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У виданні представлено результати опитування громадської думки з використанням 

методології карток громадянського звітування щодо оцінки якості окремих аспектів діяльності 
Апеляційного суду Волинської області, Луцького міськрайонного суду Волинської області, 
Іваничівського районного суду Волинської області, Ковельського міськрайонного суду Волинської 
області, що проводилось в 2012 році.  

Видання призначене для голів судів, суддів, керівників апарату судів, інших працівників 
судів, громадських організацій, та всіх інших осіб, зацікавлених у побудові діалогу між судами та 
суспільством задля покращення доступу до правосуддя, підвищення ефективності, прозорості та 
підзвітності судової системи, побудови довіри громадян до суду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство 

США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». Погляди 
авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з 
міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки. 
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Розділ 1. 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ: АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
 
Загальна інформація про суд 
Апеляційний суд Волинської області розташований по вул. Червоного Хреста, 10, м. Луцьк. 

Приміщення суду побудоване у 1985 році, у 2006 році проведено його реконструкцію та  передано  
для потреб суду.  Приміщення цегляне, чотирьохповерхове; технічний стан - належний. Загальна  
площа приміщення - 2751,4 кв.м, функціонує 5 залів судових засідань. Суд забезпечений такими 
технічними засобами: система відео конференцзв’язку – 1 шт., система технічного фіксування 
судового процесу – 23 шт., комп’ютери персональні з програмним забезпеченням – 57 шт., принтер 
лазерний – 41 шт., копіювальний апарат – 5 шт., сканер – 1 шт. Забезпечений доступу до мережі 
Інтернет. 
 Апеляційний суд Волинської області розглядає апеляційні заяви на рішення судів першої 
інстанції по цивільних, кримінальних справах, розглядає подання відповідних органів про надання 
дозволів на проведення оперативно-розшукових заходів, справи про адміністративні 
правопорушення, інші справи та матеріали.  

Станом на 01.09.2012 р. штат суду складався з 38 суддів та 107 працівників апарату суду. За 
І півріччя 2012, судом розглянуто 2365 справ, фактичне середньомісячне навантаження на одного 
суддю складає 14,5 справ. 

 
Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 
 

Соціально-демографічні показники осіб, які опитувалися під час проведення дослідження, 
традиційно вважаються в соціологічній практиці певним базисом, який дає можливість витлумачити 
основні відповіді та встановити важливі кореляції. Серед таких показників найважливішими є 
наступні: 

Загальна кількість опитаних – 120 осіб. З них 67,5% чоловіків (81) та 32,5% жінок (39). 
Респонденти за віком розподілились на наступні групи: 
18-25 років – 14,2% 
26-39 років – 37,5% 
40-59 років – 38,3% 
60 років +    - 10% 
Переважна більшість опитаних – 79,2% має вищу освіту, натомість середню – 16,7%. Певним 

корелятом наведеного вище є й територіальний розподіл опитаних. Жителями міста з них є 60,8%, 
інших населених пунктів – 39,2%. Характерною видається й самооцінка заможності, що разом із 
наявністю вищої освіти також може слугувати чинником звернення до суду. До осіб з середнім 
рівнем статків себе долучило 76,7% опитаних, нижче середнього статку – 13,3%. Найвищий та 
найнижчий рівні, в цілому, також відображають суспільні тенденції – 8,3% та 1,7% респондентів 
відповідно. Є високий відсоток (70%) тих, хто має попередній судовий досвід, 55,8% осіб 
представляють особисто себе. 

Переважна більшість – 60,8% осіб, беруть участь в цивільному процесі. У 35,8% опитаних, 
судова справа ще не розглядалась, натомість в 26,7% осіб, справи завершено. Загалом обізнані з 
роботою суду 49,2% респондентів. Зовсім не обізнані з роботою суду 0,8%. Також серед таких осіб 
цілком обізнані з роботою суду – 41,7%. Натомість, серед респондентів без юридичної освіти – 49,2% 
(загалом обізнаних – 67,7%) і 1,7% опитаних відповідно. 

 
1.1. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 

 
Загальна оцінка якості роботи суду 
Якість роботи суду оцінювалась за п’ятибальною шкалою, де 1-дуже погано, 2-погано, 3-

задовільно, 4-добре, 5-відмінно. Середня оцінка якості роботи даного суду становить 4,5 бали, що 
загалом є високим показником. Крім того, виявляється позитивна динаміка, про що свідчать 
результати попередніх досліджень в даному суді.  

Серед опитаних, 64,1% вважає якість роботи даного суду відмінною (5 балів), ще чверть – 
доброю (4 бали), 4,1% - задовільною (3 бали), 6,7% - поганою (2 бали) або дуже поганою (1 бал). 
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Найбільш обізнаними в роботі суду є особи у віці 40 – 59 років 56,5%, та особи з вищою 
освітою та попереднім особистим досвідом 47,4% та 55,9% відповідно, а зовсім необізнані особи у 
віці 18 – 25 років – 5,9% з середньою освітою і без власного досвіду. 

Найнижче (1 бал) якість роботи суду оцінили респонденти віком 40 – 59 років (8,7%). Однак 
серед них найбільше тих, хто поставив оцінки «2» та «3» 2,2% і 6,5% відповідно Друга, за обсягом 
вікова група – 26 – 39 років, в переважній більшості оцінює суд на «добре» 20% і «відмінно» - 73,3%. 
Особи старшого віку 60+ в більшості випадків ставили відмінні оцінки 58,3%.  Характерною 
особливістю є те, що особи від 18 до 25 років оцінювали якість роботи суду лише оцінками «добре» 
та «відмінно» - 29,4% і 70,6% відповідно.  

Стать. Оцінювання якості роботи суду за статевою ознакою, не має важливого впливу так як і 
чоловіки та і жінки в більшості вибирали оцінки «добре» 25,9% і 23,1 та «відмінно» 63% і 61,5% 
відповідно.   

Наявність вищої юридичної освіти. На «відмінно» та «добре» роботу суду оцінили 75,0% та 
15% респондентів з профільною освітою, без освіти, відповідно – 33,9% і 50,8%. Як бачимо, загалом 
більший відсоток професіоналів оцінює якість роботи суду вище, оминаючи показник «добре».  

Соціальні статки. Респонденти, які відносять себе до осіб з нижче середніми статками, 
середніми статками та заможними в більшості  оцінюють якість роботи суду на «відмінно».  

Важливо відмітити, що оцінка якості роботи суди не залежить від прийнятого по справі 
рішення 

Аналіз очікувань респондентів. Важливим показником є відповідність між очікуваннями 
споживачів судових послуг та реальним станом речей у суді. Так, 79,2% опитаних, зазначили, що 
враження від візиту в суд відповідають очікуванням (найбільша частка 40-59 років – 27%), а лише 
5%, що враження є гіршими.  

 Респонденти, які представляють в суді себе особисто вказали на підтвердження  очікувань від 
візиту до суду (67,2%). Особи, які здійснювали процесуальне представництво сторін в суді, вказали 
на підтвердження своїх  очікуванням також, 80,4% опитаних. Деякий вплив на очікування та реальні 
враження від візиту до суду мають особистий досвід перебування у суді та на якій та стадія розгляду 
перебуває судова справа. Зокрема, виявилося, якщо розгляд справи ще не розпочато, то більшість 
випадків очікування відповідають дійсності (76,3%) та гірші враження ніж очікувалось -13,2%.  
 Слід зазначити, що 28,3% респондентів не відчули змін. Позитивні зміни відзначили 29,1% 
респондентів. Натомість, погіршення якості роботи суду відзначили лише 1,7% опитаних. Відповіді 
щодо погіршення роботи суду були присутні у осіб молодого віку (26-39 років), які мають вищу 
юридичну освіту та володіють певним досвідом судових справ (6 і більше).  

