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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 Нововолинського міського, 
Локачинського та Старовижівського районних 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. 
Оскільки такі оцінки отримуються від тих, хто є безпосереднім учасником судового 
процесу, це особливо важливо для подолання спрощених уявлень про суспільні 
оцінки діяльності суду, які досить часто можна знайти в масштабних соціологічних 
дослідженнях думок населення України. 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, за умови існуючого тиску на судову 
владу, 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 відслідкувати 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 проваджень тощо. Тому 
підхід, який було використано дослідженні, є новацією, що базується на поєднанні  
як українського контексту так і кращого світового досвіду. 
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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 
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, 
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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. 
 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. 
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 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. 

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.  
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Вимір Індикатори 

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. 

6. Сприйняття 
роботи 
працівників 
апарату суду  

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

7. Сприйняття 
роботи судді 

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

 
1.2. Організація дослідження 
 

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

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

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

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

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

Завершальним етапом дослідження стало оприлюднення результатів 
опитування серед зацікавлених сторін та ініціювання заходів щодо провадження 
рекомендацій за результатами опитування. 

 10 



РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЛОКАЧИНСЬКОМУ 
РАЙОННОМУ СУДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРЕАМБУЛА 
 
Загальна інформація про суд 
 
Локачинський районний суд Волинської області розташований на 

центральній вулиці Миру, 20 смт. Локачі Локачинського району Волинської області.  
Будівля суду трьохповерхова (І поверх напівпідвальний) загальною площею 

622 м2. Вказана будівля за площею та конструктивними особливостями відповідає 
вимогам, що пред’являються до приміщень судів. Для створення належних умов 
відправлення судочинства проведена реконструкція приміщення. В суді обладнано 
2 зали судових засідань, один з яких - для розгляду кримінальних справ, в т. ч. 
кімнатами для перебування підсудних та конвою. Для громадян облаштована 
кімната прийому громадян, кімната для учасників процесу, кімната для свідків, 
місця для очікування розгляду справ, ознайомлення з матеріалами справ. Усі 
службові приміщення умебльовані новими і сучасними меблями. У холі суду та 
кімнаті для прийому громадян встановлено інформаційні стенди з необхідною та 
корисною для громадян інформацією. Облаштовано канцелярію суду, архів, 
бібліотеку, кімнату для речових доказів, кабінети судів, секретарів, помічники 
суддів, та ін. працівників суду. Усі судді мають відокремлені службові кабінети. 
Кабінет канцелярії розташовано у доступному для відвідувачів суду місці. 

Суд забезпечений 2 засобами фіксування судового процесу «Оберіг» та 
«Камертон». Судді та працівники апарату суду не забезпечені в достатній кількості 
комп’ютерною технікою. Використовується у роботі працівниками суду 2 сервери, 5 
персональних комп’ютерів, 5 принтерів, 1 багатофункціональний пристрій. В суді 
працює локальна комп’ютерна мережа до якої є можливість підключення 22 
робочих місця. Суд підключено до мережі Інтернет, встановлена міні-АТС. 

Відповідно до затвердженого державною судовою адміністрацією України на 
2010 рік штатного розпису, штат Локачинського районного суду Волинської області 
складається з голови суду, заступника голови суду, судді, помічника голови суду, 
помічника заступника голови суду, помічника судді, керівника апарату, 
консультанта, головного спеціаліста з інформаційних технологій, старшого 
секретаря суду, секретаря суду, 3 секретарів судових засідань, судового 
розпорядника, оператора комп’ютерного набору, оператора котельні, 
прибиральника службових приміщень.  

В 2010 році на розгляді в Локачинському районному суді Волинської області 
перебувало 2372 справи та матеріали. По 2347 справах судом винесено остаточне 
рішення. Залишок нерозглянутих справ на кінець звітного періоду становив 25 
справ та матеріалів. Середньомісячне навантаження на одного суддю 
Локачинського районного суду в 2010 році складає 71,9 справ та матеріалів, в т.ч. 
3.9 кримінальних справ та матеріалів, 26,2 справ та матеріалів адміністративного 
судочинства, 26,2 справ та матеріалів цивільного судочинства, 15,5 справ та 
матеріалів в порядку розгляду справ про адміністративні правопорушення. 

 
Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників 

судового розгляду 
 
Фактичний обсяг вибірки – 141 респондент. 
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Стать. Серед опитаних відвідувачів Локачинського районного суду 
Волинської області 51,8% склали жінки, 48,2% - чоловіки. 

Вік. Більшість опитаних становлять особи вікових груп від 40 до 59 років 
(59,6%) та 26-39 років (29,8%). Значно менше відвідувачів суду вікових груп 
«старші 60 років» – 6,4% та «18-25 років» –  4,3%. 

Освіта. 46,1% опитаних мають повну вищу освіту, 19,9% - базову вищу освіту, 
34,0% - особи із середньою та неповною середньою освітою. Лише  7,8% опитаних  
мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. 46,1% відвідувачів суду проживають в районному центрі 
– селищі Локачі, 53,9% - мешканці інших населених пунктів району та області. 

Майновий статус. За оцінюванням даної характеристики переважна 
більшість опитаних - 76,6% - вважають себе людьми із середнім рівнем статку, 
16,3% - нижчим середнього і лише 6,4% опитаних вважають себе бідними. 

 
Наявність попереднього судового досвіду. 52,5% опитаних в даному суді 

респондентів є учасниками судового процесу вперше, 34,0%  - були учасниками 2-
5 судових процесів та13,5% опитаних  -  6 і більше разів.  

 
Процесуальний статус, вид судового процесу та стадія розгляду справи. 

За категорією справ було отримано наступний розподіл: 64,5% респондентів були 
учасниками цивільного процесу, 15,6% - кримінального, 10,6% - адміністративного 
та 9,2% - справ про адміністративні правопорушення. 

Що стосується характеристики стадії розгляду справ, то більша кількість 
справ знаходились саме в процесі розгляду (44,0%), 35,5% респондентів вказали, 
що їх справи завершені та 20,6% вказали, що справи ще не розпочато.  

За статусом участі у судових справах більшість відвідувачів суду – 89,4% 
прийшли до установи, представляючи особисто себе (є позивачем / відповідачем 
/свідком / потерпілим), і 9,6% представляли інтереси інших осіб. 

 
Рівень обізнаності респондентів з роботою суду та суддів в цілому. 

Якщо говорити про рівень обізнаності респондентів з роботою суду та порівнювати 
його із рівнем минулорічного опитування, то цього року 51,8% це ті, хто вважають 
свій рівень – загалом обізнаним, минулого року цей показник становив – 39,5%; 
22,0% опитаних  вважають себе «майже не обізнаними», минулого року – 49,6%; 
цього року 19,1% респондентів було «зовсім не обізнаних», минулого – лише 6,2%; 
7,1% респондентів цьогорічного опитування вважають себе «цілком обізнаними», а 
минулорічного 4,7%. Як видно кількість опитаних, що загалом обізнані із роботою 
суду збільшилась, а кількість респондентів, що вважають себе майже або зовсім 
не обізнаними зменшилась. 

Що ж стосується наявності вищої юридичної освіти в опитаних, то за 
результатами анкетування 92,2% респондентів спеціальних юридичних знань не 
мають. Минулого року цей показник становив 91,5%, що є в межах статистичної 
похибки. І лише 7,8% респондентів зазначили, що мають юридичну освіту в 
порівнянні з минулорічними 8,5%. 

Рівень обізнаності респондентів з роботою судів та суддів, тобто рівень 
оцінювання своїх знань не залежить від вікових категорій, та в якусь міру 
перебуває у залежності від кількості справ, у яких респонденти брали участь, а 
також від їх освіти. Звичайно, ці особливості більшою-меншою мірою відіграють 
роль на отриманому результаті. 
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2.1. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 
 
Загальна оцінка якості роботи суду 
 
При оцінюванні якості судових послуг важливу роль відіграють такі соціальні 

характеристики - вік, освіта, рівень доходів. Тому досліджуючи та з’ясовуючи 
загальну оцінку якості роботи суду, ми аналізували залежність результату вказаної 
оцінки від соціально-демографічних характеристик респондентів, їх освітнього та 
майнового рівня, в тому числі від наявності вищої юридичної освіти. Також, окрім 
вище вказаних категорій, в ролі індикаторів «якості» оцінки виступали ще кілька 
характеристик: участь респондента у певному виді судової справи, наявність 
попереднього судового досвіду, стадія на якій знаходиться справа в даному суді  
(завершена чи ні) та результат розгляду справи. 

Окремо вивчалося співвідношення попередніх очікувань та уявлень про 
роботу суду та зміна відповідних вражень після участі респондента в судовому 
процесі. В дослідженні також проаналізовано сприйняття змін у якості роботи суду 
і залежність цього сприйняття від категорії опитаних за соціально-демографічними 
та процесуальними ознаками. 

Загальна оцінка якості роботи суду проводилася за 5-бальною шкалою (від 1-
го балу – «дуже погано» до 5-ти балів «відмінно»). Переважна більшість опитаних 
(85,8%) оцінили якість роботи Локачинського районного суду Волинської області 
на «відмінно», 12,8% - «добре». Середня оцінка якості становить 4,8 бала. 
Порівнюючи отримані результати із результатами попереднього етапу – середня 
оцінка якості в 2009 році становила 4,6 бала – можна стверджувати про стабільну 
роботу працівників в напрямку покращення функціонування суду. 

Рівень отриманої оцінки діяльності вказаного суду від вікових категорій 
респондентів не залежить. Порівняно мало оцінки якості залежать і від того, на 
якій стадії розгляду знаходиться справа. Також слід відзначити відсутність 
залежності оцінок якості роботи суду та суддів від того, в якій мірі респонденти 
вважають себе обізнаними з їх роботою. 

Практично всі респонденти (97,2% опитаних) вважають, що наявні 
матеріально-технічні ресурси повністю забезпечують потреби працівників суду. 

 
Враження від візиту до суду 
До того, як людині доведеться здійснити візит до судової установи та 

скористатися судовими послугами, у неї є свої уявлення щодо його роботи та 
працівників, в переважній більшості інтерпретовані з розмов із рідними, друзями, 
колегами, посилів національних та місцевих медіа. 59,6% респондентів 
відзначили, що їх враження від візиту – відповідають їхнім очікуванням; 40,4%  
відповіли, що враження  набагато кращі ніж очікувалось. Варто також зазначити, 
що жоден із опитаних не обрав відповідь «гірші ніж очікував». За результатами 
видно також, що відповіді на ці запитання в ході візиту до суду в день опитування 
зовсім не залежать від наявності чи відсутності юридичної освіти та спеціальних 
знань у респондента та від того, кого представляла особа в судовому процесі 
(особисто себе чи іншу особу). 

 
Зміни якості роботи суду в цілому 
 
Оцінка змін якості роботи Локачинського районного суду Волинської області 

відбувалось за результатами відповідей респондентів на запитання «Якщо Ви 
були в цьому суді раніше (в минулому році або ще раніше), то як, на Ваш погляд, 
змінилась якість роботи суду загалом?». 22,0% опитаних відповіли, що якість 
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роботи суду «значно покращилась»; 17,7% - «залишилась без змін»; «несуттєві 
зміни» відмітили 7,8% опитаних. 51,1% не змогли відповісти на дане запитання. 

 
2.2.Оцінка якості за окремими вимірами  
 
Окрім загальної оцінки якості роботи Локачинського районного суду 

Волинської області респондентам було запропоновано 5-бальну систему 
оцінювання окремих аспектів роботи судової установи: територіальна доступність 
приміщення суду; зручність та комфортність перебування в суді; наявність, 
доступність та ясність інформації, яка є корисною та потрібною для участі в 
судовому процесі; прийнятність платежів. Опитаним також було запропоновано 
оцінити дотримання термінів розгляду справи, а також якість роботи працівників 
апарату, та власне, суддів. 

 
Територіальна доступність  
 
Локачинський районний суд Волинської області знаходиться у досить 

зручному місці з можливістю безперешкодно діставатися до приміщення суду 
громадським транспортом. Цьогорічне опитування показало, що 83,0% опитаних 
респондентів зазначили, що досить легко було вперше знайти будівлю суду; 61,7% 
респондентів зазначили, що їм також зручно доїжджати до приміщення суду 
громадським транспортом; решта респондентів на запитання про зручність доїзду 
громадським транспортом відповіли наступним чином: 10,6%  - «скоріше так», 
7,1% - «більш-менш». Варто зазначити, що лише 2,8% сказали – «цілком ні». 
Середній оцінка по даному показнику – 4,8 бали. (Рис. 1, оцінка в балах). 

Порівнюючи отримані результати із даними попереднього етапу дослідження, 
можна зазначити, що якість роботи суду за даним виміром цього року респонденти 
оцінили краще. 

Що стосується пошуку будівлі суду вперше, то для місцевих жителів, через це 
особливих труднощів не виникає. В свою чергу приїжджим, більш-менш зручно 
доїжджати громадським транспортом до будівлі суду, тому що, суд розташований 
неподалік від автостанції. 

Якщо ж деякі труднощі і 
виникають, то це можна 
обґрунтувати тим, що смт. 
Локачі хоч і є районним 
центром, проте не має 
місцевих селищних 
маршрутів, а отже у 
мешканців, які живуть у 
віддалених місцях селища, 
можуть виникати певні 
труднощі, пов’язані з 

доїздом до будівлі суду. Ще однією ґрунтовною обставиною може бути незручність 
графіку руху громадських транспортних маршрутів в межах району. 

Рис.1.Територіальна доступність суду
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4,8
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Чи зручно Вам діставатись до будівлі
суду громадським транспортом?

Чи було Вам легко знайти будівлю суду
вперше?

2009 2010

 
Зручність та комфортність перебування у суді 
 
За результатами опитування комфортність та зручність перебування у 

приміщенні Локачинського районного суду Волинської області, на думку 
респондентів відповідають досить високому рівні. Отримані результати практично 
по всіх запитання є на декілька пунктів вище минулорічних (рис.2, оцінка в балах). 
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95,7% опитаних респондентів відзначають, що в приміщенні суду цілком 
комфортно; ще 2,8% вважають, що «скоріше так». За таких умов середній бал 
комфортності перебування в приміщенні суду становить 4,9.  

Досить гідною та високою є й думка опитаних щодо зручності місць для 
очікування, оформлення документів, ознайомлення із матеріалами, підготовки та 
очікування слухань. Так, 97,2% респондентів оцінили зручність місць за 5-бальною 
системою на «відмінно» і лише 2,1% поставили оцінку – «добре». Знову ж таки, 
варто відзначити, що і в цій категорії низьких оцінок респонденти не відмітили. А 
тому, за цим індикатором суд отримав максимальну оцінку – 5,0 балів. 

97,2% опитаних оцінюють чистоту приміщень на 5,0 бала. 

Рис.2. Зручність та комфортність перебування у суді
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до приміщення су ду  і користу ватись послу гами?

Чи чистими та прибраними є приміщення су ду?

Чи достатньо в  су ді зру чних місць для
очіку вання, ознайомлення з матеріалами та

підготовки до слу хання?
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приміщенні су ду?

2009 2010

Показник за оцінюванням доступності приміщення суду для осіб з особливими 
потребами теж на високому рівні, середній бал становить 5,0. При цьому варто 
відмітити те, що серед відвідувачів суду лише одиниці пересуваються на 
інвалідних візочках, а серед респондентів таких осіб не було взагалі. Поряд з тим, 
достатньо людей похилого віку. 

92,2% опитаних вважають, що графік роботи канцелярії є «цілком зручним», 
ще 5,7 % схиляються до думки, що «скоріше так». Середній бал по даному 
індикатору становить 4,9 бали. 

 
Повнота, доступність та ясність інформації  
 
Даний вимір якості відіграє чи не основну роль при первинному звернені 

Рис.3. Повнота, доступність та ясність інформації
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громадян до суду. Оскільки, вперше зайшовши до будівлі суду людина повинна 
зорієнтуватися в ситуації. Оцінка даної категорії у 2009 році отримала досить 
високі показники. В поточному періоді рівень оцінки показників збільшився (рис. 3, 
оцінка в балах). 

94,3% респондентів «цілком позитивно» оцінили зручність розташування 
інформаційних стендів (дощок об’яв); 4,3% відповіло «скоріше так». Таким чином 
середня оцінка по даному показнику становить 5,0 балів. 

92,9% опитаних на запитання «Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в 
суді інформація щодо розташування кабінетів, залів судових засідань, інших 
приміщень?» відповіли «цілком так», 3,5% - «скоріше так». Середня оцінка – 4,9 
балів. 

93,6% опитаних на запитання «Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в 
суді інформація щодо правил допуску в суд та перебування в ньому?» відповіли – 
«цілком так»; 4,3% - «скоріше так». Середня оцінка показника - 5,0 балів. 

92,9% відвідувачів суду, яких було опитано, на наступні кілька запитань, а 
саме «чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо справ, 
що призначені до розгляду?» та «чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді 
інформація щодо зразків документів (заяв, клопотань, тощо)?» відповіли – «цілком 
так»; 2,8% - «скоріше так»; 4,3% - «важко відповісти». Середня оцінка по даним 
показникам -  

83,7% опитаних задоволені наявністю в суді інформації щодо порядку сплати 
судових зборів та мита, реквізитів та розмірів платежів; 5,0% - «скоріше 
задоволені». Для решти респондентів виявилось важко відповісти на дане 
запитання. Середня оцінка даного показника – 4,9 бали. 

Що ж до запитання про наявність інформації на сторінці влади в Інтернеті, то 
варіанти відповідей респондентів важко проаналізувати тому що, більша частина 
опитаних, а це 82,3% люди, які не користуються мережею Інтернет. Інша ж частина 
респондентів оцінили інтернет-сторінку влади наступним чином: 11,3% - відповіли 
«цілком так», 1,4% - «скоріше так» та 2,1% - «більш-менш». Середня оцінка даного 
показника – 4,6 бали. 

 
Прийнятність платежів 
 
Прийнятність офіційних платежів серед відвідувачів суду оцінювалось за 

відповідями на запитання «чи офіційна сума витрат, пов'язана з Вашим 
зверненням до суду (державне мито, інформаційно-технічне забезпечення) є 
прийнятною (не обтяжливою)?». 32,6% опитаних вважають платежі для себе 
цілком прийнятними; 19,1% - скоріше прийнятними;12,8% - обрали відповідь «і так, 
і ні». При цьому 24,8% респондентів не змогли відповісти на дане запитання. 
Середня оцінка за даним показником становить 4,3 бали (рис.4, оцінка в балах). В 
порівнянні з минулим роком цей показник значно підвищився.  

23,4% опитаних можуть 
дозволити витрати на послуги 
адвоката в разі необхідності; 
27,2% - «скоріше зможуть»; 
18,4% сумнівались при відповіді - 
«і так, і ні». «Скоріше ні» - 
відповіли 5,0% респондентів, а 
7,1% відповіли «цілком ні». 
Середня оцінка доступності 
вартості п уг адвоката складає 
3,7 бали. 

Рис.4. Прийнятність платежів 
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Дотримання термінів судового розгляду  
 
Категорія дотримання термінів судового розгляду в Локачинському районному 

суді Волинської області досліджувалась за результатами відповідей респондентів 
на запитання, що пов’язані саме із роботою суду під час розгляду справ та під час 
судового процесу (рис. 5, оцінка в балах). 

83,3% опитаних відповіли, що їхні справи розпочались вчасно; 8,3%   
«скоріше вчасно», лише 6,7% відповіли «важко сказати». Середній оцінка 
показника – 4,9 бала. 

В більшості випадків, на думку респондентів, було враховано їх побажання 

щодо дати призначення засідання (76,7% відповіли «цілком так»; 7,6% - «скоріше 
так»). Важко відповісти було 13,3% опитаних. Середня оцінка – 4,8 бали. 

Рис.5. Дотримання термінів судового розгляду
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90,0% користувачів суду вчасно отримували повістки та повідомлення про 
розгляд справ; ще 5% - «скоріше вчасно»; для 5,0% - стало «важко відповісти». 
Середня оцінка – 4,9 бали. 

Рішення про перенесення чи затримку розгляду справ були досить 
обгрунованими вважають 85,0% опитаних; по 3,3% опитаних відповіли «скоріше 
так», «і так, і ні», «цілком ні»; «важко відповісти» для 5,0% опитаних. Середня 
оцінка показника – 4,8 бали. 

Мали змогу при бажанні ознайомитися із матеріалами справи більшість 
респондентів: 93,3% - відповіли «цілком так», 1,7% - «скоріше так»; важко сказати 
для 5,0% опитаних. При цьому середня оцінка становить 4,9 бали. 

 
Сприйняття роботи працівників апарату суду 
 
Переважна більшість респондентів позитивно оцінюють роботу працівників 

апарату Локачинського районного суду Волинської області (рис. 6, оцінка в балах). 
З графіку видно, що загалом показники по цьому виміру якості дещо 

покращились і фактично досягнули максимальних значень. 
Так 95,0% респондентів на запитання «Чи працівники суду працювали 

старанно та не припускалися помилок, які призводили б до перероблення 
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документів та порушення строків?» відповіли «цілком так»; 4,3% - «скоріше так». 
Середня оцінка показника – 5,0 бали. 

 

 
Рис.6. Сприйняття роботи працівників апрату суду
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Не викликає сумніву доброзичливість, повага, витриманість, коректність 
працівників апарату при спілкуванні з відвідувачами, адже понад 98% опитаних 
дали позитивні оцінки. Середня оцінка показників - 5,0 балів. 

94,3% опитаних на запитання «чи виявили працівники апарату суду при 
спілкуванні з Вами бажання допомогти» відповіли «цілком так», 2,8% - «скоріше 
так», 1,4% обрали варіант «більш-менш».Середня оцінка – 4,9 бала. 

Що ж стосується соціального статусу відвідувачів суду, то працівники апарату 
демонструють однакове ставлення до усіх. Це твердження цілком підтримало 
92,2% опитаних; 2,1% сказали «скоріше так», 1,4% -  «більш-менш». При цьому, 
3,5% не змогли відповісти на дане запитання. Середня ж оцінка даного критерію 
становить – 4,9. 

93,6% респондентів вважають що працівники апарату також цілком 
професіональні і знають свою справу; 5,7% зазначили варіант відповіді «скоріше 
так». Середня оцінка за цим показником – 4,9 бала. 
 

Сприйняття роботи суддів 
 
В ході дослідження  респонденти загалом на високому рівні оцінили якість 

роботи суддів Локачинського районного суду Волинської області. Усі оцінки 
показників в даному блоці прямують до максимальних 5,0 балів, трохи нижче 

Рис.7. Сприйняття роботи суддів
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неу переджено, без зовнішнього тиску  (з боку  фізичних та

юридичних осіб)?

5
2009 2010

 18 



відвідувачі суду оцінили можливість обґрунтувати свою позицію – 4,9 бали (рис.7, 
оцінка в балах). 

При оцінці даного виміру враховувалась думка лише тих, в кого справа 
розпочата або завершена, а це близько 80% відвідувачів суду. 

92,9% опитаних вважають, що суддя ставився коректно, ввічливо, з повагою 
до всіх учасників процесу; 4,5% - що «скоріше так». 

92,0% відвідувачів суду відповіли, що суддя ретельно підготувався до справи 
і добре в ній розбирається; 3,6% вважають, що «скоріше так»; вагаються з 
відповіддю 4,5% опитаних. 

84,8% опитаних погодились, що суддя дотримувався процедури судового 
розгляду; 2,7% - відповіли, що «скоріше так»; вагались з відповіддю 12,5%. 

93,8% опитаних вважають, що мали або мають можливість прокоментувати 
заяву протилежної сторони; «важко сказати» для 5,4% опитаних. 

95,5% опитаних вважають, що мали або мають можливість обґрунтувати 
свою позицію під час слухання справи; «важко сказати» для 3,6% респондентів. 

94,6% опитаних вважають, що суддя працює або працював незалежно та 
неупереджено, без зовнішнього тиску (з боку фізичних та юридичних осіб); 1,8% - 
що «скоріше так»; «важко відповісти» для 3,6% респондентів. 

 
Якість судового рішення 
 
В даній частині ми проаналізуємо лише ті відповіді, що ми зафіксували від 

респондентів, які отримали рішення суду, а це – 36,9% опитаних, справи яких 
завершені. Усі респонденти, справи яких завершені, відповіли що рішення 
отримали вчасно, без затримок, яке було написане легкою, доступною мовою. 
Також абсолютно всі зазначають, що рішення по справі було добре 
обґрунтованим. 
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Рис. 8. Ранжування вимірів якості

Таким чином, можна впевнено стверджувати, що усі респонденти у кого 

завершено справи отримали цілком обґрунтоване рішення і, що рішення ці були 
отримано вчасно та викладені вони в доступному і зрозумілому вигляді. 

Серед опитаних 71,2%  - це ті у кого завершено розгляд справи на їх користь і 
28,8%  - мали негативні рішення по справах. Лише третина негативних рішень 
планується оскаржуватись. 
 

2.3. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості функціонування 
суду 

В ході опитування у Локачинському районному суді Волинської області 
респондентам було запропоновано здійснити ранжування семи вимірів якості за 
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ступенем важливості (1 – найбільш важливий вимір якості (слід покращувати в 
першу чергу), 7 – найменш важливий). 

За результатами дослідження, найважливішим виміром якості 
функціонування Локачинського районного суду Волинської області для його 
відвідувачів є якість роботи працівників апарату суду (середній бал – 2,56 бала). 
На другому місці – якість роботи суддів (2,91 бала), на третьому – дотримання 
термінів судового розгляду (3,50 бала). Далі в порядку зменшення важливості 
йдуть прийнятність платежів (3,79 бала), повнота, доступність та ясність 
інформації (4,06 бала), зручність та комфортність перебування в суді (5,42 бала) 
та територіальна доступність суду (5,75 бала). 

У своїх пропозиціях респонденти наголошували на тому, що в суді «необхідно 
створити консультаційний кабінет».  

97,2% респондентів вважають, що суд достатньо забезпечений матеріально-
технічними ресурсами для свого якісного функціонування, яке власне і 
характеризується високими оцінками опитаних відвідувачів даного суду. 
 

2.4. Висновки та рекомендації 
 
Результати дослідження в Локачинському районному суді Волинської області 

дозволяють зробити наступні висновки: 
Якість роботи суду отримала позитивні відгуки від респондентів та досить 

високі оцінки. Варто зазначити, що практично підвищились до максимальних 
значень ті показники, які перебували в безпосередньому впливі працівників 
апарату та суддів. 

Реальні враження респондентів від відвідування судової установи та від 
якості роботи суду кращі ніж сподівання та очікування. 

Майже 90% опитаних представляють у суді власні інтереси. Тому можна 
констатувати, що низька платоспроможність переважної більшості респондентів є 
показником того, що рівень частоти звернення громадян до адвокатів дуже малий. 
Лише 23,4% опитаних могли б абсолютно точно дозволити собі послуги адвоката. 

Територіально приміщення Локачинського районного суду є досить доступним 
для відвідувачів, у яких не виникає особливих проблем з його пошуком. Проте, 
жителі віддалених куточків селища Локачі відзначають незручність дістатися до 
суду громадським транспортом, оскільки такий просто відсутній. 

На досить високому рівні відзначений й комфорт та умови перебування у 
приміщенні даного суду. Основна частина відвідувачів задоволена облаштуванням 
місць для очікування, ознайомлення з матеріалами справ. Відзначили 
респонденти й чистоту приміщення суду. Є зручним також для більшості опитаних і 
графік роботи канцелярії суду. 

Високо оцінили респонденти і можливість людей з обмеженими 
можливостями безперешкодно потрапити до приміщення суду і користуватися 
послугами суду. 

В дослідженому суді зручно розташовані інформаційні стенди та досить 
доступно викладено інформацію щодо розташування кабінетів, залів судових 
засідань, список справ що призначені до розгляду, викладено правила допуску до 
суду та перебування в ньому. Це свідчить, про те, що працівники суду врахували 
надані минулого року рекомендації. А також надані проектом інформаційні стенди 
вивісили поруч із дошками об’яв, які зіграли свою позитивну роль при оцінюванні 
респондентами роботи суду за даним виміром якості. Тому, що ці стенди 
розраховані на практичну частину звернення до суду, в тому числі «як 
оскаржувати рішення», «як підготовити ті, чи інші документи» і т.д. 
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Офіційні платежі пов’язані із зверненням до суду для більшості респондентів 
є прийнятними, але для 13,0% опитаних платежі все таки є обтяжливими. 

В основній більшості респонденти задоволені дотриманням термінів судового 
розгляду, не виявлено і проблем з отриманням судових повісток та повідомлень 
про розгляд справ. Немає складнощів і з ознайомленням з матеріалами справ та 
дотриманням термінів прийняття рішень. 

Матеріально-технічне забезпечення суду на думку опитаних допомагає 
працівникам суду в ефективному виконанні своїх обов’язків. 

Дослідження показало, що респонденти також високо відмічають роботу та 
професійні якості працівників апарату суду: їх доброзичливість, повагу, коректність 
та дисциплінованість. 

Рівень оцінки роботи суддів теж досить високий. Судді працюють незалежно 
та неупереджено, ретельно вивчають матеріали справи та забезпечують якісне 
дотримання законів, законних прав та обов’язків усіх учасників судового процесу. 

Респонденти пропонують до розміщення інформаційних стендів у суді все 
таки додати консультаційні послуги працівників апарату, наприклад, канцелярії. 
Таким чином, можна наголосити на достойному рівні якості роботи Локачинського 
районного суду Волинської області, умов перебування у ньому та якості прийнятих 
рішень суддями. Усі невідповідності у середньому балі незначні, проте 
вдосконалюватись та прагнути до ще кращого ніколи зайвим не буде. 

Підводячи риску під вищевикладеним варто відзначити, хороший 
матеріально-технічний стан приміщення та його обладнання. Поряд з порівняно 
низьким завантаженням суду, це сприяє якісному виконанню працівниками 
апарату та суддям своїх професійних обов’язків, дозволяє їм приділяти значну 
увагу формуванню «суду, приязного до людей».  

 
Рекомендації 
 
Враховуючи отримані результати опитування та фокус-групової дискусії з 

працівниками апарату суду та суддями пропонуємо нижченаведені заходи, 
спрямовані на покращення окремих аспектів функціонування Локачинського 
районного суду Волинської області: 
1. Високі оцінки показників функціонування Локачинського районного суду 
Волинської області вимагають від його працівників ще більшої уваги і 
прискіпливості в питання організації зручності та комфорту. Поточна ситуація 
сприятиме підвищенню вимог користувачів суду до цих показників. Тому варто 
продовжувати звертати особливу увагу на ці критерії, постійно обговорювати в 
колективі, прислуховуватись до побажань відвідувачів. 
2. Вважаємо за доцільне дати інформаційний посил в підприємницьке 
середовище щодо перспективності відкриття поряд з судом доступного для 
більшості закладу громадського харчування та аптечного пункту (за аналогією з 
побаченим під час візиту в Польщу досвідом). 
3. Пропонуємо детальніше проаналізувати ситуацію зі справами, що 
стосуються «дітей війни». З власного досвіду суду можна сформувати алгоритм, 
який максимально відстоюватиме інтереси цієї категорії відвідувачів. Бажано 
запропонувати уніфіковані зразки позовних заяв. 
4. Поряд з інформацією щодо порядку сплати судових зборів та мита 
розмістити роз’яснення щодо цілей платежів та різницю між ними і оплатою 
адвокатських послуг. 
5. Встановити в холі суду скриньку для повідомлень, відгуків, скарг на 
недобросовісну поведінку працівників суду та суддів, пропозицій для покращення 
роботи суду, листів вдячності за ефективну роботу. 
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6. Рекомендуємо звертати увагу, особливо молодих людей, на сторінку суду в 
інтернет-просторі. Додатково здійснювати її наповнення різного роду 
роз’ясненнями, новинами, дискусіями, що актуальні для відвідувачів саме 
Локачинського районного суду Волинської області. 
7. Постійно проводити аналіз дотримання суддями процесуальних термінів 
судового розгляду та причин затримки/перенесення судових засідань. Намагатися 
враховувати отриманий при їх вирішенні досвід в майбутньому. 
8. Ввести в практику роботи підтримку системного саморозвитку всіх 
представників колективу, вивчати їх потреби в нових навиках, особливо зі сфери 
ефективного управління та відносин з клієнтами. 
9. Проаналізувати можливість використання в роботі апарату суду 
волонтерської праці студентів юридичних факультетів в рамках їх практики під час 
навчання. 
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В НОВОВОЛИНСЬКОМУ 
МІСЬКОМУ СУДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРЕАМБУЛА 
 
Загальна інформація про суд 
 
Нововолинський міський суд Волинської області розташований в центрі 

м. Нововолинська Волинської області по вул. Гагаріна,14.  
Будівля суду двоповерхова загальною площею 798,9 кв.м.  
У суді створені усі належні умови для відправлення правосуддя,. Зали 

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

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

комплексами «Оберіг», 1 комплекс «Камертон» та 3 комплекси «Тритон». На 
балансі суду знаходиться 16 одиниць комп’ютері, 10 принтерів, 2 
багатофункціональних пристрої та 1 сервер. Безперебійно працює локальна 
комп’ютерна та телефонна мережі. У суді здійснено підключення до мережі 
Інтернет. 

Протягом 2010 року до Нововолинського міського суду надійшло на розгляд 
усього 5215 справ та матеріалів, з них: 317 кримінальних справ щодо 386 осіб, 
1788 цивільних справ, 1094 адміністративних справи, 1657 справ про 
адміністративні правопорушення, 359 інших справ і матеріалів, розгляд яких 
передбачено процесуальним законодавством.  За вказаний період судом 
розглянуто 4749 справ та матеріалів, з них: 264 кримінальні справи, 1676 
цивільних справ, 921 адміністративну справу, 1531 справу про адміністративні 
правопорушення, 357 інших матеріалів. Тобто, відсоток розглянутих справ всіх 
категорій від справ, що перебувало в провадженні, складає 91,1%. 

Відповідно до затвердженого у 2010 році штатного розпису штат 
Нововолинського міського суду Волинської області складається з голови суду, 
заступника голови суду, 4 суддів, керівника апарату, заступника керівника апарату 
суду, помічника голови суду, помічника заступника голови суду, 4 помічників 
суддів,  головного спеціаліста з інформаційних технологій, старшого секретаря 
суду, 6 секретарів судових засідань, 3 секретарів суду, 2 судових розпорядників, 
оператора комп’ютерного набору, архіваріуса, завідувача господарством, 
експедитора та 2 прибиральниць. Суддівський апарат працює з січня 2011 року в 
повному складі шести чоловік. Протягом 2010 року одна одиниця посади судді 
була вакантною, що вплинуло на рівень навантаження суддів. 
Фактичне навантаження на кожного суддю Нововолинського міського суду 
щомісяця у 2010 році складало: 5 справ, які розглядаються в порядку 
кримінального судочинства; 30 справ, які розглядаються в порядку цивільного 
судочинства; 18 справ, які розглядаються в порядку адміністративного 
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судочинства; 28 справ про адміністративні правопорушення; 6 інших справ і 
матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством. 
 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників 
судового розгляду 

 
Фактичний обсяг вибірки – 210 респондентів. 
Стать. Серед опитаних респондентів Нововолинського міського суду 

Волинської області жінки складають 51,0%, а чоловіки 49,0%. 
Вік. Особливістю вікової структури є домінування осіб вікової категорії «від 26 

до 39 років» (38,6%). Респонденти у віці «40-59 років» складають 26,2, у віці «18-
25років» 21,0%, а у категорії «60 і старше» - 14,3%. 

Освіта. Серед респондентів переважають люди з середньою та неповною 
середньою освітою - 54,8% опитаних, повну вищу мають 31,9%, а базову вищу – 
13,3%. При цьому 88,6% опитаних не мають юридичної спеціалізації, а решта 
11,4% - мають вищу юридичну освіту. Щодо порівняння цих показників із 
минулорічним опитуванням, то минулого року 16,2% опитаних на запитання про 
наявність спеціальних юридичних знань, відповіли «так», а 83,8% опитаних 
юридичної освіти не мали.   

Місце проживання. Більшість респондентів (88,1%) проживають у м. 
Нововолинську, в тому населеному пункті, де розташований суд; 11,9% проживає 
в інших населених пунктах. 

Майновий статус. За рівнем самоідентифікації респондентів основна 
частина - 63,3% опитаних - вважають своє матеріальне становище середнього 
рівня. З невисоким рівнем статку, нижче середнього себе вважають – 19,0% 
опитаних, а 15,7% вважають себе бідними. 

Наявність попереднього судового досвіду. Варто зазначити, що половина 
опитаних мають попередній судовий досвід, з них 38,1% брали участь в судовому 
процесі 2-5 разів, а 11,9% у 6 і більше разів. Інша половина (50,0%) відповіли, що 
це їх перший судовий процес. Прирівнюючи ці показники із минулим опитуванням, 
то минулого року ситуація була така: 41,4% - брали участь в судовому процесі 
вперше, 41,9% - були учасниками 2-5 процесів та решта – 16,7% - у 6 і більше 
судових процесах. 

Процесуальний статус, вид судового процесу та стадія процесу. За 
категорією справ було отримано наступний розподіл: 51,4% опитаних учасники 
цивільного процесу; 23,3% - кримінального; 20,0% - адміністративного процесу; 
5,2%.– справ про адміністративні правопорушення. 

За процесуальним статусом 90,0% опитаних представляють особисто себе: 
позивачі, відповідачі, потерпілі, свідки, а 10,0% респондентів представляють інших 
осіб – це адвокати, прокурори, юристи тощо. 

Аналізуючи відповіді респондентів що стосуються стадії судового розгляду 
справ, то у 51,1% респондентів справи знаходяться в процесі розгляду, у 30,0% - 
ще не розпочаті, у 19,0% випадках розгляд справи завершено. Минулого року: у 
48,1% респондентів справи знаходилися в процесі розгляду, у 33,8% - були 
завершені та у 17,6% опитаних справи ще не розпочаті, що є в межах статистичної 
похибки. 

Обізнаність з роботою судів та суду в цілому. Соціально-демографічні та 
процесуальні характеристики опитаних певним чином позначились на визначені 
респондентами ступеня обізнаності із роботою суддів та суду в цілому. Так, лише 
10,5% респондентів цілком обізнані із діяльністю суду, загалом обізнані 37,6% 
респондентів. Необізнані майже 30,5%, а 21,4% респондентів - не обізнані зовсім. 
За результатами минулорічними, 17,6% опитаних вважають себе «цілком» 
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обізнаними із роботою суду, 48,6% - «загалом» обізнаними. 20,0% респондентів 
відповідали, що «майже не обізнані» та 13,8% вважають себе «зовсім не 
обізнаними». 

 
3.1. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 
 
Загальна оцінка якості роботи суду 
 
При оцінюванні якості судових послуг важливу роль відіграють такі соціальні 

характеристики - вік, освіта, рівень доходів. Тому досліджуючи та з’ясовуючи 
загальну оцінку якості роботи суду, ми аналізували залежність результату вказаної 
оцінки від соціально-демографічних характеристик респондентів, їх освітнього та 
майнового рівня, в тому числі від наявності вищої юридичної освіти. Також окрім 
вище вказаних категорій, в ролі індикаторів «якості» оцінки виступали ще кілька 
характеристик: участь респондента у певному виді судової справи, наявність 
попереднього судового досвіду, стадія на якій, знаходиться справа в даному суді  
(завершена чи ні) та результат розгляду справи.  

Окремо вивчалося співвідношення попередніх очікувань та уявлень про 
роботу суду та зміна відповідних вражень після участі респондента в судовому 
процесі. В дослідженні також проаналізовано сприйняття змін у якості роботи суду 
і залежність цього сприйняття від категорії опитаних за соціально-демографічними 
та процесуальними ознаками. 

Загальна оцінка якості роботи суду проводилася за 5-бальною шкалою (від 1-
го балу – «дуже погано» до 5-ти балів «відмінно»). 47,6% відвідувачів вказаної 
установи оцінюють роботу суду на «відмінно», 18,1% -  «задовільно», а лише 5,3% 
«погано». Середня оцінка якості становить 4,2 бала. В порівнянні із 
результатом минулорічним оцінка не змінилася.  

Спостерігається тенденція, що чим нижча обізнаність респондентів з роботою 
суду та суддів, тим частіше ставляться низькі оцінки. Зі зниженням обізнаності 
зростає оцінка «задовільно», тоді як при високій обізнаності переважають вищі 
оцінки. 

Також за результатами опитування простежується чітка залежність оцінки 
якості роботи суду від стадії розгляду справи та від її результату. Таким чином, 
можна стверджувати, що на оцінку якості роботи суду з боку респондента впливає 
психологічна незадоволеність кінцевим результатом судового процесу учасником 
якого є респондент. 

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

вже мають свої стереотипи щодо роботи суду, свої уявлення про їх діяльність та 
якість роботи. Більшість опитуваних (65,7%) зазначили, що їхні враження від візиту 
до суду в день проведення опитування відповідають їхнім очікуванням. 22,4% 
респондентів отримали враження кращі, ніж очікували, і лише 11,9% опитаних 
відмітили, що їх враження гірші ніж очікувалось. Хоча варто зазначити, що 
покращення враження від візиту у кожного четвертого відвідувача можна впевнено 
вважати кращою оцінкою підвищення якості роботи суду та умов перебування у 
ньому. На враження від візиту до суду соціально-демографічні та процесуальні 
характеристики респондентів зовсім не впливають. 

 
Зміни якості роботи суду в цілому 
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Щодо змін в роботі суду, то 35,2% респондентів вважать, що робота суду все 
таки залишилася без змін. На думку 26,7% респондентів, якість роботи суду 
«покращилась несуттєво», а для 15,2% - «значно покращилась», 9,5% 
респондентів не змогли визначитись із відповіддю.  

На рівень оцінки вражень від візиту до суду порівняно з очікуваннями суттєво 
не впливає вік респондента та рівень освіти. Проте є півні відмінності в оцінках 
респондентів в залежності від наявності юридичної освіти.  

Таким чином, загалом можна визначити позитивну динаміку в оцінці якості 
роботи Нововолинського міського суду Волинської області.  

 
3.2. Оцінка якості за окремими вимірами 
 
Окрім загальної оцінки якості роботи Нововолинського міського суду 

Волинської області респондентам було запропоновано 5-бальну систему 
оцінювання окремих аспектів роботи судової установи: територіальна доступність 
приміщення суду; зручність та комфортність перебування в суді; наявність, 
доступність та ясність інформації, яка є корисною та потрібною для участі в 
судовому процесі; прийнятність платежів. Опитаним також було запропоновано 
оцінити дотримання термінів розгляду справи, а також якість роботи працівників 
апарату, та власне, суддів. 

 
Територіальна доступність суду 
 
При пошуку вперше приміщення Нововолинського міського суду Волинської 

області особливих проблем не виникає. Суд знаходиться в досить зручному місці 
та його відвідувачі можуть дістатися до нього громадським транспортом.  

В цілому можна говорити про те, що суд територіально повністю доступний 
для людей. 77,6% респондентів досить легко знайшли будівлю суду вперше; 9,5% 
- що «скоріше» легко; 5,7% - що «більш-менш» легко (рис. 9, оцінка в балах). 

Дещо негативно на цей 
показник вплинув той факт, що 
частина респондентів 
проживають за межами міста 
Нововолинська (зокрема, 
селище Жовтневе). Тому і 
виникають певні труднощі з 
пошуком будівлі суду вперше 
виникають. Середній оцінка 

показник становить 4,6 бала.  

Рис.9. Територіальна доступніть суду
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На запитання «чи зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським 
транспортом?» респонденти відповіли наступним чином: 74,3% відповіли «цілком 
так», 5,7% «скоріше так», 8,6% «більш-менш» та майже 11,0% зазначили, що 
труднощі «скоріше» та «цілком» все таки є. Середня оцінка показника - 4,4 бала. 

 
Зручність та комфортність перебування у суді 
 
Загалом комфортність перебування у Нововолинському міському суді 

Волинської області респонденти оцінили досить високо (рис. 10, оцінка в балах). 
За даним виміром якості оцінки особливо не змінилися в порівнянні із 
результатами минулорічного опитування.   

 26 



Рис.10. Зручність та комфортність перебування у суді
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Повністю комфортно у приміщенні суду себе почувають 81,4% опитаних, «скоріше 
комфортно» - 11,4%; і лише 5,2% - вагалися із відповіддю. Середня оцінка - 4,7 
бала.  

Із оцінкою комфортності умов перебування в приміщенні суду пов’язано 
визначення достатньої кількості зручних місць для очікування та оформлення 
документів. На думку 69,0% респондентів у суді цілком достатньо місць для 
очікування та оформлення документів, ознайомлення із матеріалами справи, 
14,3% з цим твердженням «скоріше погоджуються», 13,3% «більш-менш 
погоджуються з цим», і лише 4,0% опитаних вважають, що місця у суді 
недостатньо. Середня оцінка – 4,5 бали 

Серед показників зручності та комфортності перебування у Нововолинському 
міському суді за результатом опитування найвищу оцінку отримало запитання 
щодо чистоти приміщень. Так на думку абсолютної більшості опитаних (95,7%) 
приміщення суду є цілком прибраними та чистими. Середній бал становить 5,0. 

Щодо думки громадян про безперешкодне потрапляння до приміщення суду 
людей з обмеженими можливостями, то за результатами опитування половина 
респондентів (53,3%) погоджуються, що такі особи безперешкодно можуть 
потрапити до приміщення суду і користуватись його послугами; 8,6% опитаних 
вважають, що «скоріше можуть»; 10,0% - «і так, і ні», решта респондентів не 
вважають приміщення суду відповідно обладнаним: 2,4% відповіли «скоріше ні», а 
17,6% «цілком ні». Середня оцінка показника – 3,8 бала. В порівнянні з минулим 
роком він виріс на 0,7 бала. Причиною низького рівня показника є відсутність 
пандуса на східцях в холі суду при візуальному огляді. Він встановлюється 
розпорядником в разі такої необхідності і знаходиться на зберіганні в ближньому 
господарському кабінеті. 

Графік роботи канцелярії суду для 79,0% опитаних є «цілком зручним», для 
9,0% «скоріше зручним». Зручність графіку роботи канцелярії суду покращує 
доступ людей до суду, адже не зважаючи на те, де проживає респондент, він має 
доступну можливість у будь-який робочий час звернутися до канцелярії. Середня 
оцінка за даним показником становить 4,7 бали. 

 
Повнота, доступність та ясність інформації 
 
Загальні оцінки по даному виміру якості знаходяться на досить високому рівні. 

Тенденція змін по даному виміру якості дещо погіршилася лише стосовно двох 
показників – інформації щодо порядку сплати платежів та наповнення інтернет-
сторінки. Останнє може бути пов’язане з тим, що люди або не користуються 
Інтернетом взагалі (51% опитаних), або просто не цікавляться судовою сторінкою 
в мережі (рис.11, оцінка в балах). 

89,5% опитаних вважають, що в приміщенні суду стенди цілком зручно 
розташовані, 10,0% - «скоріше зручно». Середня оцінка -  4,9 бала. 
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Інформація щодо розташування кабінетів, залів судових засідань на думку 
86,7% респондентів розміщена також цілком зручно та її повністю достатньо. 
12,4% опитаних ця інформація скоріше задовольняє. Середня оцінка – 4,9 бала. 

 

Рис.11. Повнота, доступність та ясність інформації
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Правила допуску та перебування у суді: 80,0% опитаних «цілком задоволені»;  

13,3% - «скоріше так»; 4,8% респондентів вагаються та думають що її більш-менш 
вистачає. Середня оцінка – 4,7 бала. 

Що ж до інформації про призначення справ на розгляд, то 84,3% респондентів 
вважають що її цілком достатньою, на думку 10,5% опитаних її скоріше достатньо. 
Середня оцінка  – 4,8 бали. 

Також високою мірою, забезпечена в суді наявність інформації щодо зразків 
документів. 83,8% респондентів інформація щодо зразків документів цілком 
задовольняє; 8,6% - «скоріше задовольняє»; майже 6,0% задовольняє не дуже. 
Середня оцінка – 4,7 бала. 

Щодо того, чи задовольняє відвідувачів суду інформація про порядок сплати 
судових зборів, то цей показник є дещо нижчим, 72,4% опитаних ця інформація 
задовольняє повністю; 8,1% вважають, що цієї інформації скоріше достатньо; 
13,3% відповіли «і так, і ні»; а 5,2% вважають, що її недостатньо. Середній оцінка - 
4,4 бала. 

Найбільші складнощі на думку респондентів в наявності достатньої кількості 
та якості інформації на інтернет-сторінці суду. Половина відвідувачів не 
користуються інтернетом взагалі. 29,5% опитаних вважають що інформації 
достатньо цілком; 3,3% - «скоріше достатньо»; 8,6% - більш-менш» достатньо і 
лише 1,4% опитаних вважають що її «цілком» недостатньо.  Середня оцінка - 4,4 
бали. 

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

  
Прийнятність платежів 
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32,4% респондентів на запитання «чи офіційна сума витрат, пов’язана з 
Вашим зверненням до суду (державне мито, інформаційно-технічне забезпечення) 
є прийнятною (не обтяжливою)?» відповіли «цілком так»; 8,6% - «скоріше так»; 
19,5% - «і так, і ні»; 4,3% - «скоріше ні»; 8,6% - цілком незадоволені. Середня 
оцінка - 3,7 бали (рис.12, оцінка в балах). 

Щодо визначення 
прийнятності та доступності послуг 
адвокатів, то середній оцінка 
знизилась до 3,2 бала. Лише 
26,7% опитаних цілком можуть 
дозволити собі послуги адвоката, 
ще менше можуть собі «скоріше» 
дозволити – 9,5%. 30% вагалися із 
відповіддю, тому вважають, що 

«більш-менш» можуть дозволити собі адвоката. Не може дозволити собі послуги 
адвоката практично кожен четвертий: 5,7% відповіли «скоріше ні»; 18,1% «цілком 
ні». В першу чергу причиною такої ситуації є наслідки економічної кризи, що 
спричинили низьку платоспроможність населення . З підвищенням віку відвідувачів 
суду послуги адвоката стають обтяжливішими. Середня оцінка – 3,2 бали. 

Рис.12. Прийнятність платежів
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Дотримання термінів судового розгляду 
 

Проведення 
опиту-вання 
відвідувачів  

Нововолинського 
місь-кого суду 
Волинської області 
показало, що лише у 
31,5% респондентів 
розгляд справ 
розпочинався вчасно, 
а для 16,9% 
«скоріше» вчасно. 
Частина респондентів 
вагалася із 
відповіддю, тому 
сказала, що справи 

розпочинаються «більш-менш» вчасно, вони становлять 23,6% опитаних. 
Незадоволені вчасністю розгляду справ виявилося 20,2% респондентів. Середня 
оцінка якості - 3,3 бала (рис. 13, оцінки в балах). 

Рис.13. Дотримання термінів судового розгляду
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повідомлення про розгляд справи?

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

Чи вчасно розпочиналися засідання по вашій
справі?

2009 2010

49,4% опитаних користувачів зазначило, що їх побажання при призначенні 
часу і дати засідання було цілком враховано;12,4% - «скоріше» враховано; а 10,1% 
відмітили що «більш-менш» враховано. Відповідно, 7,9% вважають, що їх 
побажання було «скоріше не враховано» та 16,9% вважають, що «цілком не 
враховано». Середня оцінка – 3,7 бала. 

Найвищий показник з даного блоку запитань за результатами опитування має 
своєчасність отримання повісток та повідомлень. 79,8% респондентів 
стверджують, що отримували повістки та повідомлення вчасно; 15,7% - «скоріше» 
вчасно. Середня оцінка - 4,7 бала. 

Щодо запитання про перенесення та затримку розгляду справ, то 56,2% 
опитаних цілком погоджуються з тим, що вони були повністю обґрунтовані.  12,4% 
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відповіли «скоріше так», 18,0% відповіли «і так, і ні». Решта опитаних не зовсім 
погоджуються з цим твердженням: 5,6% респондентів вважають, що 
перенесення/затримка «скоріше» необґрунтовані, а 7,9% вважають, що «цілком» 
необґрунтовані.  Середня оцінка -  4,0 бала. 

У більшості респондентів не виникало проблем при бажанні із вчасним 
ознайомленням з матеріалами справи. 76,4% опитаних вважають, що проблем із 
цим питанням не виникає зовсім.  Загалом про наявність такої можливості 
зазначили 91,0% опитаних. Середня оцінка – 4,7 бала. 

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

працівників апарату суду. Професійні якості працівників апарату респонденти 
оцінили наступним чином:  81,4% вважають, що працівники проявили цілковитий 
професіоналізм та знання своєї справи, 77,6% - цілком відзначили старанність та 
дисциплінованість, 75,7% - доброзичливість та повагу; 79,5% - цілком відзначили 
витриманість та коректність працівників апарату суду. Дещо менше відзначені такі 
якості, як бажання допомогти (68,6%) та однакове ставлення до всіх відвідувачів 
незалежно від їх соціального статусу (68,1%) (рис. 14, оцінка в балах). 

 
Рис.14. Сприйняття роботи працівників апарату 
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Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами
професіоналізм, знання своєї справи?

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

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

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

соціального статусу?

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

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

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

документів та порушення строків?

2009 2010

71,0% респондентів на запитання «Чи працівники суду працювали старанно 
та не припускалися помилок, які призводили б до перероблення документів та 
порушення строків?» відповіли «цілком так»; 21,9% - «скоріше так». Середня 
оцінка показника – 4,6 бали. 

Не викликає сумніву доброзичливість, повага, витриманість, коректність, 
старанність та дисциплінованість працівників апарату при спілкуванні з 
відвідувачами, адже понад 90% опитаних дали позитивні оцінки. Проте незначна 
частка все ж звертає увагу на не достатність проявів цих рис – показник 
коливається в межах 4-8%. Середня оцінка показників – 4,7 бала. 

68,6% опитаних на запитання «чи виявили працівники апарату суду при 
спілкуванні з Вами бажання допомогти» відповіли «цілком так»; 11,9% - «скоріше 
так», 12,4% обрали варіант «більш-менш». Негативні оцінки дали 6,7% опитаних. 
Середня оцінка – 4,4 бала. 

68,1% опитаних вважає, що працівники апарату при спілкуванні виявляють 
однакове ставлення до всіх відвідувачів, незалежно від їхнього соціального 
статусу; 14,3% - «скоріше виявляють»; 10,5% - «більш-менш»; «не виявляють такої 
позиції працівники апарату» кажуть 6,6% опитаних. Середня оцінка – 4,4 бала. 
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81,4% респондентів вважають що працівники апарату також цілком 
професіональні і знають свою справу; 11,0% зазначили варіант відповіді «скоріше 
так»; «більш-менш» - кажуть 4,3% опитаних. Середня оцінка – 4,7 бала. 

 
Сприйняття роботи суддів 
 
Учасники опитування за 5-бальною школою досить високо. При оцінці 

враховувались відповіді лише тих, в кого справа розпочата, триває або 
завершена, а це 70,0% відвідувачів Нововолинського міського суду Волинської 
області. Найвищі оцінки за результатами опитування з даного блоку запитань 
отримали  такі критерії роботи суддів, як можливість обґрунтувати свою позицію 
під час слухання справи (83,7%), можливість прокоментувати заяву протилежної 
сторони (79,6%), дотримання процедури судового розгляду (76,2%) (рис.15, оцінки 
в балах).  

Рис.15. Сприйняття роботи суддів
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Чи склалося у Вас  враження, що суддя ретельно
підготувався до справи і добре в ній розбирається?

Чи дотримувався суддя процедури судового розгляду?

Чи мали Ви можливість прокоментувати заяву
протилежної сторони?

Чи мали Ви можливість обґрунтувати свою позицію під
час  слухання справи?

Чи Ви вважаєте, що суддя працював незалежно та
неупереджено, без зовнішнього тиску (з боку фізичних

та юридичних осіб)?

5
2009 2010

 
На запитання «чи ставився суддя коректно, ввічливо до всіх учасників 

судового процесу?», то «цілком так» зазначило 74,1% опитаних; «скоріше так» 
відповіли 19,0% респондентів; 4,8% сказали «більш-менш». Середня оцінка 4,7 
бала. 

74,8% опитаних відповіли «цілком так» щодо ретельності підготовки судді до 
справи; 17,0% сказали «скоріше так»; 4,8% обрали варіант «і так, і ні». Середня 
оцінка - 4,7 бала. 

При визначенні того, «чи дотримувався суддя процедури розгляду справи?», 
то більшість обрала варіант «цілком так» - 76,0%; «скоріше так» - 11,6% опитаних; 
«більш-менш» - 4,8%; 6,8% не змогли відповісти на дане запитання. Середня 
оцінка – 4,8 бала.  

79,6% опитаних вважають, що цілком мали можливість прокоментувати заяву 
протилежної сторони; 10,9% - «скоріше мали»; 4,8% - «і так, і ні»; 3,4% сказали 
«цілком ні». Середня оцінка – 4,7 бала.  

83,7% опитаних відповіли, що мали можливість обґрунтувати свою позицію 
під час слухання справи; 9,5% - «скоріше» мали; 3,4% відповіли «і так, і ні». 
Середня оцінка – 4,8 бали. 

75,5% респондентів вважають, що судді «цілком» неупереджені, працювали 
незалежно та без зовнішнього тиску; 14,3% - «скоріше» неупереджені; 3,4% - «і 
так, і ні»; негативні оцінки дали лише 2,7% опитаних. Середня оцінка – 4,7 бали.  

 
Якість судового рішення 
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В даній частині аналізуються відповіді лише тих респондентів, котрі отримали 
рішення – 35,4% опитаних, справи яких завершені. Практично всі вони вказали, що 
рішення отримали вчасно та повністю всі відповіли, що  рішення було викладене 
легкою, доступною та зрозумілою мовою. 84,5% з них вважають, що рішення було 
добре обґрунтованим, і лише 15,9% сказали, що не зовсім. 

67,3% з них сказали, що рішення було прийнято на їхню користь. Понад 70% 
негативних рішень плануються до оскарження. 
 

3.3. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 
 
В ході опитування відвідувачам Нововолинського міського суду Волинської 

області було запропоновано здійснити ранжування семи вимірів якості за ступенем 
важливості (1 – найбільш важливий вимір якості (слід постійно працювати над його 
покращенням); 7 – найменш важливий вимір якості). 

За результатом дослідження найперше, що потребує постійного покращення 
– це дотримання термінів судового розгляду (середній бал – 2,83 бала). На 
другому місці – якість роботи суддів (2,96 бала), на третьому – якість роботи 
працівників апарату суду (3,05 бала). Далі в порядку зменшення важливості йдуть 
прийнятність платежів (3,80 бала), повнота, доступність та ясність інформації 
(4,42), зручність та комфортність перебування в суді (5,25 бала) та територіальна 
доступність суду (5,68 бала) (рис.16, оцінка в балах). 
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Якість роботи працівників апарату

Якість роботи судді

Дотримання термінів судового розгляду

Рис. 16. Ранжування вимірів якості

До запропонованих вимірів якості, респонденти мали можливість додати ще 
кілька вимірів та наголосити на моментах, що на їх думку, є дуже важливими в 
якості роботи суду – це «необхідність збільшення зразків заяв, клопотань та інших 
документів», «своєчасність розгляду та завершення справ» та «надання 
консультацій працівниками канцелярії». 

70,5% опитаних вважають, що суд достатньо забезпечений матеріально-
технічними ресурсами для свого функціонування; 18,1 притримуються іншої думки; 
для 11,4% стало важко відпости на дане запитання. При оцінці цього показника 
респонденти звертали увагу саме на поточне матеріально-технічне забезпечення 
діяльності працівників суду. 
 

3.4. Висновки та рекомендації 
 
Результати дослідження в Нововолинському міському суді Волинської області 

дозволяють зробити наступні висновки: 
Загалом якість роботи суду отримала високі оцінки. Враження більшості 

громадян від візиту до суду переважно відповідають їх очікуванням. Кожен 
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четвертий каже, що враження перевищили очікування. 42% відвідувачів 
відзначають позитивні зміни в суді. 

Щодо загальної тенденції змін в оцінках, то найбільше незадоволення у 
відвідувачів суду викликають такі його аспекти: вчасність розгляду справ, їх 
затримка та перенесення, а також прийнятність платежів. 

Майже 85,0% опитаних у суді представляють особисто себе, свої власні 
інтереси. Низький рівень популярності адвокатських послуг є результатом низької 
платоспроможності більшості респондентів, що викликана складним економічним 
становищем в країні.  

За результатами опитування проблема комфортності у приміщенні суду та 
його зручне розташування не є такою гострою. Дещо проблемних на перший 
погляд для відвідувачів суду є ситуація з людьми з обмеженими можливостями. 
Пандус є переносним, знаходиться в близькому до східців господарському кабінеті 
та встановлюється розпорядником в разі потреби. 

В Нововолинському міському суду в достатній кількості розташовані 
інформаційні стенди, які містять інформацію щодо розташування кабінетів, залів 
судових засідань та сприски справ, призначених до розгляду. Забезпечена також в 
суді наявність інформації щодо правил допуску в суд та перебування у ньому. 
Проте, частина респондентів зазначає, що варто було б розмістити ще більше 
зразків заяв та звернень. Бажають кращого ситуація з інформацією про порядок 
сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри платежів та з інформацією на 
сторінці суду в інтернеті. 

Дотримання термінів судового розгляду заслуговує на пильнішу увагу 
колективу суду. Оцінки по даному виміру є найнижчими. Варто відзначити, що 
оскільки суд є високонавантаженим справами, врахувати побажання всіх щодо 
дати засідання практично не реально. Поряд з тим, при всьому бажанні судді 
вкластися в терміни конкретного судового засідання, не завжди це виходить. 
Основною причиною цього в значній мірі є людський фактор. Питання щодо 
затримок засідань вирішуються в оперативному режимі. Виявлені часткові 
проблеми з доставкою повісток, на жаль, не залежать від суду. Основна вина 
цього робота поштового відділення. В переважній частині випадків керівництво 
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» дозволяє 
собі навіть не реагувати на приписи суду. На високому рівні організовано 
знайомство за бажанням з матеріалами справ. 

Хоча якість роботи суддів та працівників апарату суду все таки потребують 
покращення, проте сьогодні  рівень оцінки за цим критерієм якості знаходиться на 
достойному рівні. Респонденти відзначають доброзичливість, повагу, 
професійність, коректне, ввічливе ставлення працівників апарату та суддів до всіх 
учасників процесу. Судді ретельно готуються до справ, дотримуються процедури 
судового розгляду.  

Таким чином, можна зазначити, що рівень організації роботи 
Нововолинського міського суду Волинської області респонденти оцінюють досить 
високо. В цілому оцінки непогані, не зважаючи на те, що деякі питання мають 
незначні проблеми, вирішення яких потребують певних зусиль з боку керівництва 
суду. Не залежно від сьогоднішньої ситуації відвідувачі суду рекомендують 
звертати постійну увагу щодо дотримання термінів судового розгляду, якості 
роботи працівників апарату та суддів. 
 

Рекомендації 
 
Враховуючи отримані результати опитування та фокус-групової дискусії з 

працівниками апарату суду та суддями пропонуємо нижченаведені заходи, 
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спрямовані на покращення окремих аспектів функціонування Нововолинського 
міського суду Волинської області: 
1. Проаналізувати можливості збільшення зручних місць для очікування, 
оформлення документів, ознайомлення з матеріалами та підготовки до слухання, 
зокрема на другому поверсі. 
2. Здійснювати моніторинг потреб відвідувачів суду в інформації, оперативно 
доповнювати стенди або видавати копії наявних зразків документів на вимогу.  
3. Проаналізувати можливості використання інтернет-сайту та його недоліки, 
розробити системну ефективного інформування громадськості з допомогою 
сучасних інформаційних технологій. Рекомендуємо звертати увагу, особливо 
людей молодшого та середнього віку, на сторінку суду в інтернет-просторі. 
4. Поряд з інформацією щодо порядку сплати судових зборів та мита 
розмістити роз’яснення щодо цілей платежів та різницю між ними і оплатою 
адвокатських послуг. 
5. Встановити в холі суду скриньку для повідомлень, відгуків, скарг на 
недобросовісну поведінку працівників суду та суддів, пропозицій для покращення 
роботи суду, листів вдячності за ефективну роботу. 
6. Запропонувати місцевим адвокатам ознайомитись з системою надання 
безоплатної правової допомоги для соціально вразливих груп населення «pro 
bono» та провести консультації з ними предмет її застосування.  
7. Постійно контролювати процеси, що пов’язані з дотриманням термінів 
судового розгляду. Здійснювати аналіз затримок судових засідань та розробляти 
стандартні процедури їх уникнення. У своїй роботі з громадськістю звертати увагу 
на додаткове роз’яснення впливу процесуальних норм на недотримання графіку 
судових засідань. 
8. Розглянути можливість введення в практику внутрішнього оцінювання 
працівників, на його основі формувати базу потреб персоналу в саморозвитку та 
покращенні навичок, зокрема з управління конфліктами, комунікацій з клієнтами, 
лідерства, а також сприяти їх задоволенню. 
9. Постійно наголошувати під час робочих нарад про потребу дотримуватись 
принципу рівності до усіх відвідувачів суду, незалежно від їхнього соціального 
статусу, та виявляти коректність та ввічливість, бажання допомогти при 
спілкуванні з користувачами судових послуг. 
10. Проаналізувати можливість використання в роботі апарату суду 
волонтерської праці студентів юридичних факультетів в рамках їх практики під час 
навчання. 
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РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В СТАРОВИЖІВСЬКОМУ 
РАЙОННОМУ СУДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРЕАМБУЛА  
 
Загальна інформація про суд 
 
Старовижівський районний суд Волинської області розташований в смт. 

Стара Вижівка, Волинської області по вул. Польова, 2. 
Будівля суду двоповерхова, цегляна, площею 490,3 кв.м. Приміщення суду 

знаходиться в задовільному стані. У суді обладнано 2 зали судових засідань, усі 
судді забезпечені відокремленими службовими кабінетами, а в інших дев’яти 
кабінетах розташовані: канцелярія суду, архів, кабінети суддів, секретарів та 
помічників суддів. Кабінет канцелярії розташовано у доступному для відвідувачів 
суду місці. 

Приміщення суду задовільне, обладнаний автономною системою опалення. 
Суд забезпечений 3-ма засобами фіксування судового процесу: 1 комплекс 

«Оберіг», 1 комплекс «Камертон» та 1 комплекс «Тритон». На балансі суду 
знаходиться 6 одиниць комп’ютерів, 5 принтерів, 1 багатофункціональний пристрій 
та 1 сервер. Безперебійно працює локальна комп’ютерна мережа. У суді здійснено 
підключення до мережі Інтернет. 

Відповідно до затвердженого у 2010 році штатного розпису, штат 
Старовижівського районного суду Волинської області складається з голови суду, 
заступника голови суду (на даний час посада вакантна), судді, помічника голови 
суду, двох помічників суддів, керівника апарату, консультанта суду, головного 
спеціаліста з інформаційних технологій, заступник керівника апарату, секретаря 
суду, трьох секретарів судових засідань, судового розпорядника, оператора 
комп’ютерного набору, прибиральниці. 

У 2010 році до Старовижівського районного суду надійшло: 106 кримінальних 
справ; 500 цивільних справ; 247 адміністративні справи; 880 справ про 
адміністративні правопорушення. 

Фактичне навантаження на одного суддю щомісяця складає: 3 справи в 
порядку кримінального судочинства; 14 в порядку цивільного судочинства; 7 в 
порядку адміністративного судочинства; 24 справ про адміністративні 
правопорушення.  

 
Соціально-демографічні характеристики учасників судового розгляду 
 
Фактичний обсяг вибірки – 210 респондентів 
Стать. За статевою ознакою розподіл респондентів демонструє незначну 

перевагу чоловіків, вони складають 51,9% від загальної кількості опитаних, а жінки 
– 48,1%. 

Вік. Переважна більшість опитаних – 36,7% - люди віком від 40 до 59 років. 
Респонденти у віці 26–39 років складають 35,2%, у віці 18-25 років – 17,6%, старші 
60-ти років – 10,5. 

Освіта. 52,4% респондентів мають середню та неповну середню освіту, 
25,2% - базову вищу, а 17,1% - повну вищу освіту.  При цьому юридичну освіту 
мають лише 4,3% респондента. 

Місце проживання. 69,0% опитаних не є мешканцями населеного пункту, де 
розміщений суд; 31,0% - проживають в селищі міського типу Стара Вижва.  

 35 



Майновий статус. Переважна більшість респондентів, котрі були опитані як 
користувачі послуг – люди із середнім рівнем доходів (57,1%). Нижче середнього 
статку оцінюють свій рівень 31,0%, бідними вважають себе 11,4% опитаних.  

Наявність попереднього судового досвіду. Переважна більшість опитаних 
попереднього судового досвіду не має (61,9%). 31,4% респондентів були 
учасниками такого процесу 2-5 разів і лише 6,7% опитаних брали участь у 6 і 
більше судових процесах. 

Процесуальний статус, вид судового процесу та стадія розгляду справ. 
За категорією справ було отримано наступний розподіл: 41,4% респондентів 

беруть участь у цивільному процесі; 30,5% - у кримінальному; 14,3% - у 
адміністративному та 13,8% у процесах про адміністративні порушення.  

37,6% опитаних зазначили, що їх справи знаходяться на стадії розгляду 
справ, у 35,7% справи вже завершені та у 24,8% опитаних справи ще не розпочаті. 

Абсолютна більшість респондентів у суді представляють особисто себе 
(92,9%), і лише 2,9% опитаних – іншу особу.  

Рівень обізнаності респондентів з роботою суду та суддів в цілому. 
Обізнаність із роботою Феміди респонденти оцінили наступним чином: «цілком 
обізнаними» вважають себе 12,4% опитаних (минулого року цей показник 
становив 11,9%); «загалом обізнаними» - 39,0% (48,1%); «майже не обізнаними» - 
31,9% (16,2%) та 16,7% - «зовсім не обізнані» (23,8%). 

 
4.1. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 
 
Загальна оцінка якості роботи суду 
 
З’ясовуючи загальну оцінку якості роботи цього суду ми аналізували 

залежність оцінки від соціально-демографічних характеристик респондентів, їх 
освітнього та майнового рівня.  Окрім того,на оцінку також впливає участь 
респондента в тому чи іншому судовому процесі, наявність попереднього судового 
досвіду, етап на якому знаходиться розгляд справи та, звичайно, результат 
розгляду справи. Окремо аналізувалося співвідношення попередніх очікувань 
респондентів про роботу суду та зміна відповідних вражень після залучення 
респондента до судового розгляду. 

Оцінюючи якість роботи Старовижівського районного суду Волинської області 
за 5-бальною шкалою (від 1-го балу – дуже погано до 5-ти балів – дуже добре), 
респонденти загалом оцінюють її досить високо.  37,6% відвідувачів вказаної 
установи оцінюють її роботу на «відмінно»; 48,6% - на «добре»; «задовільно» - 
11,4%. Середня оцінка якості становить 4,2 бала.  В порівнянні з минулим роком 
оцінка не змінилася, проте підвищились оцінки за окремими показниками.  

 
Враження від візиту 
 
В основному, користувачі судових послуг, звертаючись до суду вже мають 

свої уявлення щодо його роботи. Вони базуються на спілкуванні зі знайомими та 
інформації зі ЗМІ.  61,4% опитаних підтвердили відповідність своїх вражень від 
візиту до суду в порівнянні з сподіваннями; 16,2% зазначили, що були гіршої думки 
про установу до візиту; 11,9% заявили, що їх сподівання не виправдалися і реальні 
враження є гіршими від очікувань. Варто зазначити, що попри відсутність якісного 
ремонту в приміщення загалом суд викликає позитивні враження. Особливу увагу 
варто  звернути на кількість місць для очікувань, чистоту та наявність стендів з 
інформацією. 
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Зміни якості роботи суду в цілому 
 
22,9% користувачів суду говорять про відсутність змін в якості роботи 

Старовижівського районного суду Волинської області; 11,0% опитаних вважають, 
що якість роботи суду покращилась несуттєво, а 4,8% - що значно покращилась. 
56,2% не змогли відповісти, оскільки раніше не звертались до суду. 

Таким чином, можемо відзначити в середньому позитивну оцінку якості 
роботи досліджуваного суду. Варто зауважити також, що якість оцінки роботи суду 
все ж залежить від людських суб’єктивних факторів: результату розгляду справи 
та рівня обізнаності респондента з роботою судів.  

 
4.2. Оцінка якості за окремими вимірами 
 
Окрім загальної оцінки якості роботи Старовижівського районного суду 

Волинської області респондентам було запропоновано 5-бальну систему 
оцінювання окремих аспектів роботи судової установи: територіальна доступність 
приміщення суду; зручність та комфортність перебування в суді; наявність, 
доступність та ясність інформації, яка є корисною та потрібною для участі в 
судовому процесі; прийнятність платежів. Опитаним також було запропоновано 
оцінити дотримання термінів розгляду справи, а також якість роботи працівників 
апарату, та власне, суддів. 

 
Територіальна доступність суду 
 
Старовижівський районний суд Волинської області знаходиться в зручному 

місці з можливістю безперешкодно дістатися до нього громадським транспортом. 
Не виникає і особливих проблем з пошуком приміщення даного суду вперше. 

50,5% респондентів сказали, що 
вперше суд «цілком» легко знайти; 
26,2% - «скоріше» легко; 16,2% - «і 
так, і ні», і лише 7% зазначили, що 
«не зовсім» легко. Середня оцінка - 
4,2 бали (рис.17, оцінки в балах). 

48,1% опитаних зазначили, що 
діставатися до суду громадським 
транспортом «цілком» зручно, 

32,9%  - «скоріше» зручно, 12,9% - «більш-менш» зручно, і менше 5,0% - 
«скоріше» важко діставатися громадським транспортом до приміщення суду. 
Середня оцінка даного показника - 4,2 бала. 

Рис.17. Територіальна доступність суду
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Зручність та комфортність перебування у суді 
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Рис.18. Зручність та комфортність перебування у суді
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результатами оцінки значно покращились. В цьому беззаперечно заслуга 
колективу суду (рис.18, оцінки в балах). З усіх характеристик комфортності 
перебування у суді опитані оцінили найвище чистоту – 72,9% (середня оцінка – 4,7 
бали). 

30,0% опитаних користувачів судових послуг вважають, що в приміщеннях 
суду «цілком комфортно»; 26,7% - «скоріше» комфортно; 29,0% - «більш-менш»; 
10,5% - «скоріше ні»; 3,8% - «цілком ні». Середня оцінка - 3,7 бала. 

Щодо достатності зручних місць для оформлення документів та очікування, то 
респонденти відповідали наступним чином: 39,5% вважають, що місця «цілком» 
достатньо, 26,2% - «скоріше» достатньо, 18,6% відмітили, що місця «більш-менш» 
достатньо. При цьому, 8,6% відмітили, що місця «скоріше» недостатньо, а 5,2% - 
«цілком» недостатньо. Даний індикатор респонденти оцінили в 3,9 бала. 

72,9% респондентів відповіли, що приміщення суду є чистим та прибраним; 
21,0% - «скоріше прибраним»; 5,7% - «більш-менш». 

Лише 5,7% опитаних сказали, що люди з обмеженими можливостями можуть 
безперешкодно потрапити до приміщення суду та користуватись його послугами; 
14,8% -  «скоріше так»; 17,6% - «і так, і ні»; 28,1% - «скоріше ні»; 19,0% - «цілком 
ні»; 14,8% опитаних важко відповісти на це запитання. Середня оцінка - 2,5 бала. 
Візуальний огляд приміщення дає всі підстави вважати, що людям з обмеженими 
можливостями порівняно легко можна потрапити до приміщення суду, оскільки 
рівень першого поверху знаходиться на рівні території, на першому поверсі 
знаходиться канцелярія та кабінет керівника апарату, судові засідання також 
відбуваються на першому поверсі, в разі потреби відповідний суддя спускається 
на перший поверх для розмови з людьми з обмеженими можливостями. 

67,1%  опитаних зазначили, що графік роботи канцелярії суду «цілком» 
зручний, 24,3% - «скоріше» зручний; 6,2% - «більш-менш». Середня оцінка – 4,6 
бала. 
 

Повнота, доступність та ясність інформації 
 
Ввійшовши вперше в приміщення суду людина намагається зорієнтуватися та 

знайти потрібні їй кабінет, інформацію, консультацію щодо майбутніх дій. Загальні 
оцінки по даному виміру якості в порівнянні із оцінкою 2009 року значно 
покращилась. 

 
Рис.19. Повнота, доступність та ясність інформації
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розміри платежів?
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Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в  су ді інформація
щодо справ , що призначені до розгляду ?

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в  су ді інформація
щодо правил допу ску  в  су д та перебу вання в  ньому ?

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в  су ді інформація
щодо розташування кабінетів , залів  су дових засідань, інших

приміщень?

Чи зру чно розташовані інформаційні стенди (дошки об'яв )?

2009 2010
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70,5% опитаних вважають, що інформаційні стенди в суді знаходяться у 
«цілком» зручному місці; 17,1% - «скоріше» зручному; 9,0% - «більш-менш»; 2,9% - 
«скоріше» незручно. Середня оцінка - 4,6 бала. 

68,6% респондентів на запитання «чи задоволені респонденти кількістю та 
ясністю інформації про розташування кабінетів, залів судових засідань та інших 
приміщень» відповіли «цілком так»; 19,0% - «скоріше так», 10,0% - «і так, і ні». 
Середня оцінка - 4,6 бала. 

52,4% відвідувачів Старовижівського районного суду Волинської області 
сказали, що їх повністю задовольняє інформація щодо правил доступу в суд та 
перебування в ньому; 31,9% - «скоріше» задовольняє; 10,0% - «більш-менш». 
Середня оцінка – 4,4 бала. 

65,2% респондентів задоволені наявною в суді інформацію про справи, 
призначені до розгляду;  22,4% - «скоріше так»; 7,1% - «більш-менш». Середня 
оцінка – 4,5 бали. 

На запитання «чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація 
щодо зразків документів (заяв, клопотань, тощо)?»  60,5% респондентів відповіли 
«цілком так», 21,4% - «скоріше так», 10,5% сказали «більш-менш», а лише 2,4% 
відповіли «скоріше ні». Середня оцінка - 4,5 бала. 

Значно покращився показник щодо наявної в суді інформації про порядок 
сплати судових зборів та мита, реквізити та розміри платежів. 58,6% опитаних 
«цілком» задоволені цією інформацією; 24,3% «скоріше» задоволені; а 12,4% 
«більш-менш» задоволені. Середня оцінка цього критерію становить – 4,4 бала.  

Варто відзначити і те, що хоча користувачів Інтернетом серед респондентів 
не досить багато – 23,4%, проте 65,3% з них цілком задоволені; 12,3% - «скоріше 
задоволені». Середня оцінка – 4,6 бала.     

Інформаційні стенди розташовані по периметру великого холу, в який людина 
потрапляє ввійшовши з вулиці. Під стендами по периметру встановлено лавки для 
очікування, в одному з кутів між лавками встановлено стіл. Всі види інформації, 
запитані в анкеті є представлені і отримують достатньо високі оцінки. 

 
Прийнятність платежів 

19,5% респондентів на 
запитання «чи офіційна сума 
витрат, пов'язана з Вашим 
зверненням до суду (державне 
мито, інформаційно-технічне 
забезпечення) є прийнятною (не 
обтяжливою)?» відповіли «цілком 
так»; 29,0% - «скоріше так»; 20,0% 
- «більш-менш»; 6,7% - «скоріше 
ні», 4,8% - «цілком ні». Середня 
оцінка становить 3,7 бала. 

У разі потреби 20,0% 
опитаних змогли б собі дозволити звернутися до адвоката; 21,9% «скоріше б 
змогли»; 4,8% - «і так, і ні», а 8,6% та 5,2% респондентів відповіли, що «цілком ні» 
та «скоріше ні». Для частини опитаних послуги адвокатів є досить обтяжливими 
фінансово. Середня оцінка - 3,7 бала. 

Рис.20. Прийнятність платежів
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2009 2010

 
Дотримання термінів судового розгляду 
 
Опитування в Старовижівському районному суді Волинської області показало, 

що на думку 39,7% респондентів розгляд справ розпочинався «цілком вчасно», 
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без затримок, для 32,9% - «скоріше вчасно»; для 16,4% - «більш-менш» вчасно. 
Середня оцінка - 4,00 бала  

Опитані користувачі 
судових послуг 
зазначили, що їх 
побажання при 
призначені часу і 
дати засідання були 
частково враховані. 
31,5% респондентів 

цілком 
погоджуються з цим 
твердженням; 28,8% 
відповіли «скоріше 
так». Частка 
респондентів, що 

відповіли на дане запитання «більш-менш» становить 8,2%. Середня оцінка – 4,0 
бала. 

Рис.21. Дотримання термінів судового розгляду
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2009 2010

В переважній більшості респонденти також зазначають про своєчасність 
надходжень повісток та повідомлень про розгляд справ. Частка респондентів, 
задоволених якістю надходження повісток та повідомлень про розгляд справи, 
складає 86,3%; 6,8% - «більш-менш» задоволені. Середня оцінка – 4,5 балів.  

Щодо перенесення/затримки розгляду справ, то 38,4% опитаних вважають, 
що затримки та перенесення були цілком обґрунтованими; 15,1% вважають, що 
«скоріше» обґрунтовані; 5,5% сказали «скоріше ні»; а 4,1% - «цілком ні». Середня 
оцінка - 4,1 бала.  

58,9% опитаних сказало, що завжди мали можливість вчасно ознайомитися із 
матеріалами справи; 30,1% зазначили «скоріше» мали таку можливість; 5,5% - 
«скоріше ні». Середня оцінка – 4,5 бала. 

 
Сприйняття роботи працівників апарату суду 
 

Рис.22. Сприйняття роботи працівників апарату

4,6

4,5

4,5

4,2

4,1

4,5

4,6

4,7

4,6

4,6

4,4

4,4

4,7

4,5

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

Чи виявили працівники апарату  су ду  при спілку ванні з
Вами професіоналізм, знання своєї справи?

Чи виявили працівники апарату  су ду  при спілку ванні з
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Чи виявили працівники апарату  су ду  при спілку ванні з
Вами старанність, дисциплінованість?

Чи виявили працівники апарату  су ду  при спілку ванні з
Вами однакове ставлення до всіх в ідв іду вачів , незалежно

в ід  соціального стату су?

Чи виявили працівники апарату  су ду  при спілку ванні з
Вами бажання допомогти?

Чи виявили працівники апарату  су ду  при спілку ванні з
Вами доброзичлив ість та повагу?

Чи працівники су ду  працювали старанно та не
припу скалися помилок, які призводили б до перероблення

документів  та порушення строків?

2009 2010

Всі показники даного виміру якості функціонування Старовижівського 
районного суду Волинської області стабільно високі (рис.22., оцінки в балах).  
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62,4% опитаних вважають, що працівники апарату суду працюють старанно 
та не припускаються помилок при оформленні документів; 25,2% - «скоріше так»; 
6,2% - «і так, і ні». Середня оцінка – 4,5 бала. 

При оцінці таких рис працівників апарату, як доброзичливість та повага, 
респонденти висловились наступним чином: 71,0%  відповіли «цілком так», 25,7% 
сказали «скоріше так». Середня оцінка цього показника – 4,7 бала.  

Щодо бажання допомогти із боку працівників апарату суду, то 51,4% опитаних 
сказали, що працівники апарату «цілком» допомагають користувачам суду, 30,5% 
сказали «скоріше так»; 12,4% - «і так, і ні». Середня оцінка – 4,4 бала.  

Однакове ставлення працівників апарату суду до всіх відвідувачів не залежно 
від їх соціального статусу відзначили 52,9% респондентів, давши відповідь «цілком 
так»; 30,5% - «скоріше так»; 9,5% - «більш-менш». Середня оцінка - 4,4 бала. 

Досить високо оцінили респонденти старанність та дисциплінованість 
працівників апарату Старовижівського районного суду. Цілком притаманними 
працівникам такі риси вважають 66,2% опитаних, а скоріше притаманними – 
30,0%. Середня оцінка – 4,6 бала. 

Такий же показник у запитання що стосується витриманості та коректності 
працівників апарату суду – 4,6 бала. 63,8% опитаних на дане запитання відповіли 
«цілком так»; 31,4% - «скоріше так». 

На запитання «чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами 
такі риси: професіоналізм і знання своєї справи?» 75,7% обрали відповідь «цілком 
так»; 21,0% – «скоріше так». Це запитання має найвищу середню оцінку – 4,7 
бала. 

Порівнюючи отримані дані із результатами опитування минулого року можна 
зробити висновок, що працівники суду врахували усі свої не доопрацювання та 
прислухалися до рекомендацій: проведення різного роду навчань для розвитку 
персоналу та необхідності максимально толерантного ставлення до відвідувачів 
суду, особливо літнього віку. 
 

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

Старовижівського районного суду Волинської області. В порівнянні з минулим 2009 
роком рівень оцінок показників даного виміру підвищився. Це засвідчує те, що 
судді працюють досить ефективно та відповідально (рис. 23, оцінки в балах). 

 

 
Рис.23. Сприйняття роботи суддів
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слу хання справи?

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

юридичних осіб)?

2009 2010

Учасники опитування найвище оцінюють такі критерії роботи суддів, як 
можливість обґрунтувати свою позицію під час слухання (96,8%), неупередженість 
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та незалежність суддів (93,0%) та дотриманні суддею процедури розгляду справи 
(91,7%). 

71,5% опитаних сказали, що суддя ставився коректно та ввічливо до 
учасників судового процесу; 19,6% відмітили відповідь «скоріше так». Середній 
бал показника – 4,6 бала. 

66,5% опитаних вважає, що суддя ретельно підготувався до справи та добре 
в ній розбирається; 24,7% - «скоріше так»; 5,7% - «і так, і ні». Середня оцінка – 4,5 
бала. 

65,8% опитаних вважає, що суддя дотримувався процедури судового 
розгляду; 25,9% - «скоріше так»; 3,8% - «і так, і ні». Середня оцінка – 4,6 бала. 

69,6% респондентів зазначили, що їм «цілком» було надано можливість 
прокоментувати заяву протилежної сторони під час слухання справи; 17,7% - 
«скоріше так»; 3,8% - «і так, і ні»; 3,8% - «скоріше ні»; 4,4% - «цілком ні». Середня 
оцінка - 4,5 балів. 

81,0% опитаних відповіли, що мали можливість обґрунтувати свою позицію 
під час слухання справи; 15,8% - «скоріше» мали. Середня оцінка – 4,8 бала. 

81,0% опитаних дали відповідь «цілком так» на запитання «Чи Ви вважаєте, 
що суддя працював незалежно та неупереджено, без зовнішнього тиску (з боку 
фізичних та юридичних осіб)?»; 12,0% - «скоріше так».Середня оцінка – 4,7 бала. 

 
Якість судового рішення 
 
В даній частині ми характеризуємо лише ту частину відповідей респондентів 

(41,8%), у яких справи було завершено. Всі опитаних, без винятку, сказали, що 
рішення справи отримали вчасно, без затримок, воно було написано зрозумілою 
та доступною мовою. 87,8% респондентів, справи яких закінчено кажуть, що 
рішення добре обгрунтовані.  

При цьому 65,3% респондентів зазначили, що рішення було прийняте на їх 
користь, а 34,7% отримали рішення не на свою користь. 17,4% респондентів, які 
отримали негативне для себе рішення, зазначили, що будуть оскаржувати 
рішення.  
 

4.3. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості 
 
В ході опитування респондентам було запропоновано здійснити ранжування 

семи вимірів якості за ступенем важливості. За результатом дослідження 
найперше, що потребує постійно покращення – це якість роботи судді (3,29 бала). 
На другому місці за ступенем важливості знаходиться повнота, доступність та 
ясність інформації (3.51 бала). Далі  в порядку зменшення важливості йдуть якість 
роботи працівників апарату (3,75), прийнятність платежів (3,81), зручність та 
комфортність перебування у суді (3,90), дотримання термінів судового розгляду 
(3,96), територіальна доступність суду (5,78). 
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Рис. 24. Ранжування вимірів якості
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Також респонденти наголошували і відзначали, що найважливішим пунктом 
для Старовижівського районного суду Волинської області є «ремонт приміщення 
суду». 
 

4.4. Висновки та рекомендації 
 
Висновки  
 
Таким чином, результати дослідження в Старовижівському районному суді 

Волинської області дозволяють зробити наступні висновки: 
Загалом оцінка якості роботи досліджуваного суду в порівнянні з минулим 

роком залишилась без змін. Проте значно покращились оцінки окремих вимірів 
якості. Зокрема, сприйняття роботи суддів, працівників апарату, дотримання 
термінів судового розгляду. Маємо сподівання, що важливу роль в цих змінах 
відіграло наше минулорічне дослідження. Вважаємо, що важливим компонентом у 
достатньо високій оцінці даного суду є його низька завантаженість. Це дозволяє 
працівникам суду приділяти увагу не лише своїм прямим обов’язкам, а й дбати про 
покращення комунікацій та вражень від візиту до суду відвідувачами. 

Переважна більшість опитаних вважають, що територіальне розміщення суду 
є досить зручним. Будівля суду знаходиться досить близько до транспортних 
розв’язок в провулку від центральної вулиці. 

Комфортність перебування у приміщенні даного суду, незважаючи на 
відсутність сучасного ремонту, респонденти оцінили досить високо. Певні 
непорозуміння викликає ситуація навколо  умов безперешкодного потрапляння до 
суду людей з обмеженими можливостями. Конструкція будівлі дозволяє 
потрапляти в середину безперешкодно, оскільки, рівень першого поверху 
знаходиться на одному рівні з територією навколо будівлі. Всі засідання, де є 
сторона з обмеженими фізичними можливостями, проводяться в залі на першому 
поверсі. Суддя завжди готовий спуститися з другого поверху для розмови. Певні 
незручності, особливо в зимовий період, викликає розміщення санвузлів за 
межами основної будівлі. Респонденти позитивно оцінили постійну чистоту 
приміщень суду. 

В Старовижівському суді досить зручно та в достатній кількості розміщено 
інформаційні стенди, дошки об’яв. В достатній кількості у суді наявна інформація 
щодо розташування кабінетів та залів судових засідань та справ, що призначені до 
розгляду, щодо зразків документів заяв, клопотань тощо та інформації щодо 
сплати судових зборів, реквізитів, розмірів платежів. 

Для більшості користувачів судових послуг офіційна сума платежів є не дуже 
прийнятною. Сюди ж можна віднести проблемність послуг адвокатів, тому що ці 
послуги не входять до послуг суду, а досить часто люди їх ототожнюють. 

Переважно респонденти задоволені дотриманням термінів судового розгляду, 
проте незначна частина респондентів все ж заявляє, що справи не розпочинають 
вчасно. За інформацією суду такі ситуації вирішуються в оперативному режимі і до 
цього часу жодних проблем не спонукали. Опитувані відзначають вчасність 
отримання повісток, можливість ознайомитись зі справою, врахування думок щодо 
дати засідань. 

Респонденти досить добре відгукувались та виставляли позитивні оцінки 
щодо роботи працівників апарату суду.  Відмітили їх ввічливість та коректність, а 
також старанність, доброзичливість та бажання допомогти. Опитування показало, 
що рішення справ готуються вчасно, вони викладені доступною легкою мовою і 
добре обґрунтовані. Варто відзначити, що працівники апарату намагаються 
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періодично брати участь в публічних заходах та дбати про самоосвіту в суміжних 
до галузі права сферах, зокрема психології відносин та комунікацій. 

Матеріально-технічні умови в досліджуваному суді на думку більшості 
респондентів більш-менш забезпечують потреби працівників суду і сприяють 
ефективному виконанню їх обов’язків. Та не зважаючи на це, респонденти 
вважають все ж доцільним проведення капітального ремонту будівлі. 

Що ж до роботи суддів, то респонденти також позитивно відгукуються про їх 
коректність, ввічливість. Зазначають, що переважно судді відповідально та 
ретельно готуються до справ, дотримуються процедури їх розгляду. Як показало 
дослідження судді працюють неупереджено та незалежно. 

Підвищення оцінок по вимірах якості роботи працівників суду та суддів 
говорить про те, що вони постійно дбають про покращення функціонування суду та 
його сприйняття зовнішнім середовищем. 

 
Рекомендації 
 
Враховуючи отримані результати опитування та фокус-групової дискусії з 

працівниками апарату суду та суддями пропонуємо нижченаведені заходи, 
спрямовані на покращення окремих аспектів функціонування Старовижівського 
районного суду Волинської області: 
1. Поряд з інформацією щодо порядку сплати судових зборів та мита розмістити 
роз’яснення щодо цілей платежів та різницю між ними, банківськими платежами і 
оплатою адвокатських послуг. 
2. Встановити в холі суду з метою налагодження зворотного зв’язку з 
відвідувачами суду скриньку для повідомлень, відгуків, скарг на недобросовісну 
поведінку працівників суду та суддів, пропозицій для покращення роботи суду, 
листів вдячності за ефективну роботу. 
3. Рекомендуємо звертати увагу, особливо молодих людей, на сторінку суду в 
інтернет-просторі. Додатково здійснювати її наповнення різного роду 
роз’ясненнями, новинами, дискусіями, що актуальні для відвідувачів саме 
Старовижівського районного суду Волинської області. 
4. Ввести в практику роботи персоналу суду внутрішню самооцінку, на її основі 
визначити потреби працівників суду в отриманні чи удосконаленні певних навичок, 
здійснювати пошук можливостей для задоволення цих потреб. 
5. Проаналізувати можливість використання в роботі апарату суду 
волонтерської праці студентів юридичних факультетів зі Старої Вижви в рамках їх 
практики під час навчання. 
6. Постійно наголошувати щодо необхідності однакового ставлення до всіх 
відвідувачів суду та прививати бажання допомоги людям.  

Також пропонуємо звернути увагу на рекомендації для інших судів, в значній 
мірі вони можуть бути корисні і для Старовижівського районного суду Волинської 
області. 
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 ДОДАТКИ  
 
Громадська організація «Громадсько-консалтингова група «ПАРТНЕР» 

заснована в червні 2007 року (офіційна реєстрація 27 лютого 2008 р.) є 
некомерційною, недержавною організацією, що об’єднала успішних молодих 
людей Волині з метою захисту та реалізації своїх законних прав та інтересів через 
громадську діяльність скеровану на сприяння та підтримку економічного розвитку 
регіону шляхом реалізації громадських ініціатив. 

Наша місія: формування довготривалих стратегій ефективних 
комунікацій між владою та громадою для сталого розвитку 

Серед основних видів нашої діяльності: 
- аналітично-дослідний: проведення незалежних економічних, політичних, 

соціомаркетингових досліджень, аналіз стану та перспектив розвитку 
господарського комплексу міста і регіону; вивчення громадської думки 
стосовно актуальних соціально-економічних, екологічних та політичних питань 
тощо;  

- сприяння розвитку місцевого та регіонального самоврядування: вивчення 
проблем місцевого та регіонального врядування, економіки, політики, екології, 
права, освіти та інших сфер суспільного життя міста та регіону; спільна 
реалізація програм розвитку самоврядування; 

- маркетингова неприбуткова діяльність: організація і проведення 
політичного маркетингу, менеджменту, аудиту, реклама, промоція, пропаганда, 
спрямовані на створення привабливого іміджу регіону, міста, організацій та 
особистостей; 

- освітньо-просвітницька діяльність: організація неформального та 
альтернативного навчання, оцінка якості освітніх послуг, реалізація програм 
розширення потенціалу народної дипломатії;  

- природоохоронна та рекреаційна діяльність: сприяння розвитку курортно-
рекреаційного і туристично-рекреаційного комплексу краю, проведення 
природоохоронних та природо відновлювальних акцій. 

Серед перших наших практик: 
- проект «Покращення якості роботи суду через вивчення думки громадян» 

(2010; 2011); 
- проект «Молодіжна школа соціології»: організація та проведення соціологічного 

дослідження «Молодіжна політика очима молоді»; 
- організація та проведення акцій суспільного збору коштів, ініційованих ВБФ 

«Серце до Серця»; 
- сприяння впорядкуванню тютюнопаління в місті Луцьку. 

Серед найближчих планів на майбутнє запуск ряду проектів пов’язаних із 
підвищенням конкурентоспроможності та економічних перспектив молоді регіону. 
Зокрема, відкриття правових консультацій та видання незалежного інформаційно-
аналітичного друкованого засобу масової інформації. 

Головою правління ГКГ «ПАРТНЕР» є Адамчук Віктор Миколайович, 
директором – Кондратюк Мар’яна Миколаївна. 
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