили респонденти 18-25 років – 16,7%, 26-39 – 50% та 
40-59 – 33,3%.      

Найчастіше користуються судовим Інтернет-порталом особи з 
повною вищою освітою, вони ж найвище оцінили зміст наявної там 
інформації – 90,5% оцінки «цілком так». Це ж є справедливим і для 
респондентів з вищою юридичною освітою – 64,3%. Ті, хто представляє в 
суді іншу особу, загалом, незадоволені інформативністю сайту – 66,7% 
таких респондентів. Особи із значним судовим досвідом теж негативно 
оцінюють інформативність веб сторінки – 100% варіант «цілком ні» та 75% 
«скоріше ні». 83,3% опитаних, які відзначили варіант, що свідчить про 
повне задоволення їх потреб в інформації є учасниками лише першого 
судового процесу. Відповідно до цього, можемо зробити висновок про те, 
що наявна на веб-порталі суду інформація задовольняє лише 



найзагальніші потреби в такого роду інформації, оскільки, як бачимо, 
особи, що мають юридичний досвід або ж професійно пов’язані із 
судочинством, загалом, такою інформацією не задоволені. 
 
2.3.4. Прийнятність платежів 
 

 
 

Рис. 6 Прийнятність платежів 
 
З рисунку випливає, що основні рекомендації попереднього туру 

дослідження за цим показником, в яких, зокрема, йшлось про 
роз’яснювальну роботу з користувачами судових послуг та особами, що її 
надають, реалізуються в позитивному руслі.  

Загалом, можемо зробити висновок, що більшість опитаних досить 
неоднозначно ставиться до наявних офіційних судових платежів. Про 
цілковиту прийнятність зазначає лише 37,6% опитаних. 26,7% відчувають 
певні труднощі при відповіді на дане запитання (варіант «скоріше так» - 
11,4%, «більш-менш» - 15,2%). Неприйнятною величина платежів є для 
8,1% респондентів. Зазначимо значну частку тих, хто взагалі не зміг 
визначитись з відповіддю на це запитання – 27,6%. Стосовно вікового 
розподілу відповідей, то найбільш неприйнятними сума платежів є для осіб 
старшого віку – 23,8% опитаних. А найбільш прийнятним для молодих 
людей (55,6%) та осіб віком 40-59 років (64,3%). Серед тих, хто позиціонує 
себе, як заможний, прийнятними судові витрати вважає 84,6% 
респондентів. На другому місці, з 60% відповідей знаходяться ті, хто 
вважає себе бідним. Представники цієї ж групи, з 20% відповідей, 
вважають витрати цілком неприйнятними. Варіант «більш-менш», 
найбільше обирають люди із середніми статками – 68,8%. 

Стосовно ж оцінки необхідності витрат на послуги адвоката, яка 
ставилась перед респондентами, що в суді представляють власну особу, 
то про таку можливість однозначно зазначає 24,6% опитаних (варіант 
«скоріше так» - 8,8%, «більш-менш» - 31,6%), а цілком та скоріше ні – по 
17,5%. Молоді люди, загалом налаштовані скептично. Найбільш готові до 
цього особи віком 26-39 років (50%), з середнім статком («скоріше так» - 
13,9%, «цілком так» - 33,3%). А найменш – ті, хто має 40-59 років (26,1%) 
та старші люди (25%), які оцінюють себе, як бідні (75%) та зі статком нижче 
середнього (26,7%). Хоча, загалом, переважаючими є відповіді «більш-
менш». Представники середнього статку лідирують за цією позицією із 
55,6% відповідей. 
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2.3.5. Дотримання термінів судового розгляду 
 

 
 

Рис. 7 Дотримання термінів судового розгляду 
 
З рисунку випливає, що ряд основних показників стосовно 

дотримання термінів судового розгляду та їх супутніх елементів вимагає 
доопрацювання. Так, зниження оцінки фіксується у вимірах вчасності 
інформування споживача судових послуг щодо дати і часу розгляду 
справи, а також готовності судової канцелярії дослухатись до пропозицій 
стосовно їх призначення. Відзначимо, що за даними параметрами у 
попередньому турі не наводилось чітких рекомендацій (окрім дотичної 
рекомендації стосовно перегляду режиму роботи канцелярії та покращення 
автомобільного сполучення з віддаленими територіями, що можна 
пов’язати з доставкою судових повісток), а тому не варто говорити про їх 
нереалізованість. Стосовно ж інших параметрів, то помітними є їх 
зростання, зокрема стосовно пунктуальності різних аспектів судочинства 
(на чому наголошувалось в попередньому турі дослідження).      

Загалом, як бачимо, респонденти досить високо оцінюють основні 
виміри, які входять до параметру, щодо пунктуальності при організації 
судочинства. Розглянемо більш детальніше дані показники у зв’язку з 
рядом ключових залежних змінних.  

 
Вчасність засідань 
 

Серед тих, чия справа знаходилась в розгляді, основні оцінки такі. 
Найбільше задоволені показником – 68,1% опитаних, а найменше - 7,7% 
респондентів. Особи з вищою юридичною освітою є більш критичними – 
62,5% повністю задоволених (без вищої освіти – 72,5%). Це 
підтверджується також тим, що найбільше незадоволених вчасністю 
початку судових засідань, саме серед осіб, які добре знають професійні 
аспекти даного процесу – 10% осіб з юридичною освітою. А також, серед 
тих, хто представляє в суді іншу сторони (це зазвичай, особи з юридичною 
освітою), повністю незадоволені параметром – 10,3% (задоволені – 66,7%). 
Ті ж, хто представляють в суді самих себе – 6,7% та 68,9%, відповідно. 
Більший судовий досвід (6 засідань+), змушує осіб більш критично 
ставитись до максимальних оцінок – таких є 61,8% (85,7% - тих, хто 
знаходиться в суді вперше). Певним чином, вагаються з максимальною 
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оцінкою особи з досвідом від 2 до 5 справ – 13,8% обрало варіант «скоріше 
так» (максимальна оцінка – 75,9%). Вид судового процесу також впливає 
на оцінку даного виміру – учасники адміністративного процесі більш 
прихильні – 100% позитивних відповідей. Найкритичніші ж учасники 
кримінальних процесів – 26,7% респонденті не задоволені якістю 
показника.      

Ті ж, чию справу вже було розглянуто оцінюють даний параметр 
наступним чином. Максимально високо даний показник оцінили 71,4% 
опитаних, а найменш ним задоволені – 8,6%. 72,5% осіб без вищої 
юридичної освіти є більш прихильними до якості даного показника (з такою 
освітою – 68,4% повністю задоволених). Це встановлюється й оцінками 
тих, хто представляє в суді особисто себе – 72,9% відзначило 
максимальну якість послуги (представники іншої сторони – 66,7% таких 
відповідей). Ті хто, вперше бере участь в розгляді судової справи, загалом 
більш прихильні до максимально оцінки даного параметру – 83,3% 
опитаних. Серед осіб із значним досвідом таких 71,8%. Найбільш 
критичними є особи з досвідом від 2 до 5 судових справ - 16% 
респондентів повністю не задоволені якістю показника. Таких найбільше й 
серед учасників кримінальних процесів – 15,4%. Найбільше ж прихильними 
є учасники адміністративних процесів – 100% позитивних відповідей.    
 
Врахування побажань 

 
Серед осіб, справа яких знаходилась в розгляді, основні оцінки такі. 

Максимальні оцінки відзначили 38,6%, а мінімальні – 45,5% опитаних. Як 
бачимо, такі результати є невластивими для нашого дослідження – 
відсоток незадоволених більший. Загалом така тенденція незадоволення 
якістю послуги зберігається протягом усіх вимірів. Наявність юридичної 
освіти призводить до позитивної оцінки у 45% випадків (35% - негативних 
зауважень). Без освіти, таких осіб лише 33,3% (незадоволених – 54,2%). 
Останніх найбільше також, серед тих, хто представляє в процесі особисто 
себе – цілком незадоволених 51,2% таких респондентів (максимальну 
оцінку відзначило 34,9% опитаних). Наявність судового досвіді призводить 
до більшої толерантності в оцінці даного виміру. В тих, хто бере участь в 
судовому засіданні вперше, максимальна оцінка взагалі відсутня, а 
негативна у 85,7% випадків. Особи із значним досвідом, відзначають якість 
даного виміру у 42,6% випадках, а повністю ним незадоволені в 38,9% 
випадків. Як бачимо, краще знання процедури та аспектів судочинства, 
призводить до кращого розуміння межі впливу учасника процесу на даний 
параметр, який, загалом, в силу специфіки, не може повністю враховувати 
всі побажання споживачів послуги. Цивільний процес видається більш 
схильним до врахування таких побажань, адже саме його учасники у 43,5% 
випадках відзначили максимальну його оцінку (мінімальна, в учасників 
адміністративного процесу – 80% респондентів не задоволені нею). 

Ті ж, чию справу вже було розглянуто оцінюють даний параметр 
наступним чином. Повністю задоволені послугою лише 43,3%, а не 
задоволені – 44,8%. Власне, відтворюються тенденції встановлені вище. 
Особи з вищою освітою є більш поблажливими до оцінки виміру – 55,6% 
респондентів. Негативні відповіді є максимальними в осіб без такої освіти – 
51% опитаних. 54,3% тих, хто представляє в суді особисто себе 
незадоволені показником (інша сторона, лише 17,6% таких відповідей). 
Особи із значним судовим досвідом, загалом вище оцінюють показник з 
51,4% позитивних відповідей (40,5% негативних). Інші групи відзначаються 
рівномірністю – по 33,3% позитивних відповідей та по 50% негативних. 
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Немає виразної залежності й від виду судового процесу, в якому бере 
участь опитаний – майже однаково, від 36% до 46% відзначається низька 
оцінка даного виміру. Найбільш позитивною, з 54,5% відповідей, її 
вважають учасники адміністративного процесу.  
 
Вчасність повісток  
 

Серед осіб, справа яких знаходилась в розгляді, основні оцінки такі. 
Максимально якісним даний вимір вважають 68,6% опитаних, мінімальним 
– 14%. Загалом демонструються досить високі показники – 73,2% осіб з 
вищою юридичною освітою, та, відповідно, 64,4% опитаних без неї, 
повністю задоволені виміром (негативні оцінки відзначили лише 4,9% та 
22,2% респондентів, відповідно). Показники представників в суді іншої 
сторони, також є високими – 76,9% позитивної оцінки. Найгіршим даний 
показник вважають ті ж, хто представляє в суді особисто себе – 23,3% (від 
представників другої групи таких відповідей лише 5,1%). Судовий досвід не 
чинить значного впливу на негативну оцінку даного параметру – фактично, 
всі групи осіб демонструють однаковість поглядів – від 13% до 17%. 
Натомість, найбільш позитивно оцінюють ті, хто бере участь в судовому 
засіданні вперше – 71,4% таких відповідей (2-5 справ – 62,5%; 6 і більше – 
70,9%). Учасники кримінальних процесів, відповідно, до підвищеної 
строгості таких процесів не відзначили жодного негативу за даним виміром 
(повністю задоволені ним – 84,6% опитаних). Найбільш ж критичними є  
зауваження учасників адміністративних процесів – 25% відповідей. 

Ті ж, чию справу вже було розглянуто, оцінюють даний параметр 
наступним чином. Найвище показник оцінюють 63,5%, а найнижче – 15,9%.  
Спостерігається одностайність – майже 64% опитаних, незалежно від 
наявності вищої юридичної освіти позитивно оцінюють вимір. 
Незадоволених же теж однакова кількість – майже по 16%. 
Демонструється й рівність в оцінках залежно від статусу опитаного в суді – 
64,3% представників власних інтересів та 66,7% представників іншої 
сторони оцінюють максимально даний вимір (негатив становить близько 
16%). Відчутно більшою, позитивна оцінка є в тих, хто бере участь в 
судовому засіданні вперше – 80% (негативна, відсутня взагалі). Найбільш 
критичними ж є особи із значним судовим досвідом – 19,4% таких 
відповідей. Також, найвище оцінюють даний вимір учасники кримінальних 
процесів – 81,8% (жодної негативної відповіді), а найгіршим його вважають 
учасники цивільних процесів – 22% опитаних.  
 
Обґрунтованість затримок, перенесень 
 

Серед осіб, справа яких знаходилась в розгляді, основні оцінки 
даного виміру наступні. Повністю задоволені якістю даного показника 
63,3%. Незадоволених – 17,8%. Як бачимо, досить значний відсоток осіб 
вважає обґрунтування перенесення судових розглядів не достатнім. Це 
підтверджується й тим, що особи з/без вищої юридичної освіти у майже 
18% відповідей критично оцінюють його. Вони ж є досить одностайними й у 
максимальній оцінці – 61% (з юридичною освітою) та 65,3% без неї, 
задоволені показником. Певна однорідність помітна й при аналізі 
залежності оцінки виміру від статусу опитаного в суді. І одна, і інша групи 
майже в 65% випадках задоволені показником. Критичніше ж до нього 
ставляться ті, хто представляє особисто себе – 18,6% таких відповідей. 
Судовий досвід призводить до більшої критичності в оцінках – негатив 
відмітили 22,2% опитаних із середнім досвідом (2-5 справ). Також, 
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найбільш позитивно, вимір оцінюють ті, хто бере участь в засіданнях 
вперше – 66,7%. Серед учасників кримінальних процесів, більше тих, хто 
незадоволений виміром – 25% опитаних. Найбільш позитивно його, 
натомість, оцінюють учасники адміністративних справ - 80% позитивних 
відповідей. 

Ті ж, чию справу вже було розглянуто оцінюють даний параметр 
наступним чином. Найвище оцінюють вимір 80,9%, а найнижче – 7,4% 
опитаних. Досить незначними є відсотки тих, хто незадоволений даним 
показником – 5,3% опитаних з вищою юридичною освітою та 8,2%, без неї. 
Максимально ж високо, цей показник оцінюють саме останні – 81,6% 
відповідей. Більше 80% опитаних, незалежно від їх статусу в судовому 
процесі, позитивно оцінюють цей вимір. Негатив визначають у 6,5% 
випадків ті ж, хто представляє самих себе. Найвищими оцінками 
відзначаються особи без судового досвіду – 83,3% опитаних (жодної 
негативної відповіді). Натомість, найкритичнішими є ті хто вже побував на 
судових засіданнях – більше 8% зауважень. Незадоволені виміром 
представляють лише цивільні процеси – 11,6%. Повністю ж задоволені 
обґрунтованістю перенесень судових засідань учасники кримінальних – 
92,3% та адміністративних – 90,9% процесів. 
 
Ознайомлення з матеріалами справи 
  

Серед осіб, справа яких знаходилась в розгляді, основні оцінки такі. 
Найвище показник оцінили 79,8% опитаних, а найнижче – 6,4% 
респондентів. Максимальні оцінки демонструють значна кількість 
респондентів, незалежно від наявності або ж відсутності вищої юридичної 
освіти – від 73,6% (без освіти) до 87,8% з нею. Найбільш критичними є 
саме особи без юридичної освіти – 9,4% неприйняття виміру. Ті, хто в суді 
представляють особисто себе є більш критичними – 10,4% зауважень. 
Найбільш лояльні – 89,5% представники іншої сторони. Найпозитивніше 
параметр оцінюють особи із значним судовим досвідом – 83,6% 
максимальних оцінок. Скептичніше ставляться ті, хто бере участь в 
судовому засіданні вперше. Такі особи в 30% випадках зазначають 
негативні оцінки виміру. Учасники всіх видів процесів відзначаються 
значним, на рівні 81% сприйняттям параметру. Серед них, більш 
скептичними видаються представники адміністративного процесу з 20% 
негативних відповідей.  

Ті ж, чию справу вже було розглянуто оцінюють даний параметр 
наступним чином. Максимальною оцінку цього виміру вважають 88,4%, а 
мінімальною – лише 1,4%. Майже 89% опитаних не залежно від наявності 
вищої юридичної освіти максимально оцінюють цей показник. Критичніші ж, 
з 2% зауважень, є все ж, особи без спеціалізованої освіти. Підкреслимо 
значний відсоток позитивних відповідей – представники іншої сторони та 
представники власних інтересів, добирають майже 90% максимальних 
оцінок. Судовий досвід (6 і більше засідань) у 94,9% випадках сприяє 
позитивній оцінці виміру, натомість, найбільше ж негативно його оцінюють 
ті, хто бере участь в судовому розгляді вперше – 16,7% таких відповідей. 
Учасники кримінального – 100% відповідей, та адміністративного процесів 
– 90,9% відповідей, відзначають, як бачимо, максимальну прийнятність 
виміру на дуже високому рівні. Скептичніше ж до нього ставляться 
учасники цивільного процесу – 2,2% негативних зауважень.    

 
 
 



2.3.6 Сприйняття роботи працівників апарату суду 
 

 
 

Рис. 8 Сприйняття роботи працівників апарату суду 
 

З рисунку помітно однозначну позитивну динаміку кожного з 
параметрів. Найбільшою вона є щодо покращення старанності роботи 
працівників суду, виявів ними доброзичливості, поваги й бажання 
допомогти, а також однакове ставлення до всіх споживачів судових послуг. 
Відмітимо лише, що всі рекомендації попереднього туру дослідження щодо 
працівників суду, узагальнювались під гаслом – «суд – приязний до 
людей», а отже можемо говорити про їх реалізацію.  

Оцінки даного критерію, який включає в себе 7 індикаторів видається 
важливим, оскільки він включає в себе практичні аспекти залучення 
споживачів послуг до судового процесу та співпрацю з особами, які 
безпосередньо, на рівні з суддями, є його уособленням. Зазначимо, що до 
аналізу добирались відповіді тих респондентів, справа яких, на момент 
опитування або знаходились в процесі розгляду (45,2%) або ж завершився 
(33,3%). Загалом, як помітно з таблиці, середні оцінки є високими. З них 
переважаючими є показники, які описують емпатійні аспекти працівників 
суду – доброзичливість (середній бал 4,65) і витриманість, коректність 
(4,63) та старанність, трудову дисципліну (4,61). Розглянемо детальніше 
результати за кожним із індикаторів. 
 
Доброзичливість та повага 
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Максимально високі показники з даного пункту відзначило 78,5% з 
тих осіб, чия справа розглядається та 67,6% - чию справу вже завершено. 
Відповідно, з першої групи 2,2% опитаних негативно оцінюють даний 
показник, а з другої, таких осіб лише 1,5%. Як бачимо, основні оцінки 
припадають на варіанти скоріше та цілком так. Серед тих, чия справа 
розглядається, найпозитивніше вимірювані риси працівників суду оцінюють 
молоді люди – жодної негативної відповіді (варіант «цілком так» обрало 
84,6%), а найнегативніше – група 40-59 (лише особи цього віку обрали 
найнижчу оцінку). Цікавим є той факт, що літні люди також повністю 
задоволені виявленою до них повагою – жодної негативної відповіді від цієї 
групи немає. Також повністю задоволені цим особи з повною вищою 
освітою, серед яких 83,1% респондентів обрало варіант «цілком так». 
Загалом, особи з середньою або ж неповною освітою більш критично 
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ставляться виразів доброзичливості, адже саме у відповідях представників 
цієї групи присутні варіанти цілком та скоріше ні. 85,4% осіб з юридичною 
освітою зазначили найвищу оцінку з даного запитання. Без неї – 73,1%. 
Натомість, саме ці особи обирали негативні варіанти, які свідчать про певні 
зауваження з їх боку до працівників суду. Свідченням цього є й те, що 
лише респонденти з юридичною освітою також обирали варіант, який не 
дає однозначної оцінки. Більше негативу з боку працівників відчули 
респонденти, які в суді представляють власну особу. Найпозитивніше ж, 
налаштовані ті, хто представляє в суді іншу особу - 89,7%. Значний досвід 
судових справ призводить до того, що такі особи у переважній більшості 
(82,1%) позитивно оцінюють судовий персонал (хоч і з незначною кількістю 
критичних зауважень). Останні, взагалі відсутні в тих, хто раніше не брав 
участі в процедурах судочинства (визначило «цілком так» - 77,8% 
респондентів).  

Серед осіб, справу яких розглянуто, найвищу оцінку виставили 
респонденти віком 26-39 років (78,3%), а найнижчу, знову ж таки, лише 
особи від 40 до 59 років. Всі, без винятку, особи з базовою вищою освітою 
відзначили про максимальну оцінку виявів поваги з боку працівників суду. 
На другому місці, за цим виміром, знаходяться опитані без вищої освіти – 
69,2%. Найбільше ж незадоволені цим індивіди з повною вищою освітою – 
лише вони відзначали варіант «цілком ні». Особи з вищою юридичною 
освітою не відзначили жодного з негативних варіантів («цілком так» - 
63,2%, «скоріше так» - 36,8), натомість його обрали особи без профільної 
освіти (варіант «більш-менш», також обирали лише вони). Близько 13% 
тих, хто представляє в суді самих себе негативно оцінюють судовий 
персонал по даному запитанню, а серед представників іншої сторони, такі 
оцінки відсутні взагалі. Лідером є особи без судового досвіду – 83,3% 
максимальних оцінок. Найкритичніші ж, якраз ті, хто брав участь в 2-5 
засіданнях. Представники цієї групи у 64% відзначили варіант «цілком так», 
а також, лише вони відзначили варіант «цілком ні». 
 
Бажання допомогти 

 
Максимально даний показник оцінило 68,2% осіб, справа яких 

знаходиться в розгляді (мінімальна оцінка – 5,7% опитаних) та 69,1% тих, 
чию справу вже було розглянуто (мінімальна оцінка – 4 ,4% респондентів). 
Найвищим (варіант «цілком так») є цей показник у молодих людей – 83,3% 
(жодного негативного вибору), а найнижчим у осіб 40-59 років, оскільки 
лише вони відзначали варіант «цілком ні». Особи з повною вищою освітою, 
в більшості випадків (80%), відзначають максимальний рівень бажання 
допомогти з боку працівників суду. Натомість, особи без вищої освіти 
обрали варіант «цілком ні» (13,8%) та «скоріше ні» (6,9%). З цієї групи, 
максимум готовності допомогти відчули менше половини опитаних. 
Подібним є й вплив наявності юридичної освіти – 82,1% опитаних оцінили 
відчуття готовності надати допомогу від судового персоналу за 
максимальною оцінкою, а без освіти, таких є 57,1%. За приналежністю до 
однієї із сторін в судовому розгляді, 11,4% тих, хто представляє особисто 
себе, відзначає мінімальний рівень відчуття допомоги (0% - представників 
іншої сторони), а максимальний рівень, відзначається у відповідях 52,3% 
респондентів (86,5% представників іншої сторони). Найбільш задоволені 
даним показником є ті, в кого є значний судовий досвід (6 і більше справ) – 
76,9%. Ті ж, хто брав участь в 2-5 розглядах відзначають мінімальний 
рівень задоволення бажанням допомогти судового персоналу (11,1% - 
«цілком ні», 55,6% - «цілком так»).   
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Серед тих, чия справа вже була завершена результати 
розподілились наступним чином. 77,8% молодих людей вважає, що 
бажання допомогти, персонал суду виражав максимально повно. 
Натомість, найменше це відчули представники вікової групи 40-59 років. 
Наявність вищої освіти призводить до того, що індивіди, які належать до 
даної групи відзначали максимальний рівень готовності допомогти. В 
даному випадку, наявність юридичної освіти не відіграє значної ролі. З 
нею, варіант «цілком так» обрало 66,7% опитаних, «цілком ні» - 5,6%. Без 
освіти – 70% та 4%, відповідно. Найбільш негативними є відповіді тих, хто 
представляє самих себе. Натомість з них, варіант цілковитого задоволення 
відзначається 66% опитаних. Серед тих же, хто є представником іншої 
сторони таких відповідей 76,5% (жодного негативного варіанту). Ті хто 
вперше беруть участь в судовому розгляді, найбільш повно відчувають 
готовність допомоги від працівників суду. Таких серед опитаних 83,3%. 
Найбільшими ж скептиками постають особи з досвідом від 2 до 5 судових 
засідань – 60% з них обрало варіант «цілком так», а 12%, взагалі, варіант 
«цілком ні». 
 
Однакове ставлення до всіх учасників процесу 

 
 Максимальну рівність у ставленні, незалежно від соціального 

статусу відчули 76,4% осіб, справа, яких розглядалась на момент 
дослідження та 64,7%, тих чия справа вже була завершена. Відповідно, 
про негатив даного параметру заявило 3,4% та 4,4% опитаних, відповідно. 
Серед тих, чия справа розглядається, найвище даний параметр оцінили 
люди, віком 40-59 років – 78,4%, однак представники цієї ж групи 
переважають серед тих, хто відзначив варіанти «цілком ні» (5,4%) та 
«скоріше ні» (2,7%). Лідером за останнім варіантом є особи похилого віку – 
8,3%. Рівномірними є оцінки даного показника відповідно до наявності 
вищої освіти. 84,2% респондентів з вищою освітою максимально високо 
оцінюють даний показник (хоча присутні й певні зауваження). 64,3% осіб 
без вищої освіти, обирають варіант «цілком так». Незадоволеність 
означеним показником висловлюють респонденти з юридичною освітою – 
4,9% проти 2,1% без такої освіти. Серед них же 82,9% обирають варіант, 
що характеризує повне задоволення параметром (без юридичної освіти, 
таких 70,8%). Представники іншої сторони, загалом позитивніше оцінюють 
рівність у ставленні до суб’єктів процесу з боку працівників суду. Це 
спостерігається у 87,2% випадках проти 64,3% відповідей, осіб, які 
представляють особисто себе. 83% осіб зі значним судовим досвідом 
позитивно оцінюють даний вимір. Власне це є максимальним показником, 
оскільки особи без такого досвіду відзначають варіант цілковитого 
задоволення у 55,6% випадків (участь у 2-5 судових засіданнях – 70,4%). 
Отже, спостерігається зростання виміру із відповідним зростанням кількості 
судових справ, в яких опитані брали участь.     

Відповіді ж респондентів, судова справа яких завершилась, були 
наступними. Саме особи старшого віку з результатом 85,7% є тими, хто 
повністю задоволений рівністю у ставленні до відвідувачів суду. Найгірше 
цей показник оцінюють особи з когорти 40-59 річних. Респонденти без 
вищої освіти з відсотком 69,2%, становлять найбільшу групу тих, хто 
максимально високо оцінює даний показник. Особи з вищою освітою у 
66,7% відзначають варіант незадоволення показником рівності у ставленні 
персоналу суду до споживачів послуг. Жодного негативу не помічають 
особи з вищою юридичною освітою, максимальну ж якість відзначають з 
них 57,9%. Опитані, без вищої освіти, варіант, який характеризує 
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максимальне задоволення обирають у 67,3% випадках, а критикують 
персонал суду у 6,1% випадках. Приналежність до однієї з сторін в 
судовому розгляді, не є важливим чинником оцінки персоналу суду, 
оскільки показники максимальної якості такого ставлення висловлюють 
приблизно однакові відсотки до 65% кожної з груп. Ті, хто вперше бере 
участь в судовому засіданні найвище оцінюють даний вимір – 100% 
респондентів (на другому місці, особи з найбільшим досвідом – 63,2%, 
вони ж ставляться найкритичніше – 5,3%).  
 
Старанність, дисциплінованість 

 
Відповіді за даним виміром розподілились наступним чином: серед 

тих, чия справа розглядалась найвище оцінили даний показник 74,5%, а 
найнижче – 4,3% опитаних. Серед тих, чия справа була на розгляді – 
68,6% та 5,7% респондентів, відповідно. За першою групою результати 
були наступними. Серед найвищих є лідером показник 84,6%, який 
відзначили найстарші респонденти (лише позитивні відповіді). Серед 
негативних найбільше виборів у представників вікової групи 40-59 років 
(75%). Відзначимо, що молодь також відзначила лише позитивні відповіді 
(«цілком так» обрало 76,9% опитаних). 81,4% респондентів з вищою 
освітою оцінюють проявлені персоналом якості найвище. Незадоволених 
же найбільше серед осіб з середньою освітою – 12,9%. Вища юридична 
освіта впливає на формування високої оцінки даного показника – 85,4% 
респондентів. Найбільш незадоволені ж особи без неї – 7,5%. Високим 
показником – 89,7% оцінюють старанність персоналу особи, що є певним 
чином дотичним до нього – мова йде про тих, хто представляє в суді інших 
осіб. Натомість, представники іншої групи більш незадоволені даним 
параметром (8,5%). Особи без судового досвіду позитивніше оцінюють 
даний вимір (жодних негативних оцінок), позитивних – 66,7%. 
Найкритичнішими є індивіди з досвідом у 2-5 справ – 6,9% незадоволених. 

Стосовно ж тих, чию справу було завершено, то показники такі. 
85,7% людей похилого віку відзначають найбільше задоволення даним 
параметром роботи судового персоналу. Найгірше ж його оцінюють молоді 
люди (показник «цілком так» обрало 55,6% опитаних). 71,7% осіб з вищою 
освітою вважають проявлені персоналом характеристики вартими 
найвищих оцінок. Відзначимо варіант, що свідчить про невпевненість 
респондентів у встановленні оцінки даного виміру – «більш-менш», 7,7% 
осіб з середньою освітою. 73,7% осіб з юридичною освітою та 66,7% 
максимальними вважають старанність і дисциплінованість працівників 
суду. Відповідно, критично до них ставиться 5,9% опитаних з другої групи. 
Серед тих, хто вперше бере участь в судовому засіданні абсолютне 
прийняття даного виміру – 100% максимальної оцінки. 
 
Витриманість, коректність 

 
76,6% опитаних, з групи, чия справа розглядалась в суді 

максимально високо оцінили даний показник, а 2,1% - мінімально. Серед 
тих же чия справа вже була розглянута, відсотки розподілились так – 
67,1% респондентів – максимальна оцінка, 1,4% - мінімальна. Відносно 
першої групи, результати за даним виміром є такими. Старші люди 
найвище оцінюють даний параметр – 84,6%, на другому місці молодь – 
76,9%. Дані групи не зазначають жодної негативної оцінки. Про негаразди, 
натомість зазначають представники вікової когорти 40-59 років – 5%. 84,7% 
респондентів з вищою освітою відзначають максимальний рівень даного 
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параметру. Найменше задовольняє цей показник респондентів із 
середньою освітою – 6,5% опитаних. Вища юридична освіта є корелятом 
даного виміру, оскільки особи з нею фактично без критичних зауважень, 
обрали варіант «цілком так» (87,8%). Без юридичної освіти – 
переважаючими були варіанти «скоріше так» (26,4%) та «цілком так» 
(67,9%), однак, присутні й негативні оцінки. Цікавим є залежність даного 
параметра від ролі опитаного в суді. Ті, хто представляв себе особисто, 
найбільше задоволені у 61,7% випадків, а незадоволені у 4,3%. Натомість, 
представники інших сторін демонструють значний показник максимальної 
оцінки якостей працівників суду у 92,3%. На нашу думку, це пов’язане із 
специфікою даних осіб, які в силу службового статусу налаштовані на саме 
таку – витриману і коректну співпрацю один з одним. Максимально високо 
оцінюють витриманість та коректність працівників суду особи із значним 
судовим досвідом – 83,9% опитаних. Ті ж, у кого ця справа є першою, не 
зазначаючи негативних аспектів, зосереджуються на варіанті «скоріше так» 
- 44,4%. Негативно оцінюють даний параметр особи з досвідом до 5-ти 
засідань – 3,4%.  

Серед тих, чия справа вже була завершена, основними є такі виміри. 
Найкращими є показники серед осіб віком 26-39 років – 75%. Молодь не 
відзначає жодної негативної оцінки («цілком так» - 55,6%, «скоріше так» - 
44,4%). Найбільш скептично налаштованими є особи 40-59 років – 3,3%. 
Відзначимо подібність груп, які надали максимально високі оцінки – не 
зважаючи на рівень освіти, відсоток перевищував 60. Особи з вищою 
юридичною освітою не ставлячи негативних оцінок, в той же час, 
відзначають неоднозначність даного показника – «більш-менш» - 5,3%, 
«скоріше так» - 26,3% та «цілком так» - 68,4%. Відсутність юридичної освіти 
призводить до критичних оцінок – цілком та скоріше ні по 2%. Серед 
представників власної особи під час судового розгляду, певні критичні 
зауваження висловлює 2,1% опитаних (лише представники даної групи), а 
позитивні 62,5%. Представники ж інших сторін більш позитивно оцінюють 
даний аспект працівників суду – 77,8% обрало варіант «цілком так». За 
найвищими показниками лідерами є ті, в кого дана судова справа є 
першою – 83,3%. Негативу ж більше помічають особи із значним судовим 
досвідом – 2,6%. 

 
Професіоналізм 

 
73,9% опитаних відзначили високий рівень оцінки даного параметру, 

а 4,3% залишились ним незадоволені. З тих же, чия справа на момент 
дослідження була розглянута – 69,6% вибрали максимальну оцінку, а 2,9% 
- мінімальну. Аналіз результатів відповідей осіб, що належать до першої 
групи, є таким. Молодь та особи старшого віку найвище оцінюють даний 
показник – по 76,9% опитаних. Найбільш неприйнятним він є лише для осіб 
віком 40-59 років – 10,3%. 78% осіб з повною вищою освітою вважають 
даний показник максимальним. 10,3% осіб з середньою освітою критично 
ставиться до нього. Особи з вищою юридичною освітою з невеликим 
відривом позитивніше сприймають професіоналізм працівників судової 
установи – 78% проти 70,6% опитаних. Останні, якраз налаштовані більш 
критично - 5,9%. Представництво в суді іншої сторони впливає на більш 
високу оцінку працівників суду – 82,1% (жодної негативної відповіді). 
Натомість, ті, ж хто є представниками власної особи, більш незадоволені 
цим параметром – 8,9%. Прослідковується залежність описуваного 
параметру від судового досвіду. Ті, хто бере участь вперше, ставлять 
максимальну оцінку у 55,6%, особи з певним досвідом – у 74,1%, особи із 
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значним досвідом – у 76,8% випадків. Останні ж, одночасно, найбільш 
скептично налаштовані – варіанти «цілком ні» та «більш менш» 
відзначаються ними у 3,6% випадків.      

Серед тих, чию справу було завершено, відповіді розподілились 
наступним чином. Найбільш прихильними до даного параметру є старші 
люди – 85,7% та опитані віком 26-39 років – 75% позитивних відповідей. 
Найбільш критичними – когорта 40-59 років – 6,7%. Особи з вищою освітою 
демонструють позитивнішу оцінку даного параметру – більше 70%, однак, 
вони ж є найбільш критичними – 3,8% критикують його. Особи ж із 
середньою освітою – відзначають максимальну якість виміру лише у 53,8% 
випадків. 73,7% опитаних із вищою юридичною освітою позитивно 
оцінюють професіоналізм працівників суду, а без неї таких 68%. Подібне 
прослідковується й у тому, як розподіляються відповіді залежно від ролі 
опитаного в суді. Ті, хто представляє особисто себе, цілком задоволені 
виміром у 68,1% випадків. Представники ж інших сторін, максимальну 
оцінку ставлять значно частіше, у 77,8% випадках. 83,3% респондентів без 
судового досвіду позитивно оцінюють даний вимір. Найбільше нарікань він 
накликає в осіб із значним досвідом перебування в суді (варіанти «цілком 
ні» - 2,6%, «більш-менш» - 7,7%).  

Окремим пунктом постає запитання стосовно оцінки старанності 
роботи працівників суду, адже саме вона може призводити до серйозних 
помилок в документах та порушенні судових строків. Більшість осіб 
позитивно оцінюють цей параметр. Серед респондентів, справа яких 
знаходиться в розгляді, найвище оцінюють старанність працівників суду 
80,2% - найнижче – 7,7%. Серед опитаних, які вже отримали присуд таких, 
відповідно, 85,3% і лише 1,5%.  

Враховуючи стадію судового розгляду проаналізуємо зв’язок між 
оцінкою та рядом параметрів. Серед учасників судового розгляду, 
найбільш незадоволені якістю роботи працівників суду особи віком 40-59 
років (71,4%), а найбільш задоволені – молоді люди (жодної негативної 
оцінки). Рівень освіти не є визначальним чинником даної оцінки, однак, 
особи з повною вищою освітою, загалом більш критично ставляться до 
наданих послуг – 57,1% та 50% - варіант «скоріше ні». Респонденти ж із 
базовою вищою освітою у 100% випадків відзначали найвищу оцінку. 
Наявність вищої юридичної освіти також не є абсолютним корелятом. Так, 
особи з нею, відзначили варіант «цілком ні» у 42,9% випадках, а без – у 
57,1%. Натомість, варіант «цілком так» серед тих, хто має юридичну освіту 
переважає у 45,2% випадках, а серед опитаних без юридичної освіти у 
54,8% випадків. Роль опитаного в суді впливає на більш негативне 
сприйняття роботи працівників суду саме в означених аспектах. Ті, хто 
представляє в процесі особисто себе фактично в більше, ніж 11% випадків 
ставлять оцінку задоволення якості «цілком ні» (представники інших сторін 
– 5,1%). Однак, стосовно виставлення максимальної оцінки, подібні 
кореляції відсутні (близько 80% кожна із сторін). Кількість справ у яких брав 
участь респондент відіграє роль в більш прискіпливому ставленні до якості 
роботи працівників суду – варіант «цілком ні» у 57,1% відзначали особи з 
досвідом більш як 6-ти засідань. Загалом в цієї групи найменший відсоток 
позитивних відповідей – 76,4%. Варіант «цілком так», найбільш популярний 
серед осіб без досвіду судових справ – 87,5%. Можемо зробити висновок, 
що такий стан речей також пов’язаний із відсутністю знання про належні 
процедури, а також не знанням усіх процесуальних нюансів. 

 Серед тих, чию справу вже розглянули, найбільш високі оцінки 
вибирають особи віком 26-39 років (варіант «цілком так» - 90,9%), а 
найменш – 40-59 річні. Респонденти з базовою вищою освітою повністю 



задоволені якістю роботи персоналу суду - 100%. І знову ж таки, лише 
особи з повною вищою освітою є найбільш критично налаштованими до 
них. Повна юридична освіта респондента призводить до таких оцінок:  
«цілком ні» - 0%, а «цілком так» - 84,2%. Відсутність юридичної освіти, 
певним чином впливає на критичність в оцінках: варіанти «цілком ні» та 
«більш-менш» обирали представники лише цієї групи. Отже, як бачимо, 
професіонали вище оцінюють роботу судових працівників саме після 
закінчення розгляди, завершивши усі формальні моменти. Ті, хто 
представляють в судовому засіданні особисто себе більш критично 
налаштовані до оцінки – варіанти «цілком ні» та «більш-менш» - обирали 
саме представники цієї групи. Натомість, представники іншої сторони, 
відзначали лише позитивні варіанти – «цілком так» 88,9% опитаних. Досвід 
в судових справах допомагає краще орієнтуватись в професіоналізмі та 
належному виконанні судовими працівниками своїх обов’язків. Найбільш 
негативно їх якість оцінюють ті, хто брав участь у 2-5 судових засіданнях 
(лише ці особи відзначали варіанти «цілком ні» та «більш-менш»). 
Найвищими є оцінки серед тих хто має значний судовий досвід – 86,5% 
(жодної негативної відповіді). Можемо припустити, що це пов’язане саме із 
завершенням судового процесу та відповідному психологічно-емоційному 
настрої опитаних.    
 
2.3.7. Сприйняття роботи суддів 
 

 
 

Рис. 9 Сприйняття роботи суддів 
 
Даний блок запитань видається одним із найважливіших, оскільки 

саме суддя є, образно кажучи, «обличчям» усієї судової системи, оскільки 
залежно від його професіоналізму споживачі судових послуг будуть 
оцінювати все судочинство. Розглянемо даний показник за наступними 
індикаторами. 
 З рисунку помітно, що деякі показники зазнали різкого зростання, а 
деякі, навпаки – знизились. До перших віднесемо: оцінку незалежності та 
неупередженого розгляду суддею справи, дотримання ним процедури, 
рівня підготовки судді, а також його коректності у ставленні до учасників. 
Фактично за кожним із даним параметрів існували рекомендації 
попереднього туру дослідження (особливо відзначимо програми та 
методичні заняття щодо покращення професійних та етичних аспектів 
діяльності судді), а тому можемо говорити про їх дієвість. Стосовно ж 
зниження оцінки респондентами можливості коментарів заяв протилежних 
сторін, то це, на нашу думку, пов’язане з самими нюансами судового 
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процесу (а не постаті судді), а тому в перспективі, підлягатиме певній 
регуляції.   
 
Коректність судді 
 

Відповіді осіб, чиї справи ще були в розгляді відповідали наступним 
чином. Максимально даний показник відзначило 73,9%, а мінімально – 
2,2% опитаних. Наявність юридичної освіти позитивно впливає на високу 
оцінку параметра, саме 80% таких опитаних, зазначають її. Критичнішими є 
особи без такої спеціалізованої освіти. Серед них, повністю підтримують 
вимір 69,2%, однак є й незгідні з ним -  3,8%. Особи без судового досвіду 
налаштовані позитивніше – 87,5% відповідей. Натомість, зростання 
судового досвіду призводить до скептичності: участь у 2-5 справах – 62,1% 
задоволених, у більше 6 справах – 78,2%, однак 3,6% негативних 
відповідей. Учасники кримінального процесу більш скептичні – 66,7% 
позитивних відповідей. А максимальна їх кількість у представників 
адміністративних справ – 80%. Найбільше негативних відповідей у тих, хто 
бере участь в цивільних справах (варіанти цілком та скоріше ні – майже по 
3%). 

Респонденти, справи яких вже були закриті, визначались з оцінками 
так. Повністю підтримують високу оцінку виміру 73,9% опитаних, а не 
погоджується з цим 5,8% опитаних. 84,2% опитаних з вищою юридичною 
освітою позитивно оцінюють коректність судді, натомість, без освіти, таких 
осіб 70% (8% - критичні). Ті, хто брав участь в більш як 6 засіданнях, 
позитивно оцінюють параметр в 82,1% випадках. Найбільш критичні особи 
з досвідом 2-5 справ – 8,3% невдоволених. Учасники адміністративного 
процесу у 90% випадків позитивно оцінюють вимір. Негативних відповідей 
– 8,3%, серед учасників кримінального процесу. 
 
Знання суддею справи 
 
 За даним індикатором, особи, справа яких знаходилась в розгляді 
відповіли так. 72,2% вважають, що вимір заслуговує максимальної оцінки, 
а 7,8%, що негативної. Найвище даний показник оцінюють особи з вищою 
юридичною освітою – 80% опитаних. Найнижче – особи без неї – 10% 
критичних зауважень. Опитані без судового досвіду, оминаючи негативні 
відповіді, високо оцінюють даний показник – 87,5%. Найкритичніші ж ті, в 
кого судовий досвід є значним – 10,9% зауважень. Вид судового процесу 
не чинить значного впливу на оцінки даного виміру, оскільки максимальні 
оцінки є досить значними – від майже 72% до 75%. Однак, 8,5% учасників 
цивільного процесу більш прискіпливо ставляться до даного виміру.  

Відповіді тих, чиї справи вже були розглянуті, були такими. 
Позитивно оцінюють цей показник 69,6% опитаних, а негативно – 4,3%. 
Відповіді осіб з та без юридичної освіти досить близькі – максимально 
оцінюють 73,7% і 68% відповідно. Останні більш критичні – 6% зауважень. 
Найвище параметр оцінюється респондентами без судового досвіду – 
83,3%. Найбільше негараздів помічають особи з середнім досвідом – 2-5 
справ, яких є 12,5%. Значною – 90,9% є максимальна підтримка показника 
в учасників адміністративного процесу. Найкритичнішими ж є представники 
цивільного процесу – 6,7% зауважень.   
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Дотримання процедури 
 

Відповіді осіб, чиї справи ще були в розгляді відповідали наступним 
чином. Найвищі оцінки відзначило 80,2% опитаних, а найнижчі – лише 
2,3%. Наявність вищої юридичної освіти допомагає краще з’ясувати 
точність дотримання суддею процедури. Серед таких осіб відсутні 
негативні відповіді (позитивних 87,5%), 4,3% яких є у їх антагоністів. 
Дотримання процедури визначається наочно. Це стає помітним з того, що 
85,7% опитаних без судового досвіду, позитивно оцінюють даний показник 
(85,2% осіб із значним судовим досвідом, які, водночас і найкритичніші – 
3,7% зауважень). Учасники адміністративного процесу найвище оцінюють 
даний показник – 100% позитивних відповідей. Найнижчими вони є в 
представників цивільного процесу - 2,9% відповідей.  

Респонденти, справи яких вже були закриті, визначались з оцінками 
так. Повністю підтримують високу оцінку параметру 82,8% респондентів. 
Критично ставляться до нього лише 1,6%. Значний відсоток – 89,5% 
респондентів з вищою юридичною освітою, оцінюють максимально даний 
індикатор. Без освіти таких 80%, з 2,2% зауважень. Особи з різним судовим 
досвідом, фактично однаково оцінюють якість показника – від 80% до 84% 
позитивних відповідей. Загалом, відзначимо низький відсоток зауважень. 
По 90% позитивних оцінок відзначають учасники кримінального та 
адміністративного процесів (жодної негативної відповіді). Однак, 
зауваження - 2,3% є в представників цивільних процесів 
 
Можливість прокоментувати заяву протилежної сторони 
 

Опитані, справи яких були в розгляді, дали наступні відповіді. 
Максимальною оцінку показника вважають обґрунтованою 67,4% опитаних, 
а їм суперечать 15,7%. Найбільш критично – 26,5% відповідей, до даного 
виміру ставляться особи без вищої юридичної освіти (53,1% позитивних 
оцінок). Ті ж, хто має вищу юридичну освіту – найбільш толерантні – 85% 
максимальних оцінок. Особи, які брали участь у 2-5 судових розглядах 
загалом частіше зазначають негативні аспекти даного виміру – 38,5%. 
Найкращою – 80% відповідей є оцінки осіб із значним судовим досвідом 
(3,6% негативних оцінок). 12,7% учасників цивільних процесів відзначають 
негативні аспекти виміру, натомість особи інших груп – близько 30% таких 
оцінок. Найпозитивніше вимір оцінюють учасники адміністративного 
процесу – 75% відповідей. 

Ті, ж, чиї справи вже було завершено дали такі оцінки. 70,6% 
позитивно сприймають вимір, натомість, 16,2%, що є досить значним 
показником, не погоджується з ними. 18,4% опитаних без вищої юридичної 
освіти, незадоволені показником. Представники ж протилежної групи 
переважно – 78,9% ставлять максимальні оцінки. 25% негативних 
відповідей надали особи, які мають незначний судовий досвід – 2-5 
засідань. Найменше негативних оцінок – 10,5% висловлюють ті, хто має 
значний судовий досвід. Ця ж група, загалом більш високо оцінює даний 
вимір - 76,3% відповідей. Найнижчі оцінки відзначають учасники 
кримінальних процесів - 38,5%, а найвищі – 74,4% учасники цивільних 
процесів. Хоча відзначимо значний відсоток таких відповідей і в учасників 
адміністративних процесів 72,7% опитаних.  
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Можливість обґрунтування власної позиції 
 
 Оцінки, осіб, справи яких, на момент опитування знаходились в 
розгляді, є наступними. 82,4%, що є значним показником, найвище 
оцінюють даний індикатор, а 3,3%, вважають його найгіршим. Особи з 
вищою юридичною освітою, оминаючи негативні відповіді, відзначають  
надзвичайно високий показник – 92,5% найвищих оцінок. Найгіршими вимір 
вважають особи без спеціалізованої освіти – 5,9%. Ті, хто вперше бере 
участь у судових засіданнях, ігнорують негативні варіанти, лише 
зосереджуючись на позитивних аспектах індикатора. 87,3% - друге місце за 
максимальними оцінками займають ті, чий судовий досвід найбільший. 
Найгіршим же його вважають опитані із середнім судовим досвідом - 2-5 
разів, з показником 7,1%. Найнижче можливість обґрунтувати власну 
позицію оцінюють учасники кримінальних процесів – 13,3%, що цілком 
відповідає специфіці процесу. Найвище – 100% - учасники 
адміністративних процесів.   

Респонденти, справи яких вже були закриті, визначались з оцінками 
так. 87,1%, що є найбільшим показником в даному блоці запитань, 
повністю підтримують вимір. Натомість, їм суперечать лише 1,4% 
респондентів. Жодної негативної відповіді не відзначають особи з вищою 
юридичною освітою (позитивних оцінок – 94,7%). Опитані без такої освіти, 
насамперед, обирають варіанти «цілком ні» - 2% та «більш-менш» - 3,9%. 
«Новачки» в судових розглядах не зазначаючи жодної негативної відповіді 
є лідерами серед варіанту «скоріше так» – 16,7% відповідей. Найбільш 
позитивні оцінки відзначають респонденти із найбільшим судовим досвідом 
– таких є 89,7%. Про певні негаразди зазначають лише представники 
кримінальних процесів – 7,7% опитаних. Найкраще ж, оцінюють цей вимір 
90,9% представників адміністративного процесу. Хоча відзначимо, загалом 
високі виміри – майже 90% результатів, незважаючи на процесуальну 
приналежність респондентів. 
 
Незалежність роботи судді 
 
 За даним індикатором, особи, справа яких знаходилась в розгляді 
відповіли так. 74,7% опитаних максимально високо оцінюють даний 
показник, а 4,8% - максимально негативно ставляться до нього. Найбільш 
негативно до даного показника ставляться особи без вищої юридичної 
освіти – 7% опитаних. Одночасно, представники цієї групи поставили 
найбільше максимальних оцінок – 76,7% відповідей. Респонденти без 
попереднього досвіду судових розглядів не відзначають жодного негативу 
з даного виміру, а також лідирують з найвищими показниками – 100%. 
Найгіршим даний вимір вважають особи з досвідом судових засідань, від 2 
до 5, з результатом 9,1%. Найбільш негативні оцінки відзначає 6% 
опитаних які є учасниками лише цивільного процесу. Найкращим же вимір 
вважають по 75% респондентів з інших видів процесу. 

Відповіді тих, чиї справи вже були розглянуті, були такими. 78,3% - 
становлять позитивні відповіді. 6,7% - негативні. Особи з вищою 
юридичною освітою не відзначають ніякого негативу. Найбільше його 
помічають особи без спеціалізованої освіти – 9,8% опитаних. 84,2% - 
найбільшу кількість максимальних оцінок, також становлять відповіді осіб з 
вищою юридичною освітою. Найбільш негативні оцінки відзначили особи з 
досвідом 2-5 судових засідань – 16,7%. Ті ж, хто вперше бере участь в 
судових засідання, взагалі не відзначають негативу. Найвищі ж позитивні 
оцінки виміру становлять відповіді 83,3% опитаних з найбільшим судовим 



досвідом. Негатив відзначають лише представники цивільного процесу 
(100%), а позитив найкраще виражений в оцінках учасників 
адміністративного процесу – 90,9% респондентів. 

Окремою характеристикою постає критерій «Якість судового 
рішення», який в опитуванні репрезентували запитання стосовно основних 
характеристик рішення: його вчасності, доступності, обґрунтованості, чи 
задовольняло воно інтереси позивача, а також чи планується його 
оскарження. Зазначимо, що на момент дослідження лише третина 
респондентів отримали рішення по своїй справі, а тому результати слід 
сприймати відповідно. 85,2% респондентів вчасно отримали рішення по 
своїй справі. Жоден із учасників дослідження не відзначив складність або ж 
незрозумілість присуду. Не дивлячись на те, що рішення на свою користь 
отримало 77,8% респондентів, обґрунтованим його вважає 88,3%. Як 
бачимо, учасники судового процесу віддають перевагу об’єктивності аніж 
задоволення власних інтересів та відповідного негативного суб’єктивізму в 
оцінках. Це підтверджується також тим, що з незадоволених рішеннями 
суду (16,7%), оскаржувати його планує половина осіб. Насамперед, на таке 
бажання впливає відсутність вищою юридичної освіти – 11,4% 
респондентів зазначає про це (осіб з профільною освітою – 5,3%). Також, 
більший ентузіазм відчувається в тих, хто немає судового досвіду – 16,7% 
та мають його достатньо – 11,1%. Серед осіб з досвідом 2-5 судових 
засідань, бажання оскаржувати рішення взагалі відсутнє. Загалом, 
стосовно оскарження судового рішення, цікавим видається те, що всі хто 
планує це зробити майже одноголосно вважають, що суддя дотримувався 
процедури та визнають свою можливість висловлюватись стосовно справи. 
Отже, самі прагнення до оскарження, навіть з боку зацікавлених осіб, ніяк 
не видаються обґрунтованими об’єктивно.  
 
2.4. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 

 
Надзвичайно важливим є аналіз думок респондентів, щодо 

пріоритетних напрямів підвищення якості суд. Саме це запитання, 
дозволяє, враховуючи загалом високу оцінку роботи конкретного суду, 
встановити його проблемні «галузі».  

 

 
 

Рис. 10 Ранжування вимірів якості 
 
Стосовно ж частотного розподілу, то переважна більшість – 66,2% 

опитаних, наголошує на необхідності покращення якості роботи суддів. 
Другим, за частотою виборів, є бажання покращити інформативну 
наповненість і якість наявної в судах інформації про його роботу, судові 

35 
 



36 
 

процеси і та ін., - 9,5%. Наступною є вимога дотримуватись термінів 
судового розгляду – 8,6%. 5,7% опитаних абсолютно незадоволені 
роботою працівників апарату суду (однак, цей показник є на другому місці 
за важливістю з 57,1%), 5,2% вважають занадто великими необхідні 
платежі. Найменше ж респондентів турбують фізично-просторові аспекти – 
2,9% незадоволені умовами перебування в приміщенні суду і їх 
комфортністю, та, лише 1,9% покращили б територіальну доступність суду. 
До того ж, фіксуємо певний оціночний «розрив» між організаційними 
аспектами суду та його просторовими характеристиками, який особливо 
помітний на діаграмі.   

Аналізуючи зв'язок між даними критеріями із загальною оцінкою 
якості суду, можемо зробити наступні висновки:  

1. Серед тих, хто негативно оцінює роботу даного суду, найбільш 
важливими є покращення якості роботи суддів – 100% та працівників 
судового апарату – 62,5%. Найменш важливими є для цієї групи 
територіальна доступність та зручність перебування в суді.  

2. Серед респондентів, які оцінили роботу суду позитивно, найбільш 
важливими є також покращення якості роботи суддів (63,8%) та працівників 
апарату – 59,5%, а також дотримання термінів судового розгляду – 37,9% 
опитаних.  

Переважна більшість опитаних – 61% задоволена наявним 
матеріально-технічним забезпеченням суду. Враховуючи рекомендації 
стосовно даного параметру, надані за результатами другого туру, 
відзначимо їх часткову реалізацію. Можемо зробити висновок, що найбільш 
важливими для всіх споживачів судових послуг є професіоналізм його 
працівників, а отже саме його необхідно вдосконалювати в першу чергу. В 
наведеній нижче таблиці, навпроти кожного з вимірів якості, впорядкованих 
за мірою зменшення їх важливості, розташовано конкретні пропозиції 
респондентів. Звичайно, наведення усього масиву видається досить 
обтяжливим, а тому відбирались найбільш типові варіанти. 

 
Вимір якості Пропозиції щодо покращення 
Якість роботи судді Покращити компетентність суддів, 

забезпечити глибше виникнення 
судді у суть справи та об’єктивність 
у прийнятті рішень, збільшити 
кількість суддів 

Якість роботи працівників апарату 
суду 

Покращити фінансування судової 
канцелярії (конверти, марки) 

Повнота, доступність та якість 
інформації 

Вчасно інформувати про розгляд 
справ, активніше розвивати 
електронний документообіг 

Прийнятність платежів Покращити фінансування суду, 
збільшити заробітну платню 
працівникам 

Зручність та комфортність 
перебування в суді 

Забезпечити приміщення для 
ознайомлення з матеріалами справи

Територіальна доступність суду Зробити автостоянку для всіх 
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2.5. ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
ВИСНОВКИ  
 

Загалом, результати дослідження в Апеляційному суді Волинської 
області дають змогу зробити наступні висновки: 

1. Відповідно до соціально-демографічних показників переважна 
більшість споживачів послуг даного суду є чоловіками середнього 
віку з вищою освітою, жителів міста, з попереднім судовим досвідом, 
що ідентифікують себе як середнього рівня заможності;   

2. Якість роботи суду загалом характеризується високою оцінкою. 
Серед показників, які впливають на неї можемо відзначити наявність 
вищої юридичної освіти, роль опитаного в суді та його судовий 
досвід. Стать, вік, матеріальний статус та етап на якому знаходиться 
розгляд справи, загалом, не є визначальними чинниками; 

3. Відзначимо високий відсоток осіб, обізнаних з роботою даного суду. 
Серед опитаних таких – 79%. Натомість, тих, хто взагалі нічого не 
знає про даний суд лише 3,3%; 

4. Аналіз очікувань респондентів від звернення до суду та їх зв’язок з 
його безпосередньою високою оцінкою є свідченням довіри до 
судової установи та переконання про її можливість задовольнити 
споживацькі інтереси. Зазначимо, що особи старшого віку очікують 
від роботи суду більшого негативу; 

5. У порівнянні з попереднім візитом, третина опитаних не відзначає 
жодних змін в роботі суду, а третина говорить про їх позитивний 
характер. Натомість, негатив помічає менше 2% респондентів; 

6. Територіальна доступність суду та його знаходження описується 
високими оцінками опитаних, хоча на їх думку не є надто 
важливими. Відзначимо позитивну динаміку приросту оцінки 
показника, що є ознакою реалізації рекомендацій попереднього 
етапу дослідження (встановлення інформативних табло, схем 
доїзду); 

7. Зручність і комфортність перебування в суді високо оцінюється 
респондентами. Особливо наголошується на таких його складових, 
як можливість доступу до будівлі осіб з особливими потребами 
(зростання даного показника порівняно з попереднім туром 
дослідження та відсутність негативних оцінок осіб похилого віку, як 
свідчення реалізації відповідних рекомендацій) та чистоту всередині 
суду. Найбільше нарікань викликають графік роботи судової 
канцелярії та наявність місць для ознайомлення із судовими 
документами (засвідчуємо певні негаразди у реалізації рекомендацій 
попереднього туру дослідження щодо даних «проблемних» зон); 

8. Інформативна складова внутрішнього простору суду відзначається 
позитивними оцінками та демонструє динамічний розвиток порівняно 
з минулорічними результатами. Особливо наголошується на 
зручності розташування інформаційних стендів та схем кабінетів. 
Оскільки в рекомендаціях минулого туру дослідження, зокрема, 
йшлось про організацію друку та розповсюдження буклетів, 
відповідної спрямованості, а також про перегляд місцезнаходження 
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та елементів оформлення стендів, можемо підтвердити їх 
ефективність. 

9. Доопрацювання та популяризації вимагають інформація, її змістовне 
наповнення та форма подачі щодо порядку сплати та призначення 
офіційних судових витрат. Подібного потребує й офіційна сторінка 
суду в мережі Інтернет, яка, загалом, характеризується низьким 
рівнем відвідуваності (менше половини опитаних) та певними 
технічними проблемами з доступом; 

10. Більшість опитаних досить неоднозначно ставиться до наявних 
офіційних судових платежів. Про цілковиту прийнятність зазначає 
лише трохи більше третини опитаних. Третина з них відчуває певні 
труднощі при відповіді на дане запитання. Неприйнятною величина 
платежів є для 8 % респондентів; 

11. Звернення до послуг адвоката як можливий варіант розглядає 
близько 25% опитаних. Найбільш готові до цього особи віком 
середнього віку з середнім статком. Молоді люди та особи похилого 
віку, загалом, налаштовані скептично;  

12. Загалом, дотримання термінів судового розгляду високо оцінюються 
респондентами, зокрема стосовно пунктуальності різних аспектів 
судочинства (на чому наголошувалось в попередньому турі 
дослідження); 

13.  Зниження оцінки, порівняно з попереднім етапом дослідження, 
фіксується у вимірах вчасності інформування споживача судових 
послуг щодо дати і часу розгляду справи, а також готовності судової 
канцелярії дослухатись до пропозицій стосовно їх призначення. 
Відзначимо, що за даними параметрами у попередньому турі не 
наводилось чітких рекомендацій; 

14. Однозначно позитивну динаміку демонструє покращення старанності 
роботи працівників суду, виявів ними доброзичливості, поваги й 
бажання допомогти, а також однакове ставлення до всіх споживачів 
судових послуг. Всі рекомендації попереднього туру дослідження 
щодо працівників суду, узагальнювались під гаслом – «суд – 
приязний до людей», а отже можемо говорити про їх реалізацію; 

15. Ряд показників роботи суддів зазнали позитивного зростання - оцінки 
незалежності та неупередженого розгляду суддею справи, 
дотримання ним процедури, рівня підготовки судді, а також його 
коректності у ставленні до учасників. Фактично за кожним із даним 
параметрів існували рекомендації попереднього туру дослідження, а 
тому можемо говорити про їх дієвість. Однак, ряд індикаторів має не 
надто високі значення, а тому вимагають доопрацювання; 

16. Порівняно з результатами попереднього туру дослідження знизився 
такий показник роботи суддів, як можливість коментарів заяв 
протилежних сторін, що є пов’язаним із самими нюансами судового 
процесу (а не постаті судді), а тому в перспективі підлягатиме певній 
регуляції; 

17. Ранжування респондентами вимірів якості, які потребують 
доопрацювання, свідчать, що найбільш важливими, як і торік є 
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покращення якості роботи суддів та працівників судового апарату. 
Найменше ж респондентів турбують фізично-просторові аспекти 
розміщення суду; 

18. Серед найбільш типових пропозицій щодо покращення роботи суду 
відзначимо заклик до зростання професіонального рівня суддів та їх 
кількості, покращення фінансування суду та збільшення заробітної 
платні його працівникам, забезпечення вчасного інформування про 
судові розгляди та приміщеннями для ознайомлення із матеріалами, 
запровадження електронного документообігу.    

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Враховуючи отримані результати дослідження пропонуємо наступні 

заходи, спрямовані на покращення діяльності Апеляційного суду 
Волинської області: 

 
Територіальна доступність суду 
 

- забезпечувати підтримку та оновлення наявних інформаційних 
знаків та схем розміщення будівлі суду. 

Зручність та комфортність перебування у суді 
 

- забезпечити відвідувачів столами та стільцями, спеціально 
відведеними зонами для можливості ознайомлення з 
матеріалами справ; 

- оптимізувати (переглянути) графік роботи судової канцелярії для 
покращення доступу до неї споживачів; 

Повнота, доступність та ясність інформації 
 

- реалізовувати політику популяризації роботи суду (інформативні 
буклети, публікації в ЗМІ, роздаткові матеріали); 

- відслідковувати відповідність наведеної інформації на 
інформаційних стендах реальному стану речей у суді; 

- покращити технічну підтримку та інформативну й функціональну 
наповненість веб-сторінки суду; 

- забезпечити широку доступність інформації стосовно процедур 
звернення до суду; 

- реалізовувати механізми зворотного зв’язку між судом та 
споживачами судових послуг (скриньки для повідомлень, дні 
«відкритих» дверей, представництво в Інтернеті)   

Прийнятність платежів 
 

- проводити роз’яснювальну роботу відвідувачів суду щодо їх 
фінансових прав; 

- надати повну інформацію про всі необхідні та додаткові платні 
послуги, їх вартість та призначення, зміни в тарифах, цільове 
призначення; 
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- пропагувати значення адвокатських послуг, умови їх отримання,  
при повному контролі за їх якістю.  

Дотримання термінів судового розгляду 
 

- розробити механізми оптимізації часу при проведенні судових 
засідань, які реалізують незаплановані перенесення, дострокові 
завершення процесів і т. ін.; 

- покращити механізм доставки судових повісток через 
забезпечення технічної бази (транспорту зокрема), а також 
посилення контролю за діяльністю відповідальних за це осіб; 

- вдосконалити зворотній зв’язок між суб’єктами судочинства та 
споживачами послуг, з метою пошуку оптимальних часових 
термінів проведення судових засідань, слухань і т. ін.; 

- забезпечити практику попередження/покарання осіб, що зумисно 
затягують судові процедури; 

- налагодити практику попереднього інформування учасників 
судових справ щодо всіх аспектів їх перебігу. 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 
 

- покращити фінансово-матеріальне забезпечення судової 
канцелярії та контроль за його доцільним використанням; 

- проводити роз’яснювальну роботу з метою постійного 
покращення спілкування працівників суду зі споживачами послуг; 

- контролювати рівень професійної відповідності працівників суду 
шляхом регулярних тренінгів та атестацій; 

- працювати над постійним вдосконаленням програми «суд, 
приязний до людей» через мотивацію та стимулювання осіб, які 
відзначились.  

Сприйняття роботи суддів 
 

- забезпечити проведення курсів підвищення кваліфікації, тренінгів, 
незалежних атестацій суддів; 

- контролювати завантаженість суддів з метою оптимізації їх 
робочого графіку;  

- гарантувати контроль об’єктивності розгляду судових справ з 
боку громадськості, ЗМІ ті ін.;  

- забезпечити кадровий резерв суддів. 
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Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ: ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ 
СУД 

 
3.1. Соціально-демографічні та процесуальні характеристики 
учасників судового розгляду 

 
Фактичний обсяг вибірки – 210 респондентів. 
Вік. Розподіл респондентів за віковими групами сформований так, 

що найбільшу вікову групу представили респонденти віком 26 – 39 років – 
44.3%, дещо менше – 32.9% виявилось опитаних у віці 40 – 59 років, 
респондентів віковий діапазон котрих становив, 18 – 25 років 
виявилось14.8%, тих кому 60 років і більше  - 8.1%. 

Стать. Переважну більшість опитаних, за статевою ознакою склали 
представниці слабкої статі – 54.3%, відповідно респондентів чоловічої статі 
опитали 45.7%. 

Освіта.  Найбільшу групу, у 46.7%, сформували опитані із повною 
вищою освітою. Дещо менше, 36.2% респондентів виявилось із освітою 
середньою і неповною середньою та 17.1% з базовою вищим рівнем 
освіти. 

Загалом серед опитаних виявилось 26.7% осіб, у яких  наявна вища 
юридична освіта, що становить близько половини від тих, у кого є повна 
вища освіта. 

Місце проживання. Більшість опитаних, а це 70.5%, виявились 
мешканцями того населеного пункту де розташована будівля суду, тобто 
міста Луцька. Проте, також досить високим є показник і тих хто мешкає у 
Луцькому районі – 29.5%. 

Майновий статус. Розподіл за ознакою майнового статусу 
респондентів, виявився таким, що серед осіб які приймали участь у 
опитуванні жоден не назвав себе багатим. Найбільшим серед статусних 
прошарків, є середній. До нього віднесли себе 60.0% респондентів. Значно 
менше опитаних віднесли себе до категорії бідних – 20.0%. А опитаних 
майновий статус яких, як вони визначили, нижче середнього виявилось 
14.8%. Відтак найменшою категорією  у 5.2% виявились представники 
заможного прошарку. 

Наявність попереднього судового досвіду. Серед осіб, котрі 
взяли участь у опитуванні 41.9% зазначили, що вони вперше приймають 
участь у судовому процесі. А це свідчить про те, що основна кількість 
респондентів (58.1%) брали участь у процесі. Частина з них брали участь 2 
– 5 разів (28.6%), решта (29.5%) більше 5 разів були учасниками судових 
процесів 

Процесуальний статус, вид судового процесу та стадія процесу. 
Із усіх опитаних 78.6% зазначили, що у суді представляють власні 
інтереси, тоді, як 21.4% виявились адвокатами, юристами, тобто 
представляли чиїсь інтереси. 

Диференціація по напрямках судових процесів у відсотковому 
співвідношенні виявилась наступною: 75.2% респондентів приймали участь 
у цивільних судових процесах, 16.7%  брали участь у процесах 
адміністративного характеру, у справах про адміністративні 
правопорушення взяли участь – 5.2%, а 2.9% були учасниками 
кримінальних процесів. 

Запитуючи відвідувачів суду  про  те на якій стадії розгляду 
знаходиться їхня справа майже 2/3 (63.8%) із загального числа опитаних 
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відповіли, що справа знаходиться в процесі розгляду, тоді як у 2009 році 
кількість таких справ становила 52.4%. 19.5% респондентів зазначали, що 
розгляд їхньої справи ще не розпочався (15.2% у 2009 році). У 15.2% 
розгляд справи був завершений. Відповідний показник суттєво знижений у 
порівнянні з 2009 роком, оскілки тоді він становив 31.0%. Перегляд справ 
відбувся у 1.4% отримувачів судових послуг. 

Обізнаність з роботою суду та судді в цілому. Загалом свою 
обізнаність із роботою суду та судді апліканти визначили досить позитивно. 
67.1% споживачів судових послуг зазначили, що цілком або загалом 
обізнані з роботою судді та суду. 32.9% зізнались, що майже або зовсім не 
обізнані з даною роботою. В цілому середній бал обізнаності респондентів 
за чотирьох бальною шкалою (де 1 – цілком обізнаний, а 4 – зовсім не 
обізнаний) становить 2. 24. 

 
3.2. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 
 
3.2.1. Загальна оцінка якості роботи суду 
 

Якість роботи будь-якої установи апріорі є основним чинником її 
якісного функціонування. Особливо якість роботи вимагає високого рівня 
коли мова йде про таку установу як суд. 

Очевидним є те, що будь-який аспект, що призводить до неякісного 
функціонування суду, починаючи від канцелярії (рядових працівників) і 
закінчуючи самим суддею може призвести до непоправних наслідків. Тому 
стороння, незаангажована, оцінка якості роботи установи є досить 
корисною з позиції самокритики та з’ясування аспектів, котрі є не 
важливими та незначними для працівників, але вкрай незручними та 
необхідними для вирішення, з точки зору споживачів послуг. 

Отож, оцінка якості роботи установи відбувалась за п’ятибальною 
шкалою  (1 – дуже погано, 5 – відмінно), що є  зрозумілою і практично 
кожен респондент є адаптований до неї.  

Загалом оцінюючи якість роботи Луцького міськрайонного суду 
апліканти винесли оцінку задовільно, що тяжіє до оцінки добре. Середній 
бал оцінки якості роботи становить 3.7. Оцінка вочевидь є не найгіршою. 
Проте з урахуванням результату 2009 року – 3.9, цього річ оцінка 
знизилась на 0.2 бали. 

Конкретизуючи оцінки 2010 року відмітимо, що оцінки добре («4») та 
відмінно(«5») виставили – 55.7% опитаних, а дуже погано («1») та погано 
(«2») – 14.3%. Таким чином доцільно говорити про те, що більша частина 
опитаних оцінюють якість роботи суду позитивно.  

Аналізуючи розподіл оцінок якості роботи установи за віковими 
групами, слід зазначити, що негативні оцінки найчастіше висловлювали 
відвідувачі суду у віці 18 – 25 років – 12.9% та 60 років і старше – 11.8%. 
Також респонденти у віці 18 – 25 років поставили найбільше позитивних 
оцінок («5») – 35.5%, дотримуються такої ж позиції і у віці старше 60 років – 
41.2;%. Задовільно, або на «3» оцінили якість роботи установи 
респонденти віку  від 40 до 59 років (36.2%).  

Зауважимо, що апліканти з вищою юридичною освітою не так 
критично ставляться до якості роботи судової установи, як решта 
респондентів, але і не намагаються максимально позитивно оцінити. Відтак 
оцінку «дуже погано» поставили здебільшого особи без вищої юридичної 
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освіти – 8.4%. Респонденти тієї ж групи відмітили і позитив («5») у роботі 
установи – 24.7%.  

Оцінки юридично освічених людей коливались в межах оцінок «3» - 
31.2% та «4» - 42.9%. 

Оцінки осіб, що представляють власні інтереси у суду і тими хто 
представляє іншу особу здебільшого коливаються в межах балів «3» і «4». 
Серед правників задовільно поставили 33.3%, а от добре – 44.3%, тоді як 
ті, що самостійно відстоюють власні інтереси (29.1%) поставили «3», а 
30.9% - «4». Доброзичливість у оцінка, що спостерігається у правників  
вочевидь є наслідком того, що вони з професійної точки зору краще 
розуміють юридичні процеси та тонкощі. 

Серед учасників усіх напрямків судових процесів найпозитивніше 
роботу суду оцінили представники адміністративного процесу (45.7%) та 
справ про адміністративні правопорушення (45.5%). Задовільно, 
найбільшою кількістю голосів, оцінили роботу учасники кримінального 
процесу – 50.0%. Серед негативних оцінок  домінували оцінки учасників 
цивільного процесу (8.9% і кримінального (16.7).  

Очевидною є залежність оцінки роботи суду від стадії на якій 
перебуває справа. У такому розрізі думки респондентів розділились 
полярно, між тими у кого розгляд справи ще не розпочато чи завершено та 
тими у кого  у кого знаходяться в розгляді. Найгірше оцінюють якість 
роботи суду ті респонденти  справи яких ще не розглядаються. Позитивну 
оцінку отримала робота суду від тих чиї справи розглядаються – 36.6% та 
від осіб, у кого завершився розгляд – 40.6%. 

Оцінили позитивно (50.0%) якість роботи судової установи ті хто 
зовсім не обізнаний з її специфікою. Хто обізнаний зі специфікою роботи 
суду поставили  «відмінно» 0цінку «добре» поставили такі категорії як 
«цілком обізнані» 34.1%, «загалом обізнані» - 36.0%. Решта оцінок  «дуже 
погано» і «погано» були притаманні усім категоріям, проте їх загальна сума 
по кожній оцінці не перевищила 10.0%. 

Проводячи паралель з 2009 роком хочеться зазначити, що оцінки 
роботи суду в межах даних категорій  суттєво зросли.  Загалом оцінки 
цього року коливаються в площині  «задовільно» - «відмінно». 

Досить сильні кореляційні зв’язки спостерігаються по відношенні до 
оцінок суду  у тих осіб в кого судові рішення були прийняті на їхню користь. 
Відповідно у цієї категорії отримувачів судових послуг практично відсутні 
негативні оцінки, щодо роботи і становлять загалом 6 .0%. Проте для 
об’єктивності зазначимо, що існують не лише абсолютно позитивні оцінки 
(«5» - 44.1% і «4» - 32.4%),  а присутні оцінки задовільно (17.6%). Це 
свідчить про те, що практично у п’ятої частини респондентів, котрі виграли 
суд, рішення на їх корись не знівелювало негативу, що вони отримали в 
суді. 

Зрозумілим є той факт, що особи котрі виявились переможеними у 
судових баталіях, оцінили роботу суду більш негативно. Основна частина 
респондентів оцінили роботу як таку, що є негативною, таких близько 
60.0%. Проте третя частина опитаних поставили оцінки «добре» та 
«відмінно». 

31.0% і 25.6% серед тих, які вважають, що матеріально-технічні 
ресурси  працівників суду забезпечують їхні потреби для ефективного 
виконання своїх обов’язків поставили оцінку «добре»та «відмінно». Але 
серед них виявились і такі, які вважають, що працівники суду незважаючи 
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на матеріально-технічне забезпечення виконують свої функції дуже 
погано.(10.9%). 
Респонденти котрі впевнені у недостатній забезпеченості  суду ресурсами 
матеріально-технічного характеру вважають, що працівники виконують свої 
обов’язки на «3» і на «4» бали, що становить 38.3% по кожній оцінці. 
 
3.2.2. Враження від візиту до суду (очікування) 
 

Загалом у користувачів судових послуг існують певні переконання, 
ярлики та стереотипи відносно суду, послу, що надаються ним та його 
персоналу. 56.7% громадян що були опитані в суді відповіли, що їхні 
очікування підтверджуються в момент відвідування суду. У порівнянні з 
2009 роком кількість осіб, що підтверджували відповідність очікувань і 
вражень від безпосереднього перебування не змінилась. Тоді вона 
становила 60.0%. Проте в порівнянні з попереднім роком зросла на 4.8% 
кількість осіб сподівання котрих, про суд, виявились гірші ніж враження на 
момент опитування (28.1%). Відтак практично у кожного третього 
респондента оцінка про таку установу як суд стає кращою, як було до 
моменту її відвідування. 

Цього річ 15.2% осіб впевнено заявили, що враження про суд у них, 
після перебування в  ньому, стали кращими. Ніж до того. Такий показник є 
на 8.5% вище ніж у другому етапі дослідження.  

Найвищими є відсотки, що підтверджують відповідність очікувань у 
вікових групах 18 – 25 років – 48.4%, 26 – 39 років – 58.1% та по 50.0% у 
вікових проміжках 40 – 59 років та 60 років і старше. Кращі сподівання ніж 
очікували від відвідування суду отримали молодь у віці від 18 до 25 років 
(25.8%). А найбільше погіршилось враження у вікового діапазону 26 – 39 
років (32.3%). 

Покращилось враження про суд загалом у 15.5% опитаних, що не 
мають юридичної освіти. Серед таких осіб спостерігається тенденція до 
погіршення думки про суд  - 30.5%. А у 64.3% респондентів з юридичною 
освітою враження відповідали очікуванням, а в 14.5% вони покращились. 

15.5% аплікантів серед тих, що представляють власні інтереси і 
серед тих хто є представником, заявили, що враження про суд у них 
покращились. Серед тих у кого враження погіршилось домінують 
представники власних інтересів (31.5%). А в 68.9% представників 
враження про установу не змінилось, і відповідно лишилось яким було. 

У кожної категорії, що характеризувались домінуючими є відповідні 
очікування до побаченого. Зараз важко відповісти на запитання 
позитивними є ці очікування чи ні.  

 
3.2.3 Зміни якості роботи суду в цілому  

 
Із загальної кількості опитаних, що неодноразово були в будівлі суду 

50.7% зазначають, що якість роботи суду залишилась без змін. Ту ж саму 
категорію минулого року обрали 50.0%. У порівнянні з опитуванням 2009 
року, коли 12.9% зазначили, що робота суду несуттєво покращилась, у 
третьому (2010 року) етапі моніторингу таких респондентів виявилось 
24.0%. А 7.3% цьогоріч, проти 2.4% тогорічних, зазначили, що якість 
роботи у Луцькому міськрайонному суді покращилась значно. 
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Рис. 11 Зміни якості роботи суду в цілому 
 
Практично залишився на рівні відсоток осіб котрі притримуються 

думки, що робота суду значно погіршилась. Він становить 3.3% проти 2.9% 
у 2009 році. А кількість респондентів які сказали, що робота дещо 
погіршилась знизилась з 12.9% до 6.0%. 

Проводячи аналіз, щодо якості роботи суду загалом доцільно 
зауважити, що практично к всіх вікових групах третя частина аплікантів 
зазначають, що якість роботи залишилась без змін. Зокрема так вважають 
42.0% у віці 40 – 59 років, 38.0% віком 26 – 39 років та по 25.0% у вікових 
категоріях 18 – 25 років і старше 60 років. Погіршення в роботі, як значні 
(5.9%) так і несуттєві (5.8%) помітили респонденти віком 60років і старше і 
40 – 59 років відповідно. Несуттєво покращилась робота установи на думку 
респондентів молодого віку (18 – 29 років), таких виявилось 19.4%. Та ж 
сама категорія осіб зазначила  і про суттєві позитивні зміни у роботі суду – 
9.7%. 

Несуттєве покращення у роботі суду відзначили ті у кого наявна вища 
юридична освіта (39.3%). Проте більшість і серед тих хто має юридичну 
освіту, і тих хто її не має схиляються до думки, що все лишилось без змін 
(46.4% і 32.5%). 

Значне погіршення відзначили 30.0% тих хто представляє у суді 
власні інтереси. А покращення, в робот, в більшій мірі, відзначають ті хто 
представляє інших осіб – 44.4%. 

Із загальної кількості респондентів заявляють про значне покрашення 
тільки 10.0% тих хто був у суді 2 – 5 разів. А от про несуттєві тенденції 
покращення відзначили 39.7% тих хто був у Луцькому міськрайонному суді 
більше 6 разів. Але загалом 65.0% хто відвідав судову установу від 2 до 5 
разів і 46.8% хто відвідав більше 6 разів говорять про стабільність і 
відзначають про відсутність будь-яких змін.  

В розрізі позиції значного покращення виділились представники 
цивільного процесу - 7.0%, із загальної сукупності усіх аплікантів, хто брав 
участь у цивільному процесі. Про несуттєве покращення, в роботі Луцького 
міськрайонного суду, зазначили 20.3% учасників цивільного процесу та 
27.3%  учасників розгляду справ адміністративного правопорушення. Кожен 

45 
 



другий серед представників кримінального та адміністративного процесів 
відзначили, що загалом якість роботи установи не зазнала змін. Також по 
16.7% учасників кримінальних процесів зазначили про значне та дещо 
погіршення у роботі інстанції. 

Оцінка роботи суду серед респондентів в залежності від стадії 
розгляду справи виглядає таким чином, що більшість дотримуються думки, 
що робота суду не зазнала змін. Серед усіх категорій найбільшою є частка 
осіб справи котрих знаходяться в процесі розгляду – 38.3%. Та ж категорія 
висловилась про деяке погіршення ведення справ у судовій установі, таких 
– 5.2%. А от про покращення несуттєве та значне зазначили ті отримувачів 
судових послуг розгляд справ котрих уже завершився – 21.9% та відповідно 
9.4%.  
 
3.3. Оцінки якості за окремими вимірами 
 
3.3.1. Територіальна доступність суду 
 

Оцінка якості роботи суду, в даному дослідженні, не обмежується 
лише узагальнюючими показниками. Якість роботи установи також 
визначалась і за окремими показниками. Так до структури опитувальника 
були включені такі змінні: територіальна доступність суду, зручність та 
комфортність перебування, повнота, доступність та якість інформації, 
прийнятність платежів, дотримання термінів судового розгляду, сприйняття 
роботи працівників апарату суду та загалом робота суду, а також якість 
судових рішень. 
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Рис. 12 Територіальна доступність суду 

 
Загалом територіальна доступність суду не викликає значних 

зауважень про що говорилось у звіті за 2009 рік. Проте виникають курйозні 
ситуації, у відвідувачів суду, тих хто вперше звертається в установу, при 
пошуку суду по вул. Сенаторки Левчанівської, 1. незважаючи на те, що дана 
установа знаходиться поруч із судовою канцелярією, що по вулиці Лесі 
Українки, 24. Відвідувачі губляться у пошуку будівлі суду де розглядаються 
справи цивільного і адміністративного правопорушень. Результатами 
опитування говорять про те, що половині опитаних було цілком легко 
знайти будівлю суду вперше. Майже п’ята частина (18.1%) зазначили 
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«скоріше так». Загалом 14.2% говорили про той факт, що знайти будівлю 
суду їм було важко. 

Більшістю голосів респонденти віком 18 – 25 років та 26 – 39 років 
схильні вважати, що судові установи, що відносяться до Луцького 
міськрайонного суду цілком легко знайти. Особи у вікових межах 40 – 59 
років схилялись до думки «скоріше так» - 27.5%,  тобто скоріше легше 
знайти установу.. а респонденти старшого покоління 60 років і старше 
відповіли цілком важко віднайти приміщення. 

Цілком легко було знайти судову установу заможним людям (63.3%). 
Найскладніше пошук будівлі проходив у бідних – 14.3%. 

Задекларували зручний доїзди до суду громадським транспортом 
72.9% респондентів, тоді як для 11.9% він є не зручним. Слід відмітити чітку 
кореляцію оцінки зручності діставання до суду в залежності від віку. 
Найменш зручно дістатись респондентам у віці 60 років і старше, вони 
відповіли «цілком ні» - 35.3% на запитання «Чи зручно вам діставатись до 
будівлі суду громадським транспортом?». Відповідь «цілком так» 
відзначили – 97.7% респондентів у віці 26 – 39 років. На пункт нижче 
зручність оцінили опитані вік яких  коливається в межах 18- 25 років (25.8%) 
та 40 – 59 років (23.2%). 

Серед верств населення, що диференційовані за показником 
економічних доходів зручність доїду громадським транспортом здебільшого 
оцінювалась в межах 3 – 5 балів. Так «5» поставили 63.6%, що 
позиціонують себе як багаті, 58.7%  тих хто віднесли себе до осіб із 
середнім статком. На оцінку «4» вказали 36.4%багатіїв та 23.8% бідних. А 
«3» поставили 22.6% дохід яких є нижче середнього статку. 
 
3.3.2. Зручність та комфортність перебування у суді 
 

Середній індекс по п’яти критеріях якими вимірювали зручність та 
комфортність перебування у Луцькому міськрайонному суді становить 2.7 
бала, і є нижчим в порівнянні з 2009 роком (3.1 бала). Зниження сумарного 
середнього індексу говорить про відсутність належних кроків, зі сторони 
адміністрації суду, для покращення умов перебування в установі 
відвідувачів. Найбільш низького, середнього балу  - 1.5 заслуговує той 
факт, що в усіх будівлях суду відсутні умови перебування для відвідувачів 
суду людей з обмеженими можливостями тай загалом дієздатних осіб. 
Чистота суду і того року, і цього найвище оцінена респондентами. Так 
51.9% респондентів відмітили належне прибирання суду, а середній бал 
склав 3.5. 

 

2,9

2,6

4,0

2,1

3,8

2,8

2,6

3,5

1,5

2,9

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Чи комфортними є умови перебування у приміщенні суду?

Чи достатньо в  суді зручних місць для очікування,
оформлення документів , ознайомлення з матеріалами та

підготовки до слухання?

Чи чистими та прибраними є приміщення суду?

Як ви вважаєте, чи люди з обмеженими можливостями
можуть безперешкодно потрапити до приміщення суду і

користуватися послугами суду?

Чи є зручним графік роботи канцелярії суду для вирішення
Ваших справ  у суді (подання позовів , ознайомлення з
матеріалами, отримання рішень, ухвал, вироків  та ін.)?

2009 2010

47 
 

 
Рис. 13 Зручність та комфортність перебування у суді 
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Найбільш комфортним перебування, оцінили користувачі у віці 40 – 
59 років – 21.7%. Умови для себе вважають «більш-менш» комфортними 
41.2% опитаних, що є 60 літнього і старшого віку.  У даному етапі 
дослідження оцінка цієї категорії комфортності дещо знизилась, оскільки 
попереднього опитування вона коливалась між відповідями «скоріше так» і 
«цілком так».  

Проте найнегативніше оцінили рівень комфортності аплікати віком 
26 – 39 років. 55.9% заявили «цілком ні» та «скоріше ні» на запитання  «Чи 
комфортні умов перебування у приміщенні суду?». 

Оцінюючи зручність місць очікування, оформлення документів, 
ознайомлення з матеріалами справи і т. д. найкритичнішу оцінку дали 
найстарша категорія респондентів – 35.3% та наймолодша – 32.3%. 
респонденти віком 26 – 39 років заявили про «більш-менш»  зручність 
очікування, тоді як позитивні оцінки були відмічені і в групі 46 – 59 років – 
21.7%, і в старше 60 років - 23.5%. 

Знову таки в оцінці чистоти та привабливості приміщень суду роль 
критиків для себе, відвели молодші та найстарші. Найкритичніше, «цілком 
ні», оцінило старше покоління – 17.6%, дещо лояльніше, але з критикою 
(«скоріше ні») виступили  молоді – 19.4%. Слід відмітити, що думки тих 
кому за 60 років розділились і 41.2% зазначили, що приміщення суду є 
цілком чистим та привабливим. 

Безперешкодне потрапляння до суду, людей з обмеженими 
можливостями, в деякій мара є показником відкритості та доступності 
установи.  Показник доступності таких людей у Луцькому міськрайонному  
суді є найнижчим – 1.54 бали. 

Серед усіх опитаних лише 6.7% наважились сказати, що до установи 
суду можуть безперешкодно потрапити  люди з обмеженими 
можливостями. Респонденти похилого та наймолодших  років є 
одностайними і більшістю голосів  говорять про відсутність будь-яких умов 
для відвідування і перебування в установах  людей з обмеженими 
можливостями – 76.5% а 80.6% відповідно. Така картина цілком і повністю 
відповідає умовам в яких доводиться перебувати неповноправним в 
момент відвідування будь-якої установи Луцького міськрайонного суду. 

Графік роботи суду, як і слід було очікувати є зручним для осіб 
пенсійного та перед пенсійного віку та незручним для потенційно 
зайнятого, економічно активного населення. Відтак відповіді «цілком так» і 
«скоріше так», на запитання щодо зручності графіка роботи канцелярії 
суду, дали  27.5% осіб віком 40 – 59 років та 23.5 віком 60 років і старше. 
32.3% респондентів у віці 26 – 39 років заявили, що їх цілком не влаштовує 
графік роботи установи, а 19.4%, що їх скоріше не влаштовує графік. Таку 
ж думку висловили і 25.8% респондентів віком 18 – 25 років.  
 
3.3.3. Повнота, доступність та ясність інформації 
 

Коли вести мову за такі параметри як повнота, доступність та якість 
інформації, то слід зазначити, що оцінки мають тенденцію до зниження, в 
порівнянні з результатами другого етапу дослідження. Одними з 
найбільших помилок роботи суду, щодо доступності і якості інформації є 
недостатність інформації про розташування кабінетів та  правил доступу в 
суд і перебування в ньому. 
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Рис. 14 Повнота, доступність та ясність інформації 

 
Інформаційні стенди. Найлегше віднайти стенди вдається 

респондентам  18 – 25 років – 41.9% та 40 – 59 років – 37.7%. А найбільш 
незадоволені розташуванням стендів представники середнього віку (26 – 
39 років). 12.9% і таж сама молодь (18 – 25 років) 16.5%. 

Також не створює труднощів віднайти стенди людям з базовою 
вищою освітою (22.2%) і вищою освітою (37.8%), чого не можна сказати 
про осіб із середнім рівнем освіти. 

Респонденти без вищої юридичної говорять про незручне 
розташування дошок інформації, тоді як особам з юридичною освітою 
стенди видаються розміщеними зручно. 

Загалом і представники інтересів інших сторін, і ті хто представляє 
себе задоволені розташуванням стендів. Проте серед них більше 
задоволені ті, хто представляє інтереси інших осіб - 51.1%, проти 49.0% 
хто представляє себе. 

Зручними розташування стендів вважає 45.2%  респондентів тих, хто 
брав участь у судових процесах 6 разів і більше. А скоріше та цілком 
незручно стенди розташовані для 19.3% респондентів, хто вперше 
приймає участь у процесі. 

 
Розташування кабінетів, залів судових слухань. Загалом 

розташуванням кабінетів задоволені 54.7% респондентів (відповіді 
«скоріше так» і «цілком так»). Їхніми опонентами виявились 28.3% 
опитаних, що дали відповіді «скоріше ні» і «цілком ні» на запитання про 
задоволеність розташуванням кабінетів. 

Більшою мірою задоволені розташуванням кабінетів  молодь – 
25.9%.. Проте думки осіб 18 – 25 років представлені значною мірою і серед 
тих, хто вважає розташування кабінетів цілком не зручним – 38.7%. Також 
із ними погоджуються 29.0% респондентів віком 40 – 59 років. Нейтрально 
оцінили розташування кабінетів респонденти старшого покоління  - 41.2%.  

Виявляється не зручним розміщення кабінетів для 14.0% 
користувачів послуг суду із вищою освітою. Загалом картина відповідей 
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вказує на той факт, що чим вищий рівень освіти тим вище незадоволення 
розташуванням кабінетів у Луцькому міськрайонному суді.  

20.1% тих хто представляє себе в суді відповіли «цілком так», 17.0% 
з них відповіли «скоріше так» на запитання про задоволення інформацією 
по розташування кабінетів. Також 46.7% заявили, що наявна інформація 
про розташування «більш-менш»  задовольняє їхні запити.. 28.0% 
респондентів, що в суді представляють себе сказали, що цілком 
задоволені наявною інформацією про розташування кабінетів у приміщенні 
суду, а ще 20.1%  відповіли, що скоріше задоволені інформацією. 

Поміж тих респондентів, які вже брали участь у судових процесах  
більше 6 разів - 42.0% «більш-менш» задоволені інформуванням про 
розташування кабінетів. Цілком незадоволені виявились – 13.3%, що 
приймали участь у судових процесах 2 – 5 разів, та 17.0% тих, хто вперше 
приймав участь у засіданні суду. 

 
Правила допуску та перебування. Із твердженням про те, що 

інформації про правила доступу в суд та перебування в ньому цілком 
вистачає, погодились – 28.1%, і ще 21.4% сказали, що скоріше вистачає. 

35.5% у віці 18 – 25 років та 41.2% за віком 60 і старше цілком 
погоджуються, що інформації по правилах доступу та перебування в суді 
достатньо. Найбільш незадоволеною категорією осіб є респонденти віком 
від 40 до 59 років, таких 16.0%. 

Також схильні заявляти, що інформації є достатньо про правила 
доступу в суд і перебування в ньому особи з середньою і неповною 
середньою освітою (31.6%). Проте аплікатам з повною вищою освітою  та 
базовою вищою такої інформації недостатньо (11.2% і 22.2%). 

Повністю задовольняють свої потреби в інформації респонденти з 
юридичною освітою (32.1%) Їхні оцінки повноти інформації про 
перебування не опускаються нижче трьох балів. А от у кого відсутня 
юридична освіта їм інформації бракує (29.9%).  

Серед тих респондентів, що представляють особисто себе в суді, 
побутує дімка про неповноту інформації щодо правил доступу та 
перебування на території суду (30.3%). Натомість респонденти, що є 
представниками інтересів доводять протилежний факт (64.5%). 

Найбільше респондентів (30.0%), котрі помічають недостатність 
інформації, яка стосується доступу в суд і перебування в ньому, 
відносяться до тих хто приймав  участь у судових справах від 2 до 5 разів. 
А ті, що вперше приймали участь – 47.7% і ті, що приймали участь більше 
6 разів – 58.1% впевнено заявили про існування в суді тієї кількості 
інформації яка необхідна.   
 
Інформація про справи, призначені до розгляду. Під час опитування у 
Луцькому міськрайонному суді 37.1% осіб відповіли «цілком так» на 
запитання про те чи повною мірою задовольняє інформація про справи, що 
призначені до розгляду, а 23.3% відповіли «скоріше так» 

Найкритичнішими, як і вторік зауваження осіб віком 40 – 59 років. 
Також обсяг інформації про справи, що призначені до розгляду скоріше не 
задовольняє  вікові категорії 26 – 39 років – 15.1% і старших 60 років – 
17.6%. 

Молодь більшістю голосів, а саме 61.3% , заявили що інформації є 
цілком достатньо. 
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Респонденти, що були опитаними в приміщення суду та виявилось, 
що у них немає вищої юридичної освіти більше не задоволені наявною 
інформацією про справи, призначені до розгляду. Проте на відміну від 
перших кожен хто має юридичну освіту вважають цілком достатньою 
інформацію про дані справи. 

37.8% тих, хто представляє інтереси інших осіб в судах, і 37,0% тих, 
хто представляє власні інтереси, цілком задоволені наявністю інформації 
про справи, що призначені до розгляду. Не задовольняє наявна 
інформація більше серед тих, хто представляє себе – 19.4%. 

Цілком не вистачає інформації про справи, що призначені до 
розгляду особам котрі приймали участь у судових слуханнях від 2 до 5 
разів – 11.7%. Проте в більшості учасників судових процесів, незалежно від 
кількості судових процесів, у яких респонденти брали участь, відзначають 
достатній рівень інформації про справи, призначені до розгляду. 

 
Зразки документів. Інформації в суді про зразки документів, як то 

заява, клопотання тощо, респондентами оцінена як достатньо. Відтак 
41.4% засвідчили, що їм «цілком достатньо» такої інформації. В цей же час 
6.7% задекларували цілком недостатню інформованість про зразки 
документів. Таким чином 60.0% зазначили про достатність інформації 
(«цілком так» і  «скоріше так»), а 18.6% відмічають необхідність 
інформаційних джерел. 

Щодо того чи задовольняє відвідувачів суду наявна в суді 
інформація у вигляді зразків документів (заяв, клопотань, тощо), то тут 
36,7% респондентів дана інформація задовольняє у повному обсязі, і в той 
же час лише 7,6% опитаних інформація цілком не задовольнила.  

9.7% опитаних, віком 26-39 років, говорять про цілковиту 
недостатність інформації про зразки документів. Ще 17,0% віком 60 років і 
старше та 16.1%  віком 18-25 заявляють про скоріше відсутність даної 
інформації. Проте, всі інші показники оцінки наявності такої інформації 
вказують про те, що переважна більшість респондентів всіх вікових 
інтервалів задоволені наочною інформацією, так кожен другий, віком 40-59 
років, погоджується з тим, що інформація про зразки документів цілком 
наявна, такої ж думки дотримуються 54.8% респондентів із вікової групи 
18-25 років . 

Потрібно сказати, що найбільш задоволені наявністю інформації про 
зразки документів – це люди з повною вищою освітою (44.9%), хоча, саме 
вони є найбільшою часткою тих, хто абсолютно не задоволений даною 
інформацією – 9.2%. До групи тих хто задоволені інформацією про зразки 
документів входять і представники групи із базовою вищою освітою, їх – 
25.0%.  

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

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

Загалом, для учасників першого судового процесу і для тих, хто брав 
участь в шести і більше судових справах, рівень наявної інформації щодо 
зразків заповнення документації досить високий - 42.0% та 43.55 
відповідно. Ті, хто брав участь у 2-5 судових процесах, дещо критичніше 
ставляться до наявної інформації – 16.7%.  
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Порядок, реквізити та розміри судових платежів. Майже кожен 
третій (27.6%) відповів «цілком так» на запитання чи задовольняє його 
повною мірою наявна інформація про порядок сплати зборів та мита, 
реквізити та розміри платежу. Ще 26.2% відповіли «скоріше так» на 
поставлене запитання. А 22.9% загалом відповіли, що наявна інформація 
по оплаті та реквізитах є недостатньою. 

   Менше половини – 41.0% 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». 

Повна задоволеність інформацією щодо порядку сплати судових 
зборів становить 48.4% серед осіб, віком 18-25 років. 29.4% респондентів, 
віком 60 років та старше цілком задоволені даною інформацією. У віковій 
групі 26 -39 років представлені в більшій мірі ті, хто абсолютно 
незадоволений наявною інформацією – 18.3%, та ті хто більш-менш 
задоволені нею – 25.8%.  

Найбільше серед тих, хто скоріше не задоволений наявною 
інформацією щодо сплати судових послуг, це респонденти, віком 26-39 
років (25,8%). 

Отримувачі судових послуг із вищою освітою оцінюють наявну 
інформацію про порядок сплати судових зборів такою, що цілком 
задовольняє потреби в ній (34.7%). Тоді як критикують наявну інформацію 
про порядок сплати зборів і мита особи, що отримали базову вищу освіту 
(30.6%). 

Респонденти із юридичної освітою частіше за інших називають 
інформацію про сплаті судових зборів більш-менш повною – 13.6%. 11.7% 
респондентів без юридичної освіти відчувають цілковитий брак інформації 
щодо сплати зборів і мита. А 36.7% з вищою юридичною освітою 
відчувають повну задоволеність своїх потреб, наявною в судах 
інформацією. 

37,8% респондентів, які представляють в суді іншу особу, цілком 
задоволені інформації щодо порядку сплати судових зборів та мита, 
реквізитів та розмірів платежів. Також серед них є і 13.3% котрі абсолютно 
не задоволені інформацією. 

Найбільшою мірою є  не задоволеними, щодо інформації про 
порядок сплати судових зборів респонденти, які беруть участь у судовому 
процесі перший разів (26.1%). А цілком задоволені 36,7% тих, хто брав 
участь в судовому процесі 6 і більше разів. 

 
Інформація в Інтернеті. Слід відмітити, що серед опитаних 49.0% 

відвідували сторінку судово влади в Інтернеті. Таких в порівнянні з 
минулим роком збільшилось на 9.0%. А от оцінка в порівнянні з попереднім 
роком стала скромнішою 3.6 бали і 3.8 торік. 

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 порталі «Судова влада України», – 17.0% респондентів у 
віці 40 - 59 років вкрай негативно оцінюють насиченість корисною 
інформацією сторінку. 38,6% респондентів, віком 26-39 років, та 26.1% 
аплікантів у віці 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 – по 75.0% респондентів, віком 60 років і 
більше та 36.8% у віці 18-25 років. 

Серед тих, хто відповів, що скоріше недостатньо інформації на 
судовій сторінці Інтернеті 31.6%, – це опитані, віком 26-39 років. 

43.8% респондентів з середньою та неповною середньою освітою та 
37,7% опитаних з повною вищою освітою цілком задоволені інформацією, 
наявною на сайті. 

Тоді, як 18.8% респондентів з середньою та неповною середньою 
освітою на запитання анкети «Чи достатньою є інформація на сторінці 
судової влади в Інтернеті?» зазначили відповідь «цілком ні». 

Серед респондентів з юридичною освітою 52.0% користувачів 
сторінки Судової влади в Україні, позитивно оцінюють повноту і якість 
інформації (варіант «цілком так»). А от 9.4% з респондентів, що без 
юридичної освіти, вважають інформації на Інтернет-сайті «цілком 
недостатньо». 

Більшою мірою не задоволені наявною інформацією на сторінці 
судової влади є опитані, що представляють в суді особисто себе – 10.2%, а 
52,3% тих, хто є представником чиїхось інтересів, цілком задоволені даною 
інформацією. 

Здебільшого задоволеними інформацією, що розміщена на порталі 
судової влади, ті респонденти, що приймали участь у судових процесах 
два і більше разів. 
 
3.3.4. Прийнятність платежів 
 

Вочевидь не є останнім фактором котрий впливає на оцінку якості 
роботи суду як установи так і гілки влади – прийнятність платежів. Також 
цей чинник регламентує для кожного громадянина індивідуальну доступність 
отримання судових послуг. Окрім цього важливими індикаторами є 
можливість індивіда скористатись послугами адвоката.  

Зрозумілим стає той факт, що при середньому балі в 3.0 з п’яти 
можливих офіційні суми витрат, пов’язані із зверненням до суду є скоріше 
неприйнятними. Тобто офіційні суми є обтяжливими для громадян, проте 
вони змушені у пошуках правди відшукати і кошти, що дозволить звернутись 
до суду за для захисту власних прав.. 
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Рис. 15 Прийнятність платежів 
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Як показали результати дослідження, доволі незначні суми витрат, 
пов’язані із зверненням до суду є обтяжливими майже для кожного 
третього респондента (35.3%), 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»).  

А під час другого етапу дослідження кількість респондентів, що дала 
аналогічні відповіді склала 16.7%, очевидно такі різниця навіть не потребує 
коментарів. 

Для опитаних Луцького міськрайонного суду офіційна сума витрат 
для звернення в суд є цілком (22.4%) або скоріше прийнятною у 10.5%.  

Прийнятними для себе платежі вважають 25,8% опитаних, віком 18-
25 років, 23.2% віком 40-59 років. Скоріше прийнятними визначили платежі 
для себе – 14.0%. 

Обтяжливими суми витрат, пов’язані із зверненням до суду, 24.7% 
віком 26-39 років, для кожного третього, віком старше 60 років та для 23.2% 
віком 40-59 років. 

Громадяни, які в процесі опитування відносили себе до прошарку 
заможних, зазначили, що 54.5% даної категорії опитаних вважають 
офіційні платежі цілком прийнятними, також ще 23.0% – осіб середнього 
статку зазначили відповідь «цілком так». Ті ж, що відносять себе до 
категорій людей нижче середнього статку та бідні більш критично оцінюють 
прийнятність офіційної суми платежів. 

За необхідності потреби,  невелика кількість респондентів мають 
можливість звертатися до професійних юридичних послуг, які їм будуть 
необхідні під час звернення до суду. Відповідно до результатів опитування 
29.0% респондентів зазначили, що могли б дозволити витрати на послуги 
адвоката: 13.8% з них відповіли на дане запитання «цілком так» і 15.2% – 
«скоріше так». 50.8% опитаних негативно відповіли на запитання про 
можливість витрат на послуги адвоката. 

При потребі 42,1% молодих людей, віком до 25 років, могли б 
дозволити собі витратити кошти на адвокатів, ще 20.7% респондентів 
вікової групи 26-39 років скоріше за все звернулися б до адвокатських 
послуг.  

42.3% опитаних, віком 40-59 років, не змогли б оплатити адвокатів за 
надання відповідних послуг. А от респонденти вік яких 60 і більше років 
взагалі не розглядають такої можливості як звернення за послугами до 
адвоката. 

83.3% заможних і 12,0% з респондентів середнього рівнем достатку 
в разі виникнення необхідності готові дозволити собі витрати на послуги 
адвоката. 16.5% опитаних середнього статку скоріше за все витратили б 
кошти на адвокатів. Абсолютно не готові звернутись до адвоката опитані з 
такої верстви, як бідні – 46.2%. Аналогічної позиції дотримується більшість 
відвідувачів суду, котрі вважають себе нижче середнього статку – 52.4%.   

Такі залежності, є досить показовими і говорять про те, що доступ до 
судових баталій робиться поступово преференцією заможних людей. 

 
 
 
 
 



3.3.5. Дотримання термінів судового розгляду 
 
Початок судових засідань. Опитування, що було проведене в 

Луцькому міськрайонному суді засвідчило той факт, що в більшості 
випадків засідання розпочинаються вчасно. Середній же бал на запитання 
«Чи вчасно розпочиналися засідання по вашій справі?» становить 3,5. До 
слова повідомимо, що середній бал на аналогічне запитання у 2009 році 
склав 3.1 бала. 

 «Цілком так» на запитання дали відповіді  48.3% респондентів, тоді, 
як «цілком ні» – 16.4%. Також відповіді про те, що засідання розпочинали 
скоріше вчасно задекларували – 13.5%,  а їхніх опонентів виявилось – 
9.7%, тих хто повідомив, що засідання розпочинались швидше не вчасно. У 
11.1% засідання по справах розпочались більш-менш вчасно. 
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Чи було враховано Ваші побажання при призначенні дня та
часу засідання?

Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про
розгляд справи?

Чи Ви вважаєте обґрунтованими затримки/перенесення
слухання у розгляді Вашої справи?

Чи мали Ви можливість вчасно ознайомитися з
матеріалами справи?

2009 2010

 
Рис. 16 Дотримання термінів судового розгляду 

 
Найчастіше серед опитаних, чиї справи знаходяться в процесі розгляду 
існують нарікання та претензії що до пунктуальності проведення судових 
засідань. Так, хто брав участь у судових процесах: респонденти з вищою 
юридичною освітою (32.5%), представники інших осіб (40.7%), та ті хто 
понад 6 разів брали участь у судових процесах (40.5%), наголосили на 
тому, що слухання розпочинались не вчасно (відповіді «цілком ні» і 
«скоріше ні»). 

Серед громадян, чиї справи знаходяться в розгляді найбільше 
претензій, щодо затягування початку судових слухань, лунають в адрес 
кримінальних процесів (42.4%). А ті респонденти, розгляд справи котрих 
уже завершено дорікають затягуванням розгляду справ у 
адміністративному процесі – 33.3%.   

 
Побажання при призначенні дня та часу засідань. Серед 

опитаних користувачів судових послуг, невелика кількість зазначили, що їх 
побажання про призначення часу і дати засідання були враховані – 38.1%. 
Середній бал – 2.8 проти 3,6 бала, що були поставлені відвідувачами 
минулого опитування. 26.7% цілком погодились з тим, що їх думку 
врахували при встановленні дати та часу засідання, 11.4% відповіли 
«скоріше так». Одначе досить велика кількість респондентів (50.4%) не 
змогли сказати, що їхні побажання були враховані.  
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Частина респондентів з юридичною освітою (44.1%), справи яких в 
процесі розгляду, заявляють про те, що судді не йдуть на компроміс при 
призначенні дати та часу судових засідань.  

Найчастіше враховують побажання, про призначенні засідання в 
цивільному судочинстві та адміністративному. 27.5% респондентів, 
учасників цивільного судового процесу, чиї справи знаходяться в процесі 
розгляду, та 33.3%  учасники адміністративного процесу на запитання «Чи 
було враховано Ваші побажання при призначенні дня та часу засідання?» 
відповіли «цілком так». 

44.4% тих, хто представляє інтереси інших осіб, частіше, ніж ті, що 
представляють власні інтереси, з числа тих, чиї справи в процесі розгляду, 
говорять про врахування побажань при призначенні дати і часу засідань. 
Також з опитаних, що представляли в суді інших осіб, розгляд справ яких 
завершено, 100.0% цілком погоджуються з тим, що їх побажання були 
враховані при призначенні дня і часу засідання. 

 
Повістки та повідомлення. Серед усіх респондентів 2/3 

зазначили про своєчасність отримання повісток та повісток про розгляд 
справ. Середній бал – 3.4. Серед тих хто повідомив про своєчасність: 
48.1% респондентів отримували повістки та повідомлення вчасно, 13.5% 
скоріше за все, вчасно. Проте 16.2% відповіли, що не вчасно отримали 
повістку чи повідомлення і ще 11.5% скоріше не вчасно отримали їх. 

Респонденти з вищою юридичною освітою, чиї справи в процесі 
розгляду або завершені,   частіше   погоджувались   із   твердженням про 
несвоєчасність   отримання   повісток   та повідомлень в суд.  

Ті, респонденти хто представляє іншу особу в суді та чиї справи 
знаходяться в процесі розгляду, дещо частіше (46.7%) 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 2 разів, 
частіше говорять про той факт, що повістки в суд та повідомлення 
приходили вчасно (55.9%). А ті, справи яких вже завершено, та вони брали 
участь в судовому процесі більше 6 разів, найбільше погоджуються з тим, 
що вчасно отримували повістки і повідомлення про розгляд справ (66.7%). 

Серед тих, чиї справи знаходяться в процесі розгляду, 44.1% 
респондентів, що брали участь в цивільному процесі, відповіли «цілком 
так», тоді як  і 39.1% «цілком ні» на запитання, чи повістки та повідомлення 
про розгляд справи вони отримували вчасно. 

 
Перенесення/затримка розгляду справ. Практично половина 

респондентів, рішення сходяться на думці про те, що перенесення чи 
затримка розгляду справ були обґрунтованими. Середній бал такого 
показника у 2009 році складав - 3,6, цього року – 3.4. Майже кожен третій 
респондент (32.9%) «цілком погоджувався з тим, що затримки/перенесення 
слухання були обґрунтовані», 14.8% респондентів відповідали «скоріше 
так», 13.8% респондентів відповіли «скоріше ні», і 11.9% респондентів – 
«цілком ні».  

44.1% аплікантів, що мають вищу юридичну освіту, вважають 
затримки слухань обґрунтованими, респонденти без юридичної освіти 
обґрунтованими називають затримки у 30.0% випадків. Серед тих 
отримувачів судових послуг, чиї справи завершено, 87.5% опитаних з 
вищою юридичної освіти заявляють про те, що затримки та перенесення 
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слухань є цілком обґрунтованими, а 12.5%, тих хто не має вищою 
юридичної освіти вважають перенесення та затягування не 
обґрунтованими..  

30.8% тих, хто представляє власні інтереси, заявляють про 
обґрунтованість затримки слухань, а серед тих, хто представляє чиїсь 
інтереси вважають обґрунтованими затримання судових слухань – 25.0%. 
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 (16.0%). 

Також вважають не обґрунтованими перенесення слухань 
респонденти котрі вперше приймають участь у судових засіданнях (22.4%( 
та справи яких в процесі розгляду. А от серед тих респондентів розгляд 
справ котрих завершили найбільш незадоволеною категорією осіб, щодо 
необґрунтованості перенесень/затягувань слухань є ті, хто більше 6 разів 
приймав участь у слуханнях. 

Аналізуючи відповіді опитаних, чиї справи знаходять в процесі 
розгляду, можна помітити, що про необґрунтованість перенесень чи 
затримки слухань вказали 33.4% («цілком ні») учасників справ про 
адміністративні правопорушення . та 39.1% («скоріше ні») учасників 
адміністративного процесу. Серед тих хто позитивно (обґрунтовано) оцінив 
затягування слухань учасники кримінального процесу – 66.7%. 

Також серед тих респондентів, розгляд справ чиїх завершився, 
найменш обґрунтованими затримки та перенесення слухань у розгляді 
справ вважають учасники кримінально процесу – 33.3%.  

 
Ознайомлення з матеріалами справи. У переважної більшості 

респондентів проблем із ознайомленням з матеріалами справи не 
виникало. Про це зазначили 64.9% респондентів у відповіді «цілком так» та 
10.6% відповідаючи «скоріше так», Абсолютно  не мали можливості вчасно 
ознайомитись з матеріалами справи 14.4 % опитаних  (відповіді «цілком ні» 
- 6.7% та «скоріше ні» - 7.7.%). Середній бал склав  - 4.2 бала, що 
практично ідентичний минулому. 

Опрацьовуючи відповіді опитаних, чиї справи знаходяться в процесі 
розгляду зазначимо той факт, що особи з юридичною освітою мали 
можливість вчасно ознайомитися з матеріалами справи – 58.8%.  

Респонденти, що представляють в суді особисто себе (57.0%), 
частіше мали можливість вчасно ознайомитися з матеріалами справи, ніж 
опитані користувачі судових послуг, що представляли в судах інших осіб. 
Однак 100.0% тих, що представляють в суді інших осіб і розгляд справ яких 
уже завершився дали відповідь «цілком так» на запитання «Чи мали Ви 
можливість вчасно ознайомитися з матеріалами справи?».  

70.6% тих хто брав участь у судових слуханнях від 2 до 5 разів мали 
можливість ознайомитись з матеріалами справи. Проте серед них були 
8.8% опитаних, що не мали можливості своєчасно ознайомитися з 
матеріалами справи. 

60.8% учасників цивільного мали можливість безперешкодно 
отримати  матеріали справи. І ще 33.3% респондентів, що брали участь в 
справах про адміністративні правопорушення відповіли «скоріше так» на 
запитання «Чи мали Ви можливість вчасно ознайомитися з матеріалами 
справи?». 33.3% респондентів кому не надали можливості ознайомитись та 
опрацювати матеріали справи стали учасники кримінального процесу. 



Щодо респондентів, чиї справи завершено, 100.0% з них з вищою 
юридичною освітою відповіли «цілком так» на питання «Чи мали Ви 
можливість вчасно ознайомитися з матеріалами справи?», таку ж відповідь 
дали опитаних, що представляли в суді інших осіб та ті опитані хто 
приймав участь у судових слуханнях 6 і більше разів, 100.0% респондентів 
– учасників цивільного процесу. 
 
3.3.6. Сприйняття роботи працівників апарату суду 

Слід відмітити, що індикатори, які в себе включає показник 
сприйняття роботи працівників апарату суду, показали високу оцінку рівня 
роботи персоналу. Пороте  і в оцінці таких параметрів роботи суду як 
сприйняття роботи працівників апарату прослідковується також тенденція 
до зниження оцінок в порівнянні з минулим етапом опитування. Загалом же 
сумарний середній бал усіх оцінок склав 4.0. 

Респонденти загалом високо оцінюють професійні риси працівників 
апарату Луцького міськрайонного суду, зокрема оцінюють такі позиції, як: 
професіоналізм та знання своєї справи 4.3 бали, доброзичливість та 
повагу - 4.2 бали.  

Найменше відзначили таку якість як старанність та не припускання 
помилок, які призводять до перероблення документів та порушення 
строків. 
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Чи працівники суду працювали старанно та не припускалися
помилок, які призводили б до перероблення документів  та

порушення строків?

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

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами
бажання допомогти

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

їхнього соціального статусу

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами
старанність, дисциплінованість

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами
витриманість, коректність

Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами
професіоналізм, знання своєї справи

2009 2010
 

Рис. 17 Сприйняття роботи працівників апарату суду 
 
Старанність у підготовці матеріалів. Із загального числа тих осіб, що 
користувались послугами Луцького міськрайонного суду 56.2% відповіли, 
що працівники суду працювали старанно (увійшли відповіді такі як «цілком 
так» відповіли 38.1% та «скоріше так» – 18.1% ), відтак не припускалися 
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помилок, які призводили б до переробки документів та порушення термінів. 
А от 22.9% опитаних вважають роботу працівників суду недобросовісною і 
такою, що призводила до перероблення документів та затягування строків 
(«цілком ні» відповіли 14.31% та «скоріше ні» – 8.6%). 

Респонденти, (38.0%) справи яких знаходяться в процесі розгляду та 
які не отримали вищої юридичної освіти. відзначають старанність та 
добросовісність працівників суду. Вважають, що більш-менш якісно 
виконували свою роботу працівники суду - 35.5% опитаних з вищою 
юридичною освітою. Серед респондентів з юридичною освітою лише 5.9% 
не вбачають професійних якостей у працівників суду. 

37.4% опитаних, що представляли у суді себе особисто, відзначили, 
що судові працівники працювали старанно та не припускались помилок у 
своїй роботі. Відсоток тих, хто відзначив, що такі якості не притаманні 
працівникам апарату суду, становить 14.0%. Серед тих  опитаних, які 
представляли у суді інших осіб, 11.1% відзначили старанність працівників 
суду та їх добросовісність, 3.7% – не помітили рис професіоналізму. 

Досить високий рівень старань працівників суду відмітили 44.0% 
респондентів, віком 18-25 років; 47.1% – віком 60 років і старше. Натомість 
не відзначили якості старанності у роботі працівників суду 16.7% 
опитуваних, віком 60 років та старше та 14.3% – віком 40-59 років. 

50.0% з поміж респондентів, котрі отримали повну вищу освіту, 
помітили у працівників апарату суду старанність та бажання уникнути 
помилок, проте, близько 16.7% опитаних, із базовою вищою освітою, 
повністю заперечують наявність старанності у працівників суду. 

Серед респондентів, що вперше брали участь у судовому процесі, 
5.7% не відзначили старанності та  позитивних якостей у працівників суду, 
серед таких, хто 2-5 разів брали участь у судових процесах – 22.5%, та 
16.7% тих, хто брав участь в судовому процесі більше 6 разів. Тоді як 
навпаки 44.4% респондентів з тих, хто 2-5 разів брали участь у судових 
процесах, і 42.9% серед тих, хто вперше приймав участь у судових 
процесах, відзначили старанність та добросовісність працівників апарату 
суду. 

Про респондентів, розгляд справ яких завершений, слід сказати 
таке: 67.5% опитаних громадян з вищою юридичною освітою відзначає 
старанність і працівників Луцького міськрайонного суду, так само вважає 
50.0% опитаних без вищої юридичної освіти. Серед респондентів з 
юридичною освітою абсолютно не виявилось  тих, хто помітили  якості не 
старанності і припускання помилок у працівників суду, проте 16.7% 
респондентів без юридичної освіти задекларували, що вони стикались з 
непрофесійними діями працівників апарату. 

Абсолютну  старанність, працівників суду, відзначили опитані, віком 
18 - 25 років – 87.7%, та 60.0% респондентів, віком 26-39 років Не 
відзначили такої якості у працівників суду 25.0% опитуваних, вік яки 60 
років та старше та 20.0% – віком 26 - 39 років. 

85.7% респондентів, які мають базову вищу освіту і 77.8% тих хто 
отримав вищу освіту спостерігали у працівників суду старанність та 
прагнення уникнути помилок. Близько 14.0% повністю заперечують цю 
якість у працівників Такої ж думки про халатність притримуються ще 18.8% 
опитаних з середньою та неповною середньою освітою. 

63.6% респондентів, хто брав участь у судовому процесі від 2  до 5 
разів, 66.7% тих, хто брав участь у судовому процесі більше 6 разів 
відзначили старанність та добросовісність працівників апарату суду. 
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Натомість ті ж хто бере перший раз  участь у судовому процесі у кількості 
8.7% говорять про не старанність судових працівників. 

 
Доброзичливість та повага. Серед опитаних респондентів 

доброзичливість та повагу зі сторони працівників апарату суду відмітили 
76.2% опитаних, які відповіли на запитання «цілком так» і «скоріше так». 
10.0% опитаних дали негативну оцінку доброзичливості. 

Відповіді тих респондентів, справи яких знаходяться на стадії 
розгляду. 

Доброзичливість та повагу, як позитивні риси працівників суду, 
відзначили 62.5% респондентів, віком 60 років і старше. Не віиявили рис 
доброзичливості та поваги 12.2% респондентів вік яких 40-59 років. 

50.0% опитаних, у яких наявна вища юридична освіта, та 47.0% тих, 
у кого її немає, відмітили доброзичливість та повагу працівників апарату 
суду. Заперечують наявність таких рис  у працівників 13.0 % тих, у кого 
немає вищої юридичної освіти, та 2.9% представників з вищою юридичною 
освітою. 

59,3% з поміж тих, хто є посередником у представленні інтересів у 
суді, відзначили доброзичливість та повагу зі сторони працівників суду, а 
3.7 % відзначили недоброзичливе  ставлення працівників. Серед тих, хто 
представляв у суді особисті інтереси, 13.1% тих, хто заперечили 
доброзичливе ставлення працівників суду при спілкуванні та 45.0% 
відмітили працівників, що ставились із доброзичливістю та повагою. 

Доброзичливе ставлення і повагу працівників суду відзначили 52.9% 
тих респондентів, які брали участь у судовому процесі 2-5 разів, 14.7% з 
них не побачили цих якостей у працівників суду. Частка респондентів, які 
перший раз брали участь у судовому процесі і їм відповіли 
доброзичливістю працівники суду, становить 48.3%, тих, хто вважає, що 
працівники суду не наділені  якостями доброзичливості – 8.6%.  

60.0% респондентів, у яких наявна середня та неповна середня 
освіта, спостерігали доброзичливе ставлення та повагу працівників суду 
щодо своїх клієнтів та до себе, ще 56.5% респондентів з наявною базовою 
вищою освітою і з ними погодилися. Серед респондентів котрі засвідчили, 
що вони не відчули доброзичливості та поваги у діях працівників апарату 
Луцького міськрайонного суду було 21.7% із базовою вищою освітлю та 
12.7% аплікантів із повною вищою освітою. 

Аналізуючи відповіді респондентів, розгляд справ яких завершено 
необхідно сказати, що найбільше схильні до думки, що працівники апарату 
суду виявляли при спілкуванні доброзичливість і повагу, опитані, віком 26-
39  років (90.0%), не погоджуються з таким твердженням 25.0% тих хто 60-
ти літнього віку та старше. 12.5% респондентів із середньою освітою 
підтримують думку про недоброзичливе ставлення працівників суду. А 
77.5% осіб з вищою освітою спілкувались з з доброзичливими 
працівниками. Більша частина опитаних без юридичної освіти  та з 
юридичною вважають працівників апарату суду доброзичливими, їхні 
відсотки становлять 70.8% і 75.0%. 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 (72.0%). 

 
Бажання допомогти. Бажання працівників суду допомогти в свою 

сторону чи до інших відвідувачів суду, спостерігали 48.1% респондентів, які 
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відповіли «цілком так», та 15.2% респондентів, що відповіли на запитання 
«скоріше так». 10.5% респондентів відповіли «цілком ні» та 8.1% – 
«скоріше ні» на запитання «Чи виявили працівники апарату суду при 
спілкуванні з Вами таку рису як бажання допомогти?». 18.1% відповідей 
були в позиції більш-менш проявляли бажання допомогти. 

Серед респондентів розгляд справи котрих завершився вияв 
бажання допомогти, спостерігали 71.4% респондентів, які  представляли 
інтереси інших осіб у суді, заперечили наявність такого бажання – 28.6% 
респондентів з тих, хто особисто представляв власні інтереси. Щодо тих, 
чиї справи знаходяться в розгляді, опитані, які представляли у суді власні 
інтереси, підтвердили наявність допомоги їм (40.2%). 

Окрім того, 35.3% опитаних з вищою юридичною освітою і 41.0% 
тих, що не мають вищої юридичної освіти, та їхні справи знаходяться в 
процесі розгляду зазначають, що працівники суду готові допомогти. Не 
помітили такої готовності 2.9% опитаних з вищою юридичною освітою і 
12.0% з тих, що не мають юридичної освіти. Ті представники, справи яких 
завершені, та в переважній більшості ті, що мають вищу юридичну освіти, 
вважають, що представники суду виявили бажання допомогти (75.0%). 

17.2% та 41.4% тих опитаних громадян, 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 10.3% впевнені, що 
такого бажання в працівника суду, не виникає. Поміж тих, хто брав участь у 
судовому процесі 2-5 разів, 44.1% цілком впевнені, що працівники суду 
бажають допомогти, а от 6.8% дотримуються протилежної думки. Вияв 
бажання допомогти зі сторони працівників суду відзначили 33.3% опитаних, 
котрі більше 6 разів брали участь у судовому процесі, а відсутність такого 
бажання – 9.5% з їх числа. Щодо респондентів, справи яких завершені, 
більшою мірою схильні до думки, що працівники апарату виявляють 
бажання допомогти ті, що беруть  участь у судовому процесі вперше – 
75.0%, а от критично оцінили бажання допомогти, зі сторони працівників 
апарату суду, 44.4% хто приймав участь у суді понад 6 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 18-25 років, 
таких – 47.4%, а негативно оцінили бажання допомогти респонденти віком 
40-59 років – 16.3%. У респондентів, справи яких завершені, найбільшу 
частку з числа тих, що дали відповідь «цілком так», складають 
респонденти, віком 26-39 років – 90.0% та віком 60 років та старше - 75.0%. 

Бажання допомогти у працівників суду визнали 25.4% опитаних з 
вищою освітою, 47.9% – з базовою вищою та ще 60.0% – з середньою і 
неповною середньою освітою. Не помітили цього бажання, 8.5% 
респондентів з вищою освітою, 21.7% – з базовою вищою, а також 5.0% – з 
середньою і неповною середньою освітою, з поміж опитаних. Чиї справи 
закінчили  розглядати найбільше схильні вважати, що працівники апарату 
суду виявляють бажання допомогти, представники з вищою освітою 
(77.8%), «цілком ні» відповіли на запитання «Чи проявляли працівники суду 
бажання допомогти?» 22.2% респондентів із вищою освітою. 

 
Однакове ставлення до всіх відвідувачів. Висловили 10.0% 

респондентів абсолютну невдоволеність відсутністю однакового ставлення 
до всіх відвідувачів, а також ще 4.3% зазначили «скоріше ні» щодо 
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притаманності даної риси працівникам апарату Луцького міськрайонного 
суду. Відповідно.  

Частка відвідувачів суду, які вважають, що працівники однаковою 
ставляться до відвідувачів суду, незалежно від їх соціального статусу, 
становить 69.1% (респонденти, що зазначили відповіді «цілком так»  - 
52.9% та «скоріше так» - 16.2%). 

Відповіді респондентів, справи яких знаходять на стадії розгляду. 
36.6% респондентів з повною вищою освітою, 43.5% – з базовою 

вищою, 55.0% – з середньою і неповною середньою освітою відмічають той 
факт, що працівники суду однаково ставляться до всіх відвідувачів, 
незалежно від соціального статусу. Проте 16.0% опитаних з повною 
вищою, 13.0% з базовою вищою та 10.0% з середньою і неповною 
середньою освітою відзначили, що ставлення працівників суду до 
відвідувачів нерівне (відповіді «цілком ні», «скоріше ні»).  

Рівність у ставленні до всіх відвідувачів відзначили 38.2% 
респондентів з юридичною освітою, 45.0% – без юридичної освіти. 
Недотримання принципу рівності серед відвідувачів працівниками апарату 
суду відзначили 14.7% респондентів з юридичною освітою та 14.0% без 
вищої освіти. 

43.9% відвідувачів, які представляли у суді себе особисто і свої 
інтереси, і 40.7% тих, хто представляв у суді інших осіб підтвердили, що  
рівень ставлення до всіх учасників процесу було однаковим. Цілком 
заперечили рівне ставлення до клієнтів 13.1% респондентів, які 
представляли у суді себе, та 14.8% тих, хто є представник інших осіб. 

Однакове ставлення робітників судової установи до всіх відвідувачів, 
незалежно від соціального статусу, зафіксували  50.0% респондентів, хто 
вперше став учасником судового процесу, 44.1% тих, хто 2-5 разів були 
учасником, та 21,4% респондентів, хто більше 6 разів брали участь у 
судових процесах. Заперечують проти однакового ставлення  з боку 
працівників суду до всіх відвідувачів, незалежно від соціального статусу 
14.7% тих, хто 2-5 разів брали участь у судовому процесі, 21.4% тих, хто 6 і 
більше разів брав участь у судовому процесі і 6.9% хто вперше зіткнувся з 
судовим процесом. 

Дотримання принципу рівності в ставленні відзначили: 42.2% 
опитаних, віком 18-25 років, 48,3% – віком 26-39 років, 38.7% – віком 40-59 
років та 50.0% – вікового проміжку старше 60 років. Неоднакове ставлення 
працівників суду до відвідувачів відзначили 15.8% опитаних у віковому 
діапазоні 18-25 років, 12.1% – віком 26-39 років, 16.3%  у  віці 40-59 років. 

Аналіз відповідей  тих респондентів, справи яких завершено. 
Найбільше схильні до думки про однакове ставлення до всіх 

відвідувачів, незалежно від їхнього соціального статусу, опитані, віком 26-
39 років (90.0%), аналогічної думки притримується переважна кількість 
опитаних (75.0%) з середньою та неповною середньою освітою. Більше 
схильні вважати, що дана норм не дотримується, опитані з вищою 
юридичною освітою (44.0%), а  також ті, які у суду представниками чужих 
інтересів (28.6%). Щодо респондентів, які брали участь в судовому процесі 
більше шести разів, 77.9% опитаних відзначають дотримання принципу 
однакового ставлення до всіх відвідувачів,  а 9.1% не помітили 
однотипного ставлення до всіх клієнтів. 

 
Старанність та дисциплінованість у спілкуванні. Більшість 

респондентів, що звертались до суду,  оцінюють старанність та 
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дисциплінованість у спілкуванні працівників суду досить високо, середній 
бал становить – 4.4. Це найвища оцінка з поміж індикаторів, що входять до 
блоку сприйняття роботи працівників апарату суду. Відтак 52.4% опитаних 
відповіли «цілком так» і 25.2% відповіли «скоріше так» на запитання «Чи 
виявили працівники апарату суду при спілкуванні старанність та 
дисциплінованість?». Частка респондентів, що були не задоволені 
характеристикою якості роботи суду, становить загалом 11.9%. 

Відповіді тих респондентів, справи яких знаходяться на стадії 
розгляду. 

42.1% опитних, віком 18-25 років, 43.1% віком 26-39 років, 36.7% 
віком 40-59 років та 50.0%, старші 60 років зазначили, що працівникам 
апарату суду притаманні якість старанність та дисциплінованості. 
Критичної оцінки зазнали показники старанності і дисциплінованості від 
вікових груп 26-39 років – 8.0% і 40-59 років – 14.3%. 

Старанність, дисциплінованість, що на їхню думку притаманні 
працівникам суду, відзначили 42.1% опитаних, які представляли особисто 
себе у суді, та 37.0% – тих, хто представляв іншу особу. Вважають, що такі 
риси не властиві працівникам суду –11.2% тих, хто представляв особисто 
себе у суді. 

Відсоток респондентів, які вперше беруть участь у судовому процесі 
та відмітили старанність працівників суду і дисциплінованість, складає 
48.3%, частка тих, хто 2-5 разів брали участь у судовому процесі – 47.1%, 
тих, хто більше 6-ти разів – 26.2%. Не відзначають наявність таких якостей 
у працівників суду 8.6% з тих, хто вперше є учасником судового процесу, 
11.9% тих, хто 2-5 разів був учасником та 7.1% тих, хто більше 6 разів був 
учасником судового процесу. 

Існування позитивних рис старанності та дисциплінованості в 
працівників судової установи підкреслили  13.0% респондентів з базовою 
вищою та 12.7% з повною вищою освітою. 

Аналіз відповідей тих респондентів, справи яких завершено. 
Старанність та дисциплінованість притаманні працівникам суду 

цілком, так вважає 64.0% опитаних, які представляли особисто себе у 
судді, та 100.0% тих, хто представляв іншу особу. Говорять про те, що дані 
риси не властиві працівникам суду виключно  8.0% тих, хто представляв 
власні інтереси у суді. 

Частка респондентів, які перший раз беруть участь у судовому 
процесі та відзначили старанність працівників суду, складає 75.0%, частка 
тих, хто 2-5 разів брали участь у судовому процесі – 63.6%, тих, хто більше 
6-ти разів – 77.8%. Відзначили більш-менш наявність таких якостей у 
працівників суду 8.3% тих осіб, які вперше є учасниками судового процесу, 
та 9.0% тих, хто 2-5 разів був були учасниками судових процесів. 

Респонденти віком 18-25 років – 66.7% опитаних, 90.0% – віком 26-
39 років, кожен другий у віковому діапазоні 40-59 років та 100.0%, старших 
60 років зазначили, що працівникам апарату суду притаманні такі якості, як 
старанність та дисциплінованість. 

Наявність рис дисциплінованості та старанності у працівників суду 
зазначили 62.5% респондентів з середньою та неповною середньою, 
57.1% з базовою вищою та усі 100.0% з повною вищою освітою. 

 
Витримка та коректність. Такі показники індивідуальних 

можливостей як витримку та коректність позитивно відзначили 
респонденти у спілкуванні з працівниками суду. Частка респондентів, що 
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відповіли на це запитання «цілком так» і «скоріше так», становить, 
відповідно 53.3% та 21.4%. Тоді як 11.5% респондентів вважають, що дана 
якість в працівників суду відсутня, тобто їх відповідь на питання була 
«цілком ні» і «скоріше ні» (6,7% та 4.8%). 

Відповіді тих респондентів, справи яких знаходяться на стадії 
розгляду. 

Такі риси як витримку та коректність працівників суду визнали 41.2% 
тих, у кого є вища юридична освіта, та 48.0% тих, у кого її немає. 10.0% 
респондентів без вищої юридичної освіти вважають, що у працівників суду 
зазначених вище якостей немає. 

З поміж сукупності респондентів, ті які представляють у суді 
виключно себе 47.3%, а також 17.7% тих, хто представляв у суді інших 
осіб, відзначали витримку та коректність працівників апарату суду. 

Зазначають, що працівникам судової установи притаманні витримка і 
коректність 51.7% тих, хто вперше бере участь у судовому процесі, 52.9% 
тих, хто 2-5 разів брав участь, і 33.% тих, хто більше 6 разів брав участь у 
судовому процесі. 

Про те, що працівники суду толерантні (витримані та коректні), 
говорять 36.8% респондентів, віком 18-25 років, 50.0% – віком 26-39 років, 
44.9% – віком 40-59 та рівно половина тих хто старші 60 років. Не 
погоджуються з цією думкою 5.3% опитаних, віком 18-25 років, 6.9% – віком 
26-39 років, 12.2% – 40-59 років. 

Респонденти з базовою вищою – 13.0%, та вищою освітою – 11.3%  
вимогливіше ставляться до таких рис працівників апарату суду як витримка 
і коректність.. Проте 60.0% осіб з неповною середньою та середньою 
освітою та 47.8% з базовою вищою декларують існування у працівників 
апарату суду витримки та коректності.  

Проаналізуємо відповіді тих респондентів, справи яких завершено. 
Відчуття витримки та коректності працівників суду визнали усі 

100.0% опитаних з вищою юридичною освітою, та 62.5% тих, у кого її 
немає. 6.3% респондентів без вищої юридичної освіти вважають, що у 
працівників суду зазначених вище якостей немає. 

64.0% респондентів, які представляли особисто себе у суді, та 
100.0% опитаних, хто представляв у суді інших осіб, відзначали високий 
рівень витримки та коректності працівників апарату суду. 

Зазначили, що працівникам суду притаманні витримка і коректність 
75.0% тих, хто вперше бере участь у судовому процесі, 63.6% тих, хто 2-5 
разів брав участь, і 77.9% тих, хто більше 6 разів брав участь у судовому 
процесі. Жоден респондент із зазначених категорій не заявив про 
відсутність у працівників Луцького міськрайонного суду витримки і 
коректності. 

Відповіді про те, що працівники суду витримані та коректні дали 
66.7% респондентів, віком 18-25 років, 90.0% – віком 26-39 років, кожен 
другий у віці 40-59 років та абсолютна більшість опитаних – 100.0%, старші 
60 років. 

Респонденти з середньою та неповною середньою освітою – 
62.5%та вищою – 100.0% позитивно оцінюють витримку і коректність 
працівників апарату суду. 

 
Професіоналізм, знання своєї справи. Зазначені індикатори якості 

роботи апарату суду також є досить високими. Середній бал по них – 4.3. 
Професіоналізм і знання справи у працівників суду відмітили 83.8% 
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опитаних, а 7.6% з цим не погоджуються, тобто ті, що відповіли на дане 
питання «цілком ні» або «скоріше ні». 

Проаналізуємо 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. Респонденти без юридичної освіти 
професіоналізм та знання справи оцінюють дещо вище 54.0%, а 9.0% з них 
говорять про цілковиту відсутність таких рис у працівників апарату суду при 
спілкуванні з відвідувачами. 

Представники власних інтересів у суді (53.3%) краще оцінюють 
роботу працівників апарату суду, ніж респонденти, котрі представляють 
іншу особу в суді (48.7%). 

Відвідувачі суду, що вперше прийняли участь у судовому процесі, 
оцінюють знання справи та професійні якості працівниками суду дещо 
нижче, як і ті, хто брав участь в 2 і більше судових процесах (55.2% проти 
64.7%), 

Респонденти в розрізі вікового розподілу загалом високо оцінюють 
професіоналізм працівників суду. Проте найвищий відсоток респондентів, 
що позитивно оцінюють професіоналізм та знання своєї справи виявився 
серед осіб, старших 60 років, - 75.5%. Проте, певна кількість відвідувачів 
суду вікової категорії 40-59 – 14.3% та 18-25 років - 5.3% говорять про 
цілковиту відсутність у представників апарату якості професіоналізму. 

Опитувані в суді, що мають середню і неповну середню освіту, 
частіше за інших висловлюють думку про професіоналізм та знання 
справи, що притаманний працівникам суду – 70.0%. 

Проаналізуємо відповіді тих респондентів, справи яких завершено. 
Серед опитані в Луцькому міськрайонному суді, що мають вищу 

юридичну освіту кожен четвертий досить високо оцінюють професіоналізм 
працівників апарату суду, а респонденти без юридичної освіти кожен 
другий. Тоді як 4.2% з них говорять про цілковиту відсутність таких рис, у 
працівників апарату суду, в спілкуванні з відвідувачами. 

Також представники інтересів інших осіб в суді (71.4%) краще 
оцінюють роботу працівників в апарату суду, ніж респонденти, котрі 
представляють власні інтереси в суді (64.0%). 

83.3% серед респондентів, що мають перший досвід участі в 
судовому процесі, оцінюють знання справи та професійні якості працівників 
дуже добре, також серед тих, хто брав участь в 2 і більше судових 
процесах, кожен другий позитивно оцінюють професійні якості працівників 
суду. 

Всі респонденти, у вікових групах оцінюють знання справи і 
професійні якості працівників апарату якнайкраще: кожен другий у віці 18 – 
25  та 40 – 56 років, 75.0% - віком 60 років і старше, і 90.0% у віці – 26 -39 
років. 

Відвідувачі суду, що мають повну вищу освіту (77.8%), частіше за 
інших висловлюють думку про високий рівень професіоналізму та знання 
своєї справи. 
 
 
 
 
 



3.3.7. Сприйняття роботи суддів 
 

Однозначно слід заявити, що даний блок індикаторів, як в цілому так 
і в розрізі кожного індикатора, здобув високі оцінки респондентів. Сумарний 
середній бал по блоку склав – 4.2 бали.   

Практично всі середні оцінки по індикаторах, за відповідями 
респондентів становлять більше 4 балів. Виключення становить лише 
показник незалежності та неупередженості роботи судді – 3.9. Проте, коли 
мова йде про порівняння бальних оцінок між опитуваннями 2009 та 2010 
років, то очевидним є той факт, що відбувся незначний спад.  
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Чи маєте Ви враження, що суддя ставився коректно, ввічливо, з
повагою до всіх учасників  процесу?

Чи склалося у Вас враження, що суддя ретельно підготувався до
справи і добре в  ній розбирається?

Чи дотримувався суддя процедури судового розгляду?
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неупереджено, без зовнішнього тиску (з боку фізичних та

юридичних осіб)?

2009 2010

 
 

Рис. 18 Сприйняття роботи суддів 
 
Коректність, ввічливість, повага. Цілком позитивно відмітили 

коректності  і ввічливості 78.3% опитаних, тобто вони дали відповідь на 
запитання «цілком так» та «скоріше так». Частка невдоволених коректністю 
та ввічливістю з боку судді становить – 12.8% респондентів.  

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

55.9% опитаних з юридичною освітою та 54.0% респондентів без 
юридичної освіти в ході опитування відзначили коректне ставлення суддів 
Луцького міськрайонного суду. 9.0% респондентів без юридичної освіти 
відзначають відсутність таких рис у суддів, як коректність ввічливість, 
повагу, до всіх учасників процесу, до них також приєднуються - 5.9% 
респондентів із вищою юридичною освітою.  

Ті, котрої вперше беруть участь в судовому процесі (53.4%), 
практично на рівні з усіма відчувають коректність і ввічливість судді, (хто 
брав участь у більше ніж 2 судових процесах – 55.9%, а понад 6 разів – 
54.8%). 

Не всі судді, під час ведення цивільних справ, дотримуються таких 
норм спілкування, як ввічливість, повага та коректне ставлення до всіх 
учасників судового процесу про це сказали – 9.0%. Також вважають, що 
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скоріше відносились не коректно, не ввічливо та без поваги судді 
адміністративних процесів – 34.8%. Найкраще ставились, з результатами 
опитування судді у кримінальних процесах – 66.7%. 

Проаналізуємо відповіді респондентів, справи яких завершено.  
100.0% опитаних з юридичною освітою та 70.8% респондентів без 

неї в ході опитування відзначили коректне ставлення суддів Луцького 
міськрайонного суду. 4.2% респондентів без юридичної освіти вважають 
відсутніми у суддів рис коректності, ввічливості та поваги до всіх учасників 
судового процесу. 

Серед тих хто вперше бере участь в судовому процесі (100.0%) і ті, 
що беруть участь більше 6 разів (63.6%) відчувають коректність і 
ввічливість судді Залишились під враження, що у судді відсутня 
коректність ті респонденти котрі в перше приймали участь у судовому 
засіданні – 8.3%  

Най некоректними, не ввічливими та без поваги виявились судді з 
цивільних справ – 3.8. А 100.0% респондентів відмітили коректність суддів 
адміністративного процесу і справ про адміністративні правопорушення. 

 
Підготовка до справи. Загалом, підготовка суддів до розгляду 

справи знаходиться на досить високому рівні. 56.7% опитаних вважають, 
що суддя цілком ретельно підготувався до справи, 17.53% дали відповідь 
«скоріше так». 4.7% респондентів дали відповідь «цілком ні». Частка 
респондентів, що дали відповідь «скоріше ні», становить 8.6%. 

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

57.9 % віком 18-29років схильні вважати, що суддя достатньо добре 
був підготовлений до справи. Їх підтримали – 53.1% у віці 40 – 59 років, 
кожен другий хто старше 60 років та 44.8% віком 25 – 39 років. Найбільше 
непідготовленість судді кинулось у очі 8.6%  від 26 до 39 років та 8.2% 
віком 40 – 59 років. 

47.1% респондентів з юридичною освітою відзначають високий 
рівень підготовки суддів до розгляду справ, а також 51.0% людей без 
юридичної освіти називають дану перевагу суддів. 

Про непідготовленість суддів до процесу говорять ті респонденти, 
котрі брали участь у судових процесах вперше – 8.8%, а також у 6-ти і 
більше судових процесах – 7.1%.  

Респонденти зазначали, що найкраще готовились до процесу судді 
готуються до цивільного напрямків – 52.9%у. Але по 7.8% учасників цього 
процесу все ж відзначають неготовність суддів до розгляду справи. 

Проаналізуємо відповіді тих респондентів, справи яких завершено. 
100.0% у віці 18 – 29 років та 60 і старше відмітили добросовісне 

виконання суддею підготовки до слухання справи. А 10.0% віком 26 – 39 
років заявили про непідготовленість судді. 

100.0% респондентів з юридичною освітою відзначають високий 
рівень підготовки суддів до розгляду справ, також 83.3% людей без 
юридичної освіти називають дану якість суддів. 

Про непідготовленість суддів до процесу говорять ті респонденти, 
котрі брали від 2 до 5 разів участь у судових процесах (9.1%). 

У респондентів склалося враження, що найгірше судді готуються до 
цивільного процесу – 3.8%. А от найкраще підготовлені, за думкою 
учасників опитування, судді адміністративного процесу та справ про 
цивільні правопорушення.  
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Дотримання процедури судового розгляду. 84.2% опитаних 
позитивну позитивно оцінили дотримання процедури судового розгляду. 
Лише 7.0% 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 (64.7%), ніж респонденти без юридичної 
освіти (62.0%). Респонденти, які беруть участь у судових процесах вперше 
і їхні справа в процесі розгляду, частіше за інших заявляють про 
дотримання суддею процедури судового розгляду (70.7%). 

67.6% 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 17.4%, із учасників адміністративного процесу  відповіли на дане 
запитання «цілком ні». 

Ті респонденти, що мають вищу юридичну освіту і справи яких вже 
завершені, стверджують про дотримання суддею процедури судового 
розгляду (100.0%). 

 
Можливість коментувати заяву протилежної сторони. Більше 

80.7% респондентів відповіли, що можливість коментування заяви 
протилежної сторони є цілком можливим або скоріше є можливим. Однак 
11.1% опитаних стверджують, що їм не було надано можливості 
коментувати заяву іншої сторони, тобто їх відповідь на запитання була 
«цілком ні» та «скоріше ні».  

Респонденти, справи яких знаходяться в процесі розгляду ті, хто 
мають юридичну освіту (73.5%) частіше ніж респонденти без такої освіти 
(59.0%) стверджують про надану їм можливість коментувати заяву 
протилежної сторони. 10.0% опитаних без юридичної освіти стверджують, 
що їм не було надано можливості заперечувати заяву іншої сторони.  

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

Також частіше за інших зазначають про можливість коментувати 
заяви учасники із стажем участі у судових процесах понад 6 разів – 69.0% 

100.0% респондентів, які мають вищу юридичну освіту і чиї справи 
вже завершені стверджують, що їм була надана можливість 
прокоментувати заяву протилежної сторони. Такий самий відсоток 
респондентів відповіли, що і їм надавали можливість коментарю у 
процесах адміністративного характеру. 

 
Обґрунтування своєї позиції під час слухання. Можливість, що 

надавалась зі сторони судді, щодо обґрунтування позиції учасниками 
процесу була найвище ними оцінена – 4.4 бала. Мали можливість 
обґрунтувати власну позицію – 84.8% учасників слухань, не мали 
можливості скористатись таким правом – 11.1% опитаних. 

Серед тих, у кого справа знаходиться в процесі розгляду, найчастіше 
мали можливість обґрунтування, учасники слухань віком   40 - 59 років - 
77.6%. Заявили про відсутність такої можливості – 15.8% опитаних віком 18 
- 29 років. 
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Особи з вищою юридичною освітою (82.4%) частіше за тих у кого її 
немає (68.0%) відмічали той факт що обґрунтування власної позиції було 
їм доступне під час слухань. 

Використали можливість обґрунтування власної позиції 70.0% 
респондентів котрі вперше взяли участь у судовому процесі. Ті хто брав 
участь 2 – 5 разів – 70.6%, а ті хто понад 6 разів брали участь – 73.8%. 
Проте виявились серед них 10.3% котрі під час першого процесу не змогли 
зреалізувати відповідне право. 

Найбільше можливостей для обґрунтування власної позиції,  серед 
усіх учасників судових слухань, отримали учасники цивільного процесу – 
78.4%, а найменше – кримінального – 33.3%. 

 
Незалежність та неупередженість суддів. 69.0% респондентів 

стверджують, що суддя котрий вів слухання був незалежним та 
неупередженим у діях. Частка респондентів, що цілком не погоджуються з 
цим, становить 11.1%. Респонденти, що дали відповідь «скоріше ні» 
складають 18.7%.  

47.1% респондентів з вищою юридичною освітою та 47.0% опитаних, 
які юридичної освіти не мають, стверджують про незалежність та 
неупередженість суддів. 8.8% респондентів з юридичною освітою та 13.0% 
без такої на запитання анкети «Чи Ви вважаєте, що суддя працював 
незалежно та неупереджено, без зовнішнього тиску» обрали відповідь  
«цілком  ні».   

Найбільше заяв про вплив на роботу судді суб’єктивних факторів 
пролунали від респондентів у віці 40 – 59 років – 43.8%.  

Найбільше не погоджуються з тим, що суддя працював незалежно та 
неупереджено, учасники судових процесів, котрі брали участь в них 6 та 
більше разів (16.7%),  чиї справи на даний момент знаходяться в розгляді. 

12.5% респондентів, які не мають вищу юридичну освіту та чиї 
справи завершено, стверджують про залежність і упередженість роботи 
судді.  

Кричуще високий та однаковий відсоток відповідей респондентів чиї 
справи завершені, і тих чиї в розгляді. 66.7% стверджують про цілковиту 
залежність роботи судді від впливу фізичних та юридичних осіб. Лише 
учасники слухань по справах про адміністративні правопорушення 
відзначили абсолютно прозору роботу судді. 

 
Якість судового рішення. Зазначимо, що у відповідній частині 

звіту ми охарактеризуємо лише відповіді тих респондентів, котрі отримали 
рішення суду – 31.0%.  

54.2% серед респондентів, що отримали рішення по справі сказали, 
що рішення були прийняті на їхню користь.  

Переважна більшість респондентів (81.1%) отримали рішення по 
своїй справі вчасно, а майже кожен п’ятий зазначили, що рішення по справі 
були видані з порушенням термінів.  

Також 94.3% респондентів зазначають, що рішення суду було 
написане легкою, доступною, зрозумілою мовою, тоді як у 5.7% 
респондентів прочитання рішення викликало певні труднощі. 

74.7% вважають рішення достатньо обґрунтованим. 
Серед респондентів хто отримав рішення Луцького міськрайонного 

суду планують його оскаржувати – 30.2%, тоді як  69.8% вважають рішення 
справедливим. Серед тих, хто планує оскаржувати рішення суду, 



переважає кількість опитаних, які є учасниками справ про цивільне 
правопорушення – 66.7%. Також будуть оскаржувати рішення суду 28.6% 
учасників адміністративного процесу та цивільного процесу. Високою, 
також є кількість респондентів з юридичною освітою, що запланували 
подати апеляцію на рішення суду (35.3%). 

 
3.4. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 
 

Під час проведення опитування респондентам було запропоновано 
здійснити ранжування семи вимірів якості за ступенем важливості.  

За результатом дослідження, найперше, що потребує покращення – 
це якість роботи працівників апарату суду (3.1 бала), далі  дотримання 
термінів судового розгляду (середній бал 3.5). На третьому місці за 
важливістю знаходиться вимір якість роботи суду. На четвертому 
прийнятність платежів. Наступні позиції виглядають менш проблемними 
(зручність та комфортність перебування в суду, повнота, доступність та 
якість інформації та територіальна доступність суду). 
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Рис. 19  Оцінка вимірів якості 

 
У свою чергу респондентами були запропоновані наступні дії для 

покращення роботи Луцького міськрайонного суду. 
 

№ Виміри якості Пропозиції щодо покращення 
1 Якість роботи 

працівників апарату 
суду 

- безкоштовні консультації адвоката/юриста; 
- боротьба з корупцією; 
- покращення відношення працівників суду; 
- вчасно розпочинати засідання 
- змінити графік роботи канцелярії та 
покращити її роботу; 
- загальна оптимізація роботи суду; 
- уважніше ставлення працівників суду до 
людей; 
- відсутність черг. 

2 Дотримання термінів 
судового розгляду 

- швидше приймати рішення (не затягувати). 
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3 Якість роботи судді - краще добирати помічників; 
- покращити ставлення суддів (ввічливість); 
- досконалий розгляд кожної справи. 

4 Прийнятність платежів - зробити платежі прийнятними (зменшити). 
5 Зручність та 

комфортність 
перебування в суді 

- покращення приміщення (ремонт, зробити 
більші кабінети); 
- покращити умови очікування (місця для 
сидіння, написання документів); 
- зміна приміщення; 
- зробити умови для людей з обмеженими 
можливостями. 

6 Повнота, доступність та 
якість інформації 

- збільшити обсяг інформації, її оновлення. 

7 Територіальна 
доступність суду 

- зробити зручними під’їзди до суду 
- встановити вказівники. 

 
 

3.5. Висновки та рекомендації 
 
ВИСНОВКИ 

За результатами соціологічного дослідження, що проводилось у 
Луцькому міськрайонному суді, доцільним є зробити наступні висновки: 

• оцінюючи якість роботи Луцького міськрайонного суду апліканти 
винесли оцінку задовільно, що тяжіє до оцінки добре. Середній бал оцінки 
якості роботи становить 3.7. Найбільш позитивно оцінили роботу судової 
установи опитані з вищою юридичною освітою та представники 
адміністративного процесу і справ про адміністративні правопорушення. 
Найгірше оцінюють якість роботи суду ті респонденти  справи яких ще не 
розглядаються.; 

• в порівнянні з 2009 роком кількість осіб, що підтверджували 
відповідність очікувань і вражень від безпосереднього перебування у 
судовій установі не змінилась. Проте в порівнянні з попереднім роком 
зросла на 4.8% кількість осіб сподівання котрих, про суд, виявились гірші 
ніж враження на момент опитування. Значним показником є те, що у 15,0% 
опитаних які не мають юридичної освіти покращилось враження про суд, 
оскільки саме вони найбільш критично оцінюють роботу установи;  

• із загальної кількості опитаних, що неодноразово були в будівлі суду 
50.7% зазначають, що якість роботи суду залишилась без змін. Ту ж саму 
категорію минулого року обрали 50.0%. 7.3% цьогоріч, проти 2.4% 
тогорічних, зазначили, що якість роботи у Луцькому міськрайонному суді 
покращилась значно. Практично залишився на рівні відсоток осіб котрі 
притримуються думки, що робота суду значно погіршилась; 

• загалом територіальна доступність суду не викликає значних 
зауважень у респондентів. Результатами опитування говорять про те, що 
половині опитаних було цілком легко знайти будівлю суду вперше. Майже 
п’ята частина (18.1%) зазначили «скоріше так». Загалом 14.2% говорили 
про той факт, що знайти будівлю суду їм було важко. 
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• середній індекс по п’яти критеріях якими вимірювали зручність та 
комфортність перебування у Луцькому міськрайонному суді становить 2.7 
бала (із 5-тиможливих), і є нижчим в порівнянні з 2009 роком (3.1 бала). 
Найбільш низького, середнього балу  - 1.5 заслуговує той факт, що в усіх  
будівлях суду відсутні умови перебування для потрапляючих туди людей з 
обмеженими можливостями тай загалом дієздатних осіб; 

• параметри повноти, доступність та якість інформації мають 
тенденцію до зниження у оцінках респондентів, в порівнянні з 
результатами минулорічного етапу дослідження. Одними з найбільших 
помилок роботи суду, щодо доступності і якості інформації є недостатність 
інформації про розташування кабінетів та  правил доступу в суд і 
перебування в ньому; 

• переважна більшість опитаних з легкістю віднаходили інформаційні 
стенди, більшу частину респондентів (54.7%) задовольняє розташування 
кабінетів, залів судових засідань, 28.0% осіб зазначили, що їм вистачає 
інформації щодо правил доступу та перебування у суду; 

• під час опитування у Луцькому міськрайонному суді 37.1% осіб 
повною мірою задовольняє інформація про справи, що призначені до 
розгляду. Найкритичнішими, як і вторік зауваження, щодо якості 
поінформованості про призначення та розгляд справ, у осіб віком 40 – 59 
років;  

• лише кожного третього, серед усіх опитаних, задовольняє повною 
мірою наявна інформація про порядок сплати зборів та мита, реквізити та 
розміри платежу; 

• за результатами дослідження суми витрат, пов’язані із зверненням 
до суду є обтяжливими майже для кожного третього респондента (35.3%). 
Під час попереднього етапу дослідження кількість респондентів, що дала 
аналогічні відповіді склала 16.7%; 

• загалом респонденти задоволені дотриманням термінів судового 
розгляду. Проте виявлись проблем з отриманням судових повісток та 
повідомлень про розгляд справ оскільки вчасно їх отримали 2/3 опитаних. 
Серйозне невдоволення викликав у опитуваних той факт, що не завжди 
враховували їхні побажання щодо часу та дати засідання; 

• слід відмітити, що індикатори, які в себе включає показник 
сприйняття роботи працівників апарату суду, показали високу оцінку рівня 
роботи персоналу. Пороте  і в оцінці таких параметрів роботи суду як 
сприйняття роботи працівників апарату прослідковується також тенденція 
до зниження оцінок в порівнянні з минулим етапом опитування. Претензії 
респондентів здебільшого стосувались небажання допомагати зі сторони 
працівників апарату суду та відповідно не однакового ставлення до усіх 
відвідувачів; 

• відмітимо позитивні оцінки роботи суддів Луцького міськрайонного 
суду, опитаними, в середньому, по шести параметрах, вони становлять 4.2 
бали. Проте в порівнянні з минулим роком професіоналізм суддів в очах 
респондентів знизився. Найнижчі оцінки здобув показник незалежності та 
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неупередженості суддів під час слухання справ. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Враховуючи отримані результати опитування, пропонуємо 

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

Територіальна доступність суду: 
- встановлення інформаційних знаків та вказівників-дороговказів; 
- розмістити у приміщеннях суду схеми доїзду до кожної з будівель із 

зазначенням номерів маршруту громадського транспорту. 

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; 

- необхідність встановлення пандуса для безперешкодного 
потрапляння в будівлі неповносправних осіб, облаштування для них 
кімнат гігієни; 

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

- провести ремонт приміщень. 

Повнота, доступність та ясність інформації: 
- слідкувати за постійним оновлення та наповненням інформаційних 

стендів; 
- розробити систему налагодження зворотного 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 різного віку та стану здоров’я; 

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

- створити інформаційно-консультаційний кабінет (службу, центр) з 
метою 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; 
- 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. 
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Якість роботи суддів: 
- 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;. 

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; 

- 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: 
- створити приймальню із залученням громадських організацій, 

юристи яких консультуватимуть відвідувачів суду із юридичних 
питань; 

- розміщувати на стендах інформацію щодо офіційних судових 
платежів. 
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ДОДАТОК 

Асоціація захисту прав молоді Волині 
Асоціація захисту прав молоді Волині є обласною неурядовою 

організацією, що була  зареєстрована 13 листопада 1999 року Головним 
управлінням юстиції у Волинській області.  

Ідея створення молодіжної правозахисної організації  виникла під час 
студентського страйку за поновлення пільг на проїзд в міжміському 
транспорті. Ініціативна група з числа членів трьох молодіжних організацій – 
Волинська обласна організація „Зарево”, Волинська обласна організація 
„Молодий республіканець”, Ліга молоді соціал-демократичного союзу 
спільно вирішили створити неполітичну правозахисну організацію – 
Асоціацію захисту прав молоді Волині.  

Місія організації: сприяти побудові повноцінного, справедливого 
громадянського суспільства, заснованого на ідеалах демократії, 
традиційних моральних цінностях та гармонії інтересів суспільства і 
людини. 

За час діяльності (з 1999 року) Асоціацією захисту прав молоді 
Волині було реалізовано більше 60 проектів в таких основних напрямках: 

1. Проведення моніторингової діяльності («Моніторинг візової 
політики та проблемних питань перетину кордону з Республікою Польща 
громадянами України», «Громадське сприяння набуття Україною 
безвізового режиму з ЄС: досвід м. Луцьк», «Влада громади: моніторинг 
діяльності депутатського корпусу міських рад Волинської області», 
«Моніторинг сприяння належному виконанню Угоди про спрощення 
оформлення віз: досвід м. Луцьк» та ін.)  

2. Розвиток та підтримка ініціативи міських та сільських громад 
Волинської області шляхом здійснення регрантингової діяльності. 
(«Налагодження механізму реалізації громадських ініціатив у Волинській 
області», «Підтримка громадських ініціатив у Волинській області», 
«Розвиток громадських ініціатив у сільській місцевості» та ін.) 
          3. Поширення інформації про діяльність громадських 
організацій. («Молодіжна газета Волині „Ініціатива”», «Громадські 
організації та ЗМІ Волині: механізм ефективної взаємодії» та ін.) 

4. Здійснення правозахисної діяльності («Проведення 
анкетування учасників судового процесу у вибіркових судах Волинської 
області за методологією КГЗ та вироблення відповідних рекомендацій», 
«Покращення доступу до правових знань осіб, які перебувають у місцях 
позбавлення волі», «Підвищення ефективності роботи органів та установ 
кримінально-виконавчої системи Волинської області», «Апробація 
комплексного механізму соціальної реабілітації молодих ув’язнених у 
Волинській області» та ін.) 

5. Сприяння налагодженню міжсекторного партнерства між 
органами влади, бізнесу та громадськістю. («Розвиток співпраці НДО-
бізнесу-влади з метою підвищення ефективності вирішення соціальних 
проблем у Волинській області», «Розвиток співпраці бізнесу та 
громадських організацій у Волинській області», «Створення Громадської 
ради між секторного партнерства Луцька для вирішення соціальних 
проблем міста» та ін.) 

http://iniciativa.com.ua/project/gromadski-organizatsii-ta-zmi-volini-mekhanizm-efektivnoi-vzaemodii
http://iniciativa.com.ua/project/gromadski-organizatsii-ta-zmi-volini-mekhanizm-efektivnoi-vzaemodii
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Контактна інформація: 
Асоціація захисту прав молоді Волині 

Україна, 43000 м. Луцьк, вул. Шопена 18 оф. 13 
тел. факс (03322) 24-83-12, 28-46-84 
e-mail: associationvolyn@gmail.com,   

www.iniciativa.com.ua  

mailto:associationvolyn@gmail.com
http://www.iniciativa.com.ua/
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