Зміни після запровадження автоматизованої системи діловодства. Зокрема про такі зміни 
говорять респонденти у віці 40 – 59 років (39,1%), серед осіб з вищою освітою – (45%). На зміни 
після запровадження автоматизованої системи діловодства вказують також респонденти, які 
здійснюють процесуальне представництво (47,1%). 

 
1.2. Оцінка якості за окремими вимірами 

 
Окремим блоком анкети виступають запитання, в яких респондентам пропонувалось оцінити 

роботу суду за 5-ти бальною шкалою. Детально розглянемо результати оцінок кожного з вимірів та 
порівняємо їх з результатами попереднього етапу дослідження. 

Дані, представлені на рис. 1.1, дозволяють зробити висновок про в цілому позитивну оцінку 
доступності Апеляційного суду Волинської області. Основні висновки за результатами аналізу 
показників є такими: 

• Повністю задоволені розміщенням будівлі суду 93,4% опитаних, 93,3% респондентів 
відзначили легкість знаходження будівлі суду. 

• Незадоволеність місцем для паркування відзначили 56,4% опитаних (24,9%  - це ті, хто 
приїхав до суду на власному транспорті). Задоволеними є лише 16,4% респондентів. 

• Близько 55% респондентів висловили думку, що для людей з обмеженими можливостями 
для потрапляння до зали суду немає ніяких перешкод. Протилежну думку висловили 14,2% опитаних. 

• Серед опитаних, які зверталися до суду за консультаціями в телефонному режимі, у 76,6% 
випадках потрібну інформацію респонденти отримали, а у 5,2% інформацію не вдалося отримати 
взагалі. 

• Майже 91% респондентів, в ході звернень до суду, вказали на зручність роботи канцелярії.  
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• Близько 77% опитаних відзначили, що за необхідності, можуть дозволити собі послуги 
адвоката і 11,1% респондентів не можуть цього зробити. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1 Доступність суду 
 

Зручність та комфортність перебування в суді 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.2. Зручність і комфортність перебування в суді 
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Дані представлені на рис. 1.2, дозволяють зробити висновок загалом про позитивну оцінку 
комфортності перебування в приміщенні Апеляційного суду Волинської області. За результатами 
аналізу показників основні висновки є такими: 

• Переважна більшість опитаних (85%) відзначає комфортність перебування в приміщенні 
суду. Незначну кількість тих, хто відчував певний дискомфорт, представляють насамперед особи 
похилого віку, а найбільше задоволені умовами (жодного зауваження) – молоді люди.  

• Майже 99% опитаних (середній бал 4,9) відзначили, найбільш привабливим для них є 
чистота всередині суду, а найменш – достатність зручних місць. Останній параметр з відсотком 
невдоволених ним 4,2% є «лідером» щодо нарікань з середнім балом 4,6. 

• Вікові кореляції свідчать, що найбільш незадоволених віком 40-59 років (60%), а найменш – 
60+. 

 
Повнота та ясність інформації 

 
 

Рис. 1.3 Повнота та ясність інформації 
 

Представлені на рис. 1.3 дані свідчать про найвищу оцінку респондентами повноти, 
доступності і ясності інформації. Результати аналізу показників дають змогу зробити наступні 
висновки: 
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• Майже 93% респондентів, на питання щодо задоволення розміщенням стендів, відзначили 
варіанти «цілком» та «скоріше так». Незадоволені в оцінці даного параметру переважно особи віком 
40-59 років. Серед таких, зовсім відсутні респонденти похилого віку 

• Близько 93% опитаних засвідчили про достатність та хорошу змістовну наповненість 
інформації щодо просторового розміщення кабінетів й зал засідань. Про позитивну оцінку щодо 
наявності інформації про правила перебування в самому суді засвідчили 89,2% опитаних. Спільність 
осіб, які дали відповідь «більш-менш» - до двох відсотків по кожному із запитань. 

• Респонденти, у яких наявна вища юридична освіта, вказують на незадоволеність 
інформацією про судові приміщення (100% - «цілком ні», 60,7% - «скоріше ні»). Близько 90% 
респондентів без вищої юридичної освіти задоволені інформаційними стендами. 

• Інформацією про правила допуску та перебування в суді в переважній більшості не 
задоволені особи віком 40-59 років (з варіанту «цілком ні» - 6,5% відповідей представників саме цієї 
групи). Повністю задоволені респонденти 26-39 років, 37,1 % та група 60+ (0,5%).  

• Майже 88% опитаних вважають повною інформацію стосовно процедури судочинства. 
Молодь повністю задоволена наявною інформацією, про що свідчить відсутність вибору ними 
варіантів оцінки цілком та скоріше ні. Найбільше незадоволені наявною інформацією респонденти 
віком 26-39 років. Однак, за даним критерієм, найбільше варіантів оцінки «цілком ні» пропонують 
особи з вищою освітою – 4%. Особи без юридичної освіти, переважно відзначали оцінки «цілком 
так» та «скоріше так» (49,5%). 

• Близько 85% респондентів задоволені індикатором, який інформує споживачів судових 
послуг про наявні стандарти (зразки) документів. 

• Майже 91% опитаних (насамперед особи віком 40-59 років) вважає змістовною інформацію 
щодо порядку сплати офіційних платежів, які пов’язані з судовими зборами та митом. 

• Половина опитаних (50%) оминули запитання стосовно відвідування сторінки суду в мережі 
Інтернет. Серед тих, хто відповів, 65% цілком задоволені інформацією, яка знаходиться на веб-
сторінці суду, а 5% не задоволені нею. Загалом, розподіл відповідей характеризує загальний портрет 
сучасного користувача Інтернетом. Майже 51% респондентів, які повністю задоволені інформацією 
на веб-сторінці суду належать до вікової групи 26-39 років. висловлює Найбільше претензій щодо 
інформації на веб-сторінці суду висловили респонденти вікової категорії 60+ (66,7%). 
 

Якість роботи працівників апарату суду 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.4 Якість роботи працівників апарату суду 
 
Представлені на рис. 1.4 дані дають змогу зробити наступні висновки: 
• Близько 45%  респондентів відзначили максимально високі показники в оцінці якості 

роботи працівників апарату суду. Повністю задоволені цим респонденти з повною вищою освітою, 
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серед яких 79,6% обрало варіант «цілком так». Майже 80% осіб з юридичною освітою зазначили 
найвищу оцінку з даного запитання, без освіти – 79,3% опитаних. Натомість, саме ці особи обирали 
негативні варіанти, які свідчать про певні зауваження з їх боку до працівників суду. 

• Серед опитаних - 81,9% позитивно налаштованих респондентів, які представляли в суді 
особисто себе. Значний досвід судових справ призводить до того, що такі особи у переважній 
більшості (78%) позитивно оцінюють судовий персонал (хоч і з незначною кількістю критичних 
зауважень). 

• Майже 94% опитаних, справа яких розглядалась на момент дослідження та 81,8%, тих чия 
справа вже була завершена, відчули максимальну рівність у ставленні, незалежно від соціального 
статусу. Серед опитаних, чия справа розглядається, найвище даний параметр оцінили люди віком 26-
39 років – 38,8%. В представників вікової категорії 40-59 років,  переважають варіанти «цілком ні» 
(4,3%) та «скоріше ні» (4,3%). Лідером за останнім варіантом є особи похилого віку – 8,3%. 
Рівномірними є оцінки даного показника відповідно до наявності вищої освіти. Майже 81% 
респондентів з вищою освітою максимально високо оцінюють даний показник (хоча присутні й певні 
зауваження). Близько 80% респондентів без вищої освіти обирають варіант «цілком так». 

• Близько 92% опитаних відзначили високий рівень професіоналізму, а 0,8% залишились ним 
незадоволені Серед тих респондентів, чия справа на момент дослідження була розглянута – 90,3% 
вибрали максимальну оцінку, а 3,2% -  мінімальну  
 

Дотримання термінів судового розгляду 

 
Рис. 1. 5 Дотримання термінів судового розгляду 

 
Представлені на рис. 1.5 дані свідчать про невисокий рівень задоволеності респондентами 

дотриманням термінів судового розгляду. Результати аналізу показників дають змогу зробити 
наступні висновки: 

• Найбільше задоволені показником «Вчасність засідань» половина опитаних (50%), 
найменше задоволені – 29,5% респондентів. Особи з вищою юридичною освітою є менш критичними 
– 60% повністю задоволених (без вищої освіти – 57,9%). Серед тих, хто представляє в суді іншу 
сторону (це зазвичай, особи з юридичною освітою), повністю незадоволені параметром – 18,2%, 
задоволеними є 57,6%. Ті, хто представляють в суді самих себе – 32,6% та 58,7%, відповідно. Певним 
чином, вагаються з максимальною оцінкою особи з досвідом від 2 до 5 справ (4,2%) обрало варіант 
«скоріше так» (максимальна оцінка – 62,5%). Близько 70% опитаних, серед тих, чию справу вже було 
розглянуто, максимально високо оцінили показник «Вчасність засідань». Майже 24,2% респондентів 
є найменш ним задоволені. Половина опитаних (50%), серед осіб, які вперше беруть участь в розгляді 
судової справи, є більш прихильними до максимальної оцінки даного параметру. 
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• Більше половини респондентів (54,5%), серед тих, справа яких знаходилась на розгляді,  
відзначили максимальні оцінки показника «Врахування побажань». Мінімальні оцінки у майже 32% 
опитаних. Мінімальних оцінок найбільше також, серед тих, хто представляє в процесі особисто себе – 
цілком незадоволених 34,8% таких респондентів, максимальну оцінку відзначило 54,3%  даної 
категорії опитаних. Більше половини респондентів (54,5%), серед тих, чию справу вже було 
розглянуто, повністю задоволені послугою, не задоволеними являються 33,3% опитаних. Майже 67% 
опитаних, у яких наявна базова вища освіта, дали негативні відповіді. Близько 35% респондентів, які 
представляють в суді особисто себе незадоволені показником (інша сторона - 28,1% таких 
відповідей). 

• Майже 96% опитаних, справа яких знаходилась на розгляді, вважають максимально якісним 
вимір «Вчасність повісток». 2,3% респондентів вважають його мінімальним. Найвище показник 
оцінюють 90,9% серед тих, чию справу вже було розглянуто. Близько 91% опитаних, серед тих, чию 
справу вже було розглянуто, найвище оцінюють даний показник, найнижче – 6,1% опитаних.  
Повістки учасники різних судових процесів отримували вчасно, зокрема у 100% - це 
адміністративний процес та справи про адміністративні правопорушення, найбільший відсоток серед 
тих, хто отримав із запізненням повістку - це учасники кримінального процесу (8,3%). 

• Повністю задоволені якістю показника «Обґрунтованість затримок, перенесень» близько 
81,8% респондентів, незадоволені даним показником 6,8% опитаних. Судовий досвід призводить до 
більшої критичності в оцінках: негатив відмітили 9,6% опитаних   із середнім  досвідом (6+ справ). 
Найбільш позитивно вимір оцінюють ті, хто бере участь в засіданнях вперше – 100% респондентів.  

 
Якість роботи суддів 

Рис. 1.6 Якість роботи суддів 
 

Представлені на рис. 1.6 дані, дають можливість зробити наступні висновки:  
• Близько 82% респондентів серед тих, чиї справи ще були в розгляді, максимально 

відзначили показник «Коректність судді». Майже 4,5% опитаних вагалися дати відповідь на дане 
питання. Близько 79% опитаних, справи яких вже були закриті, повністю підтримують високу оцінку 
виміру, не погоджуються з цим 6,1%. Особи без судового досвіду налаштовані позитивніше – 100% 
позитивних відповідей. Натомість, зростання судового досвіду призводить до скептичності: участь у 
2-5 справах – 79,2% задоволених, участь більше ніж в 6 справах – 80,8%, однак 3,8% негативних 
відповідей. Найбільше негативних відповідей у тих, хто бере участь в кримінальних справах 
(варіанти цілком та скоріше ні – майже по 4,2%). 

• Близько 87% респондентів вважають, що показник «Знання суддею справи» заслуговує 
максимальної оцінки, а 2,3%, вагаються у відповідях. Близько 75,8% тих опитаних, чиї справи вже 
були розглянуті, позитивно оцінюють цей показник, негативну оцінку дали – 6,1% респондентів. 
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Найвище даний показник оцінюють особи з вищою юридичною освітою – 84,6% опитаних, найнижче 
– особи без освіти (5,3% критичних зауважень). Вид судового процесу не чинить значного впливу на 
оцінки даного виміру, оскільки максимальні оцінки є досить значними – від майже 79% до 83%. 
Майже 4,2% учасників кримінального процесу більш прискіпливо ставляться до даного виміру. 

• Близько 93% опитаних дали найвищу оцінку показникові «Дотримання процедури судового 
розгляду»  Серед респондентів, справи яких вже були розглянуті високу оцінку параметру 81,8%. 
Критично ставляться до даного показника 9,1% опитаних. Наявність вищої юридичної освіти 
допомагає краще з’ясувати точність дотримання суддею процедури судового розгляду: серед осіб з 
освітою відсутні негативні відповіді (позитивних 92,3%), 7,9% негативних відповідей у респондентів 
без вищої юридичної освіти 

• Майже 89% респондентів, справи яких, на момент опитування знаходились в розгляді 
найвище оцінили індикатор «Можливість обґрунтування власної позиції» . Майже 6,8% опитаних ще 
не визначились. Близько 72,7%, респондентів, справи яких вже були закриті повністю підтримують 
даний вимір. Натомість, 18,2% опитаних їм суперечить, даючи негативну оцінку. Серед опитаних 
осіб з вищою юридичною освітою 89,7% відзначили високий показник, найгіршим вимір вважають 
особи без спеціалізованої освіти – 13,2% опитаних. Найнижче можливість обґрунтувати власну 
позицію оцінюють учасники адміністративних процесів – 16,7% респондентів, найвище (100%) - 
учасники справ про адміністративні правопорушення.  

• Близько 28% серед усіх опитаних, у яких розгляд справи завершено і винесене рішення, 
дали оцінка наступного показника – «Якість судового рішення». Позитивне рішення у своїй справі 
отримали 68,8%, а негативне 31,2%. Позитивні рішення (100%) отримали респонденти вікових 
категорій 18-25 та 60+,, а негативні рішення (42,9%) отримали опитані віком 40-59 років. Що ж 
стосується судових процесів то найбільше позитивних відповідей отримали учасники цивільного 
процесу – 50%. 

• Близько 38% респондентів отримали текст рішення по своїй справі. В більшості це люди з 
вищою освітою (58,3%,), без юридичної освіти (50%), ті хто представляв особисто себе (45%) та 
учасники цивільного процесу (53,3%). 

 
1.3. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 

 
З метою визначення основних напрямів покращення роботи суду респондентам було 

запропоновано визначити виміри якості, які слід покращувати в першу чергу за 6-бальною шкалою 
оцінювання, де 1 бал – це найбільш важливий вимір якості (який слід покращувати в першу чергу), а 
6 балів – найменш важливий вимір якості (рис. 1.7). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.7 Ранжування вимірів якості 
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На рис. 1.7 представлені результати, з яких видно, що переважна більшість опитаних, 

наголошує на необхідності покращення якості роботи суддів. Другим, за частотою виборів, є бажання 
покращення термінів судового розгляду.  

 
Вимір якості Пропозиції щодо покращення 

Якість роботи судді Детальніший розгляд справ, об’єктивність у 
прийнять рішень неупередженість 

Дотримання термінів судового розгляду 
 

Вчасно розглядати справи 

Якість роботи працівників апарату суду 
 

Збільшити фінансування 

Повнота, доступність та якість інформації Більше видавити інформації про справи, оновити 
інформацій на сайті суду (збільшити інформації 
про справи) 

Зручність та комфортність у суді 
 

Встановити кондиціонер та бювети з водою 

Територіальна доступність суду 
 

Збільшити кількість місць для паркування 

 
Аналіз додаткових запитань  

 
В ході дослідження відвідувачам суду було поставлено декілька запитань, запропонованих 

безпосередньо судом. Результати їх аналізу дають змогу зробити наступні висновки: 
•  Переважна більшість опитаних – 73%, задоволена наявним матеріально-технічним 

забезпеченням суду. Близько 91,7% респондентів зазначають, що працівники суду були завжди на 
робочому місці. Та 8,3% опитаних вказали на факти їх відсутності. Щодо ставлення з боку 
працівників суду, то 98,3% респондентів зазначають поважливе ставлення. Що стосується судді, то 
про позитивне ставлення відзначили 97,5% респондентів. 

 Враховуючи рекомендації стосовно даного параметру, надані за результатами попереднього 
дослідження, відзначимо їх часткову реалізацію. Можемо зробити висновок, що найбільш важливими 
для всіх споживачів судових послуг є професіоналізм його працівників, а отже саме його необхідно 
вдосконалювати в першу чергу. В наведеній нижче таблиці, навпроти кожного з вимірів якості, 
впорядкованих за мірою зменшення їх важливості, розташовано конкретні пропозиції респондентів.  

 
ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ВИСНОВКИ 
Загалом, результати дослідження в Апеляційному суді Волинської області дають змогу 

зробити наступні висновки: 
1. Відповідно до соціально-демографічних показників переважна більшість споживачів 

послуг даного суду є чоловіками середнього віку з вищою освітою, жителів міста, з попереднім 
судовим досвідом, що ідентифікують себе людьми середнього рівня заможності; 

2.  Високий відсоток осіб, обізнаних з роботою даного суду. Серед опитаних таких – 90,9%.  
3. Аналіз очікувань респондентів від звернення до суду та їх зв’язок з його безпосередньою 

високою оцінкою є свідченням довіри до судової установи та переконання про її можливість 
задовольнити інтереси громадські потреби. Зазначимо, що особи старшого віку очікують від роботи 
суду більшого негативу; 

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

5. Позитивною є  динаміка оцінки територіальної доступності суду, що є наслідком реалізації 
рекомендацій попереднього етапу дослідження (встановлення інформативних табло, схем доїзду). 
Але все таки залишається проблема з відсутністю місць для паркування автомобілів; 

6. Зручність і комфортність перебування в суді високо оцінюється респондентами. Особливо 
наголошується на таких його складових, як можливість доступу до будівлі осіб з особливими 
потребами (зростання даного показника порівняно з попереднім туром дослідження та відсутність 
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негативних оцінок осіб похилого віку, як свідчення реалізації відповідних рекомендацій) та чистоту 
всередині суду.  

7. Доопрацювання та популяризації вимагає інформація, її змістовне наповнення та форма 
подачі, зокрема щодо порядку сплати та призначення офіційних судових витрат. Подібного 
доопрацювання потребує й офіційна сторінка суду в мережі Інтернет.  

8. Звернення до послуг адвоката, як доступний варіант розглядає близько 40,8% опитаних. 
Найбільш готові до цього респонденти середнього віку з середніми матеріальними статками.  

9. Респонденти на високому рівні оцінили роботу суддів Апеляційного суду Волинської 
області. Більшість позитивних відповідей стосується також і питання, щодо вчасного повідомлення 
про судове засідання. Вбачається, що судді намагаються враховувати думку учасників процесу (в 
переважній більшості цивільного) щодо дати та часу розгляду справи.  

Однозначно позитивну динаміку демонструє покращення старанності роботи працівників 
суду, виявів ними доброзичливості, поваги й бажання допомогти, а також однакове ставлення до всіх 
споживачів судових послуг.  

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Враховуючи отримані результати дослідження пропонуємо наступні заходи, спрямовані на 

покращення діяльності Апеляційного суду Волинської області: 
Територіальна доступність суду: забезпечувати підтримку та оновлення наявних 

інформаційних знаків та схем розміщення будівлі суду. 
Зручність та комфортність перебування у суді: забезпечити відвідувачів столами та 

стільцями, спеціально відведеними зонами для можливості ознайомлення з матеріалами справ. 
Повнота, доступність та ясність інформації: реалізовувати політику популяризації роботи 

суду (інформативні буклети, публікації в ЗМІ, роздаткові матеріали); покращити технічну підтримку 
та інформативну й функціональну наповненість веб-сторінки суду в мережі Інтернет; реалізовувати 
механізми зворотного зв’язку між судом та споживачами судових послуг (скриньки для повідомлень, 
дні «відкритих» дверей, представництво в мережі Інтернеті) 

Дотримання термінів судового розгляду: розробити механізми оптимізації часу при 
проведенні судових засідань, які передбачать незаплановані перенесення, дострокові завершення 
процесів і т. ін.; запровадити практику попереднього інформування учасників судових справ щодо 
всіх аспектів їх перебігу.  

Сприйняття роботи працівників апарату суду: контролювати рівень професійної 
відповідності працівників суду шляхом регулярних тренінгів та атестацій; 

Сприйняття роботи суддів: контролювати завантаженість суддів з метою оптимізації їх 
робочого графіку; гарантувати контроль об’єктивності розгляду судових справ шляхом співпраці з 
громадськістю, ЗМІ. 
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Розділ 2. 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ: ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД 

 
Загальна інформація про суд 

Луцький міськрайонний суд Волинської області розміщений в трьох приміщеннях за 
адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 24; вул. Сенаторки Левчанівської, 1; 
вул. Шевченка, 39. Приміщення Луцького міськрайонного суду Волинської області по вул. Лесі 
Українки, 24, м. Луцька (корпус І) - цегляна трьохповерхова будівля, яка знаходиться в 
задовільному стані. Приміщення Луцького міськрайонного суду Волинської області по вул. 
Шевченка, 39, м. Луцька (корпус ІІ) – цегляна двоповерхова будівля, яка знаходиться також в 
задовільному стані. Приміщення Луцького міськрайонного суду Волинської області по вул. 
Сенаторки Левчанівської, 1, м. Луцька (корпус ІІІ) – цегляна трьохповерхова будівля, яка потребує 
ремонту.  

Суд забезпечений наступними технічними засобами: система відео конференцзв’язку, 
системи технічного фіксування судового процесу, комп’ютери персональні з програмним 
забезпеченням, принтери лазерні, копіювальні апарати. Забезпечений доступу до мережі Інтернет. 
 Луцький міськрайонний суд Волинської області розглядає заяви по цивільних, 
кримінальних, адміністративних справах, подання відповідних органів про надання дозволів на 
проведення оперативно-розшукових заходів, справи про адміністративні правопорушення, інші 
справи та матеріали.   
 Станом на 01.09.2012 року штат Луцького міськрайонного суду Волинської області складався 
з 112 працівників. З них суддів – 24 особи; державні службовці – 74 (керівник апарату суду, 
заступник керівника апарату суду, помічники суддів, секретарі судових засідань, старші секретарі та 
секретарі суду, судові розпорядники); службовці – 7 осіб; інші працівники – 7 осіб.  

 
Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

Соціально-демографічні показники осіб, які були опитані під час проведення дослідження, 
традиційно вважаються в соціологічній практиці певним базисом, який дає можливість витлумачити 
основні відповіді та встановити важливі кореляції. Серед даних показників найважливішими є 
наступні: 

Загальна кількість опитаних – 120 респондентів. З них 61,7% чоловіків (74) та 38,3% жінок 
(46).   

Респонденти за віком розподілились на наступні групи:  
18-25 років – 37,5%;  
26-39 років – 15,90%;  
40-59 років – 38,3%;  
60 років і більше - 8,3%. 
Найбільшу групу (55,8%) сформували опитані із повною вищою освітою. Дещо менше (40% 

респондентів) виявилось із освітою середньою і неповною середньою та 4,2% опитаних з базовим 
вищим рівнем освіти. Загалом, серед опитаних виявилось 29,3% осіб, у яких наявна вища юридична 
освіта, що становить близько половини від тих, у кого є повна вища освіта. 

Більшість опитаних, а це 77,5%, виявились мешканцями того ж населеного пункту, де 
розташована будівля суду, тобто міста Луцька. Проте, також досить високим є показник і тих хто 
мешкає у Луцькому районі – 22, 5%.  

Характерною видається і оцінка заможності. Серед осіб які приймали участь у опитуванні 
жоден не назвав себе багатим. Найбільшим серед статусних прошарків, є середній. До нього віднесли 
себе 75,8% респондентів. Значно менше опитаних віднесли себе до категорії бідних – 7,5%. А 
опитаних, майновий статус яких, за їх визначенням, становить нижче середнього, виявилось 12,5%. 
Відтак, найменшою категорією (4,2%) виявились представники заможного прошарку. 

Серед осіб, котрі взяли участь у опитуванні, 47,5% зазначили, що вони вперше приймають 
участь у судовому процесі. А це свідчить про те, що основна кількість респондентів (52,5%) брали 
участь у процесі. Частина з них брала участь 2 – 5 разів (21,7%), решта (30,8%) більше 5 разів були 
учасниками судових процесів 

Із усіх опитаних (73,3%) зазначили, що у суді представляють власні інтереси, тоді, як 24,2% 
виявились адвокатами, юристами, тобто представляли чиїсь інтереси. 
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Диференціація по напрямках судових процесів у відсотковому співвідношенні виявилась 
наступною: 69,2% респондентів приймали участь у цивільному процесі, 20% брали участь у процесах 
кримінального характеру, у справах про адміністративні правопорушення взяли участь – 5,8%, а 3,3% 
були учасниками адміністративних процесів.  

Загалом свою обізнаність із роботою суду та судді, апліканти визначили досить позитивно - 
29,2% споживачів судових послуг зазначили, що цілком або загалом обізнані з роботою судді та суду. 
5% зізнались, що майже або зовсім не обізнані з даною роботою. В цілому середній бал обізнаності 
респондентів за чотирьох бальною шкалою (де 1 – цілком обізнаний, а 4 – зовсім не обізнаний) 
становить 2,93%. За результатами опитування попередніх років середній бал обізнаності становив  
2,24%. 

 
2.1 Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 

 
Загальна оцінка якості роботи суду 
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Рис. 2.1 Загальна оцінка якості роботи суду 

 
Загалом оцінюючи якість роботи Луцького міськрайонного суду апліканти винесли оцінку 

задовільно, що тяжіє до оцінки добре. Середній бал оцінки якості роботи становить 3,7. 
Конкретизуючи оцінки 2012 року відмітимо, що оцінки добре («4») та відмінно («5») виставили – 
65% опитаних, а дуже погано («1») та погано («2») – 10%. Таким чином доцільно говорити про те, що 
більша частина опитаних оцінюють якість роботи суду позитивно. 

Вік. Аналізуючи розподіл оцінок якості роботи установи за віковими групами, слід зазначити, 
що негативні оцінки найчастіше висловлювали відвідувачі суду у віці 26 – 39 років – 11.1% та 60 
років і старше – 20%. Також респонденти у віці 40 – 59 років поставили найбільше позитивних оцінок 
(«5») – 32.6%. Задовільно, або на «3», оцінили якість роботи установи респонденти віку від 40 до 59 
років (40%). 

Стать. Оцінювання якості роботи суду за статевою ознакою не має важливого впливу, так як і 
чоловіки та і жінки в більшості вибирали оцінки «задовільно» та «відмінно» 22,2% і 17,8% та  21,3 % 
і 11,3% відповідно.    

Наявність вищої юридичної освіти. Зауважимо, що апліканти з вищою юридичною освітою 
не так критично ставляться до якості роботи судової установи, як решта респондентів, але і не 
намагаються максимально позитивно оцінити. Відтак оцінку «дуже погано» поставили здебільшого 
особи без вищої юридичної освіти – 7,1%. Респонденти тієї ж групи відмітили і позитив («5») у 
роботі установи – 23.5%. 
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Оцінки юридично освічених людей коливались в межах: «3» - 17,1%, «4» - 57,1%, та «5» - 
25,7% 

Соціальні статки. Респонденти, які відносять себе до осіб з нижче середніми статками, 
середніми статками та заможними, в більшості ставлять задовільні оцінки. А респонденти, які 
вважають себе бідними, ставили наступні оцінки: 19% - дуже погано (1), 43% - оцінку задовільно та 
14% - відмінно.    

Аналіз очікувань респондентів. У порівнянні з минулим роком кількість осіб, які 
підтверджували відповідність очікувань і вражень від безпосереднього перебування,  змінилась. Тоді 
вона становила 56,7%. Кількість осіб, сподівання котрих про суд виявились гірші ніж враження, на 
момент опитування становила 19,2%. Цього року, 8,3% осіб впевнено заявили, що враження про суд у 
них, після перебування в ньому, стали суттєво кращими, ніж до того.  

Найвищими є результати, що підтверджують відповідність очікувань у вікових групах: 40 – 
59 років (73,9%); 26 – 39 років (68,9%). Кращі сподівання ніж очікували від відвідування суду 
отримала молодь у віці від 18 до 25 років (26,3%).  

Покращилось враження про суд загалом у 16,5% опитаних,які не мають юридичної освіти. 
Серед таких осіб спостерігається тенденція до погіршення думки про суд - 24,7%. А у 85,7% 
респондентів з юридичною освітою враження відповідали очікуванням, в тому числі в 2,9% опитаних 
вони покращились. 

Із загальної кількості опитаних, які неодноразово були в будівлі суду, 41,7% зазначають, що 
якість роботи суду залишилась без змін. Ту ж саму категорію минулого року обрали 50,7%. У 
порівнянні з опитуванням 2009 року, коли 12,9% респондентів зазначили, що робота суду несуттєво 
покращилась, у третьому (2010 року) етапі моніторингу таких респондентів виявилось 24,0%. А 7,3% 
цьогоріч, проти 2,4% тогорічних, зазначили, що якість роботи у Луцькому міськрайонному суді 
покращилась значно. 

Практично залишився на рівні відсоток осіб, котрі притримуються думки, що робота суду 
значно погіршилась. Він становить 5% проти 3,3% за результатами минулорічного опитування.       

Проводячи аналіз щодо якості роботи суду, загалом доцільно зауважити, що практично у всіх 
вікових групах третя частина респондентів зазначає, що якість роботи залишилась без змін. 

 
2.2 Оцінки якості за окремими вимірами 

 
Територіальна доступність суду 
Оцінка якості роботи суду, в даному дослідженні, не обмежується лише узагальнюючими 

показниками. Якість роботи установи також визначалась і за окремими показниками.  
Дані, представлені на рис. 2.2, дозволяють зробити наступні висновки: 
• Майже 50% опитаних вказали на те, що їм було цілком легко знайти будівлю суду вперше. 

Майже 13% зазначили «скоріше так». Лише 4.2% респондентів говорили про той факт, що знайти 
будівлю суду їм було важко. Курйозні ситуації виникають у тих відвідувачів суду, хто вперше 
звертається в установу при пошуку суду по вул. Сенаторки Левчанівської, 1. Незважаючи на те, що 
дана установа знаходиться поруч із судовою канцелярією, що по вулиці Лесі Українки, 24, 
відвідувачі губляться у пошуку будівлі суду де розглядаються справи цивільного і адміністративного 
характеру. 

• Задекларували зручний доїзд до суду громадським транспортом 66,7% респондентів, тоді як 
для 4,2% опитаних він є не зручним. Найменш зручно дістатись респондентам у віці 26-39 – 6,1% 
відповіли «цілком ні».  

• Майже 33% респондентів відзначили, що людям з обмеженими можливостями дуже важко 
потрапити до будівлі суду. 

• Серед респондентів, які зверталися до суду за консультаціями в телефонному режимі, лише 
22,5% змогли вирішити дані питання. Це люди у віці 26-39 років (13,6%)  з вищою освітою (47,7) і ті, 
хто представляє інтереси інших осіб (52,2%). 

• Близько 76% опитаних, в ході звернень до суду, вказали на зручність роботи канцелярії. 
Найбільше задоволених (47,8%) серед опитаних у віці 40-59 років, серед тих хто проживає в даному 
населеному пункті (48,4%), а також серед осіб, які представляють інших осіб в судовому процесі 
(51,7%). Не задовольняє графік роботи канцелярії осіб у віці 18-25 років (21,1%), тих, хто представляє 
в суді особисто себе (8%),  а також тих осіб, які мають певний судовий досвід (11,5%). 
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Рис. 2.2 Доступність до суду 

 
Зручність та комфортність перебування у суді 
Середній індекс по чотирьох критеріях, якими вимірювали зручність та комфортність 

перебування у Луцькому міськрайонному суді становить 4,1 бала, і є вищим в порівнянні з минулим 
роком (2,7 бала).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2.3 Зручність та комфортність перебування у суді 
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Дані представлені на рис. 2.3, дозволяють зробити висновок в цілому про позитивну оцінку 
комфортності перебування в приміщенні Луцького міськрайонного суду Волинської області. За 
результатами аналізу показників основні висновки є наступними: 

• Високу оцінку комфортності перебування в приміщенні суду відзначили 40% респонденті. 
До незначної кількості тих, хто відчував певний дискомфорт, насамперед відносяться особи похилого 
віку, а найбільше задоволені умовами (жодного зауваження) – молоді люди.  

• Для 98,3% опитаних (середній бал 4,3) найбільш привабливим є чистота всередині суду, а 
найменш – достатність зручних місць. Так, саме останній параметр з відсотком невдоволених ним 
16,7% є «лідером» щодо нарікань з середнім балом 3, 

Повнота та ясність інформації 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.4 Повнота та ясність інформації 
 

Результати аналізу показників дають змогу зробити наступні висновки: 
• Близько 51% опитаних виявляють задоволення щодо розміщення стендів – респонденти 

відзначили варіанти «цілком так» та «скоріше так». Певні труднощі в оцінці відчули 13,3% 
респондентів. Незадоволені цим параметром переважно особи віком 18-25 років. Також високі оцінки 
поставили респонденти, які представляють в суді особисто себе (72,7%), а також люди з середніми 
статками (82%) і найбільший бал поставили особи які беруть вперше учать в судових процесах – 
55,7%. 

 • Задоволеними наявністю інформації щодо просторового розміщення кабінетів й залів 
судових засідань 53,3% опитаних , інформацією щодо правил перебування в самому суді 54,2%. 
Стосовно стендів з інформацією про приміщення суду, то характерним є те, що літні люди зовсім не 
відзначили варіанти «цілком ні». Особи віком 60+ оминали й варіант «більш-менш», з них 75% 
повністю задоволені інформативністю стендів. Найбільше незадоволених належить до вікової групи 
40-59 років з повною вищою освітою. Інформацією про правила допуску та перебування в суді, то 
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нею, насамперед, не задоволені особи вікових категорій 18-25 та 26-39 років (з варіанту «цілком ні» - 
42,9% відповідей представників саме цих груп) 

• Майже 60% респондентів вважають повною інформацію про процедури судочинства. 
Найбільше незадоволені наявною інформацією респонденти віком 18-25 (15,8%).  

• Близько 55% опитаних задоволені індикатором, який інформує споживачів судових послуг 
про наявні стандарти (зразки) документів. 

• Змістовною вважають інформацію щодо порядку сплати офіційних платежів, які пов’язані з 
судовими зборами та митом 45% опитаних (насамперед особи віком 26-39 років - 42,6%). Найкраще 
інформацію про офіційні платежі сприймають особи з вищою освітою – 55,6% та ті, хто не має 
досвіду судових засідань – 59,1% респондентів. 

• Більша половина опитаних (71,7%) оминули оцінку змістовного наповнення Інтернет-
ресурсу даного суду. Серед тих, хто відповів – 38,2% респондентів цілком задоволені інформацією, 
яка знаходиться на веб-сторінці суду,  5,9% не задоволені нею. 
 

Якість роботи працівників апарату суду 

Рис. 2.5 Якість роботи працівників апарату суду 
 

Представлені на рис. 2.5 дані однозначно свідчать про позитивну динаміку кожного з 
параметрів показника «Якість роботи працівників апарату суду». Найбільшою вона є щодо 
покращення старанності роботи працівників суду, виявів ними доброзичливості, поваги й бажання 
допомогти, а також однакове ставлення до всіх споживачів судових послуг Результати дослідження 
дають змогу зробити наступні висновки: 

• Максимально високі оцінки по даному показнику відзначили 61,7% тих опитаних, чия 
справа розглядається та 75% тих, чию справу ще не розпочато. Негативно даний показник оцінили 
6,8% опитаних у яких розгляд справи завершено. Варіант «цілком так» обрали 41,3% респондентів у 
віці 40-59 років, а найнегативніше –  особи віком 26-39 та 40-59 років по 40%. Найпозитивніше 
налаштовані ті, хто представляє в суді особисто себе – 73,3% опитаних. Ті респонденти, які не мають 
досвіду судових справ у переважній більшості (64,4%) позитивно оцінюють роботу судового 
персоналу.  

• Майже 79% респондентів, справа яких не розпочата на момент дослідження, та 52,3%, тих, 
чия справа вже була завершена, відзначили максимальну рівність у ставленні, незалежно від 
соціального статусу. Про негатив даного параметру заявило 19,1% опитаних,  справа яких була в 
розгляді. Незадоволеність даним показником висловлюють респонденти з юридичною освітою – 
11,4% проти 8,2% без такої освіти. 

• Близько 57% респондентів, чия справа розглядалась, найвище оцінили показник 
«Недопускання помилок у своїй роботі». Негативна оцінка у 3,3% опитаних.  Серед негативних, 
найбільше відповідей у представників вікової групи 18-25 років (5,3%). Високим показником 
оцінюють старанність персоналу 58,6% респондентів, які представляють особисто себе. Особи без 
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судового досвіду позитивніше оцінюють даний вимір (57,1%). Найкритичнішими є респонденти з 
досвідом у 2-5 справ – 7,7% незадоволених.  

• Близько 67% опитаних відзначили високий рівень професіоналізму працівників апарату 
суду, 1,7% респондентів залишились ним незадоволені. Максимальну оцінку вибрали 63,8% тих 
респондентів, чия справа на момент дослідження була  в процесі розгляду, 4,3% дали мінімальну 
оцінку. Особи старшого віку найвище оцінюють даний показник - 70% опитаних. Найбільш 
неприйнятним він є лише для осіб віком 18-25 років – 5,3% респондентів. Майже 67% опитаних, які 
мають середню освітою оцінили даний показник максимально. Представництво в суді іншої сторони 
впливає на більш високу оцінку працівників суду – 69% позитивних відповідей. Майже 74% 
респондентів, які беруть участь в суді вперше, 57,7%, опитаних з певним досвідом, 59,5%опитаних із 
значним досвідом  ставлять максимальну оцінку. 

 
Дотримання термінів судового розгляду 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.6 Дотримання термінів судового розгляду 
 

Результати аналізу показників, представлені на рис. 2.6, дають змогу зробити наступні 
висновки: 

• Майже 40% опитаних, справа яких знаходилась в розгляді, є найбільш задоволеними 
показником «Вчасність засідань». Найменш задоволеними є 17% респондентів. Максимально високо 
даний показник оцінили 63,6% опитаних, чию справу вже було розглянуто, найменш ним задоволені 
– 11,4% респондентів.  

• Майже 55% опитаних, справа яких знаходилась в розгляді, максимально оцінили  показник 
«Врахування побажань». Мінімальні оцінки поставили 6,4% опитаних. Серед тих, чию справу вже 
було розглянуто, повністю задоволені показником 59,1%, а не задоволеними є 9,1%. Наявність 
юридичної освіти призводить до позитивної оцінки у 53,6% випадках (3,6% - негативних зауважень). 
Майже 47,6% респондентів, які беруть участь в судовому засіданні вперше, відзначили максимальна 
оцінка. Респонденти із частковим досвідом, відзначають якість даного показника у 61,9% випадках, а 
повністю ним незадоволені ті, хто вперше бере участь у процесі (9,5%) .  

• Близько 51% респондентів, справа яких знаходилась на розгляді, відзначили максимальну 
оцінку показника «Вчасність надсилання повісток». Мінімальним показник відзначили 19,1% 
опитаних. Серед осіб, чию справу вже було розглянуто, найвище даний показник оцінюють 65,9% 
опитаних, найнижче – 6,8%. Найбільш позитивну оцінку ставлять ті респонденти, в яких судових 
досвід найбільший (40%), а найгіршу ті, в кого його нема – 23,8% опитаних. Повістки учасники 
різних судових процесів отримували вчасно, зокрема у 32,8% - це справи цивільного процесу, 
найбільший відсоток серед тих хто отримав з запізненням повістку - це учасники також цивільних 
процесів – 14,8%.  
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• Повністю задоволеними якістю показника «Обґрунтованість затримок, перенесень» є 40,4% 
респондентів, справа яких знаходилась в розгляді. Незадоволеність висловили  12,8% опитаних. 
Найвище оцінюють даний показник 22,7% тих респондентів, справу яких вже було розглянуто, а 
найнижче – 15,9% опитаних. Судячи з отриманих даних, судовий досвід не призводить до більшої 
критичності в оцінках – негатив відмітили 23,8% опитаних без даного досвіду. Найбільш позитивно 
показник оцінюють ті, хто бере участь в засіданнях 6 і більше разів – 40% респондентів.  

Якість роботи суддів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.7 Якість роботи суддів 
 

Представлені на рис. 2.7 дані, дають можливість зробити наступні висновки:  
• Близько 55,3% опитаних, справи яких ще були в розгляді, максимально оцінили показник 

«Коректність судді». Негативну оцінку відзначили 6,4% респондентів. Серед осіб, справи яких вже 
були розглянуті, високу оцінку показнику дали 52,3% опитаних, не погоджується з цим 11,4% 
респондентів. Серед опитаних зі значним судовим досвідом позитивно оцінили даний показник 
63,3%. Учасники кримінального процесу найбільш прихильні до позитивної оцінки – 54,5% 
позитивних відповідей.  

• Майже 87% респондентів, справи яких знаходились в розгляді , максимально оцінили 
показник «Знання суддею справи», 2,3% опитаних вагаються у відповідях. Позитивно оцінюють 
даний показник 75,8% опитаних, чиї справи вже були розглянуті, негативно – 6,1%. Найвище даний 
показник оцінюють особи з вищою юридичною освітою – 84,6% опитаних. Найнижче – особи без неї 
– 5,3% критичних зауважень. Вид судового процесу значно не впливає на оцінки даного виміру, 
оскільки максимальні оцінки є досить значними – від майже 79% до 83%. Однак, 4,2% учасників 
кримінального процесу більш прискіпливо ставляться до даного виміру. 

• Майже 75% опитаних, чиї справи були на розгляді, відзначили найвищі оцінки показника 
«Дотримання процедури судового розгляду». Негативну оцінку відзначили 2,1% респондентів. 
Повністю підтримують високу оцінку показника, 59,1% респондентів, справи яких вже були закриті, 
Наявність вищої юридичної освіти допомогло краще з’ясувати точність дотримання суддею 
процедури. У 3,6% респондентів даної категорії представлені негативні відповіді (позитивних 60,7%). 
Учасники кримінальних процесів найвище оцінюють даний показник – 72,7% позитивних відповідей. 
Найнижчими вони є в представників також вище згаданого процесу - 4,5% відповідей, у всіх інших 
представників не було підстав щоб поставити цю оцінку.   

• Близько 62% респондентів, справи яких, на момент опитування знаходились в розгляді, 
позитивно оцінили показник «Можливість обґрунтування власної позиції». Негативну оцінку дали 
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2,1% опитаних.  Серед 59,1% респондентів, справи яких вже були розглянуті, негативні відповіді 
відсутні. Респонденти без вищої юридичною освіти, відзначають вище даний показник, аніж опитані, 
які її мають  - 60% і 57,1% відповідно. Найнижче можливість обґрунтувати власну позицію оцінюють 
учасники кримінальних процесів (лише вони) – 4,5%. Найвище – 80% - учасники справ про 
адміністративні правопорушення.  

• Близько 37 % серед усіх опитаних, у яких розгляд справи завершено і винесене рішення, 
дали оцінку наступного показника – «Якість судового рішення». Позитивне рішення у своїй справі 
отримали 65,2% респондентів, 11,85 опитаних отримали рішення по своїй справі вчасно. Близько 21% 
респондентів зазначають, що рішення суду було написане легкою, доступною, зрозумілою мовою, 
тоді як у 5,9% опитаних прочитання рішення викликало певні труднощі. Понад 46% опитаних 
вважають рішення достатньо обґрунтованим. Майже 24% респондентів, які отримали рішення 
Луцького міськрайонного суду планують його оскаржувати, тоді як 76,1% вважають рішення 
справедливим.    

 
2.3. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 

 
З метою визначення основних напрямів покращення роботи суду респондентам було 

запропоновано визначити виміри якості, які слід покращувати в першу чергу за 6-бальною шкалою 
оцінювання, де 1 бал – це найбільш важливий вимір якості (який слід покращувати в першу чергу), а 
6 балів – найменш важливий вимір якості (рис. 2.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.8 Оцінка вимірів якості 
 
На рис. 2.8 представлені результати, з яких видно, що переважна більшість опитаних, 

наголошує на необхідності покращення якості роботи суддів. Другим, за частотою виборів, є бажання 
покращення якості працівників апарату суду.  
 

 
Вимір якості Пропозиції щодо покращення 

Якість роботи судді Детальніший розгляд справ, об’єктивність у 
прийняті рішень, неупередженість, збільшення 
штату 

Дотримання термінів судового розгляду 
 

Вчасно розглядати справу 
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Якість роботи працівників апарату суду Збільшити фінансування, вчасне видання рішень, 
злагоджена робота 

Повнота, доступність та якість інформації Зробити інформаційні таблиці де яке приміщення 
суду, оновити інформацію на сайті суду повністю. 

Зручність та комфортність у суді Встановити бювети з водою, капітальний ремонт 
приміщень, збільшити кількість місць для 
очікування, покращити умови потрапляння людей 
з обмеженими можливостями  

Територіальна доступність суду Встановлювання вказівників, (карти з 
позначеннями приміщень суду) 

 
 

Аналіз додаткових запитань запропонованих судом 
 

В ході дослідження відвідувачам суду було поставлено декілька запитань, запропонованих 
безпосередньо судом. Результати їх аналізу дають змогу зробити наступні висновки: 

• Близько 24% респондентів задоволені наявним матеріально-технічним забезпеченням 
Луцького міськрайонного суду Волинської області. 

• Про наявність працівників суду на робочому місці засвідчили 75% респондентів, але не 
виключені факти і їх відсутності, про що вказали 25% опитаних (що є дуже значним показником). . 
Зокрема, про такі випадки в більшості зазначають: особи у віці 18-25 років (31,6%), з базовою вищою 
освітою (40%), ті хто у суді представляють іншу особу (44,8%) та учасники адміністративного 
процесу (50%).   

• Майже 78% респондентів  відзначили поважне ставлення до себе з боку працівників суду. 
Найбільше нарікань зі сторони молодих людей (36,8%), тих, хто мають повну вищу освіту (22,4%), 
учасники адміністративного процесу (50%). 

• Про поважливе ставлення з боку судді зазначають 85% респондентів. Незадоволені 
ставленням особи у віці 18-25 років (36,8%), з базовою вищою освітою (20%), учасники 
адміністративного процесу (25%). 

 
 

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
ВИСНОВКИ 
За результатами соціологічного дослідження, що проводилось у Луцькому міськрайонному 

суді Волинської області, доцільним є зробити наступні висновки: 
1. Середній бал оцінки якості роботи становить 3,7 бали. Найбільш позитивно оцінили роботу 

судової установи опитані з вищою юридичною освітою та представники цивільного і кримінального 
процесу. Найгірше оцінюють якість роботи суду ті респонденти, які у суді представляють інших осіб 
та респонденти справи яких знаходяться в розгляді. 

2. Із загальної кількості опитаних, які неодноразово були в будівлі суду, 24,1% зазначають, 
що якість роботи суду залишилась без змін. Ту ж саму категорію минулого року обрали 50,7% 
опитаних. Цьогоріч, 3,3% респондентів, проти 7,3% тогорічних, зазначили, що якість роботи у 
Луцькому міськрайонному суді погіршилась значно.  

3. Загалом територіальна доступніс  
оботи працівників апарату суду, показали високу оцінку рівня роботи персоналу. Також 

помітна тенденція до зростання оцінок з цих питань. Претензії респондентів здебільшого стосувались 
небажання допомагати зі сторони працівників апарату суду та відповідно не однакового ставлення до 
усіх відвідувачів.  

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Враховуючи отримані результати опитування, пропонуємо нижченаведені заходи, спрямовані 

на покращення діяльності Луцького міськрайонного суду Волинської області: 
Територіальна доступність суду: розмістити у приміщеннях суду схеми доїзду до кожної з 

будівель із вказанням номерів маршрутів громадського транспорту. 
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Зручність та комфортність перебування в суді: покращити комфортність «зони 
очікування» за рахунок збільшення кількості стільців, столів; необхідно встановити пандус для 
безперешкодного потрапляння до будівлі суду осіб з обмеженими можливостями. 

Повнота, доступність та ясність інформації: слідкувати за постійним оновлення та 
наповненням інформаційних стендів; частіше оновлювати інформацію на сторінці суду в мережі 
Інтернеті; створити інформаційно-консультаційний кабінет (службу, центр) з метою надання 
відвідувачам суду інформаційно-консультативної інформації, стандартизованих бланків заяв, скарг, 
клопотань до суду. 
  Якість роботи працівників апарату суду: проводити щорічно тренінги, спрямовані на 
розвиток персоналу; звернути увагу персоналу канцелярії суду щодо необхідності своєчасного 
скерування повісток та повідомлень, як цього вимагає чинне процесуальне законодавство. 

Якість роботи суддів: звернути увагу суддів на необхідність більш чітко обґрунтовувати 
ухвали про перенесення розгляду справ, неухильного дотримання принципів об’єктивності та 
неупередженого ставлення до учасників процесу;. 
Дотримання термінів судового розгляду: вчасно розпочинати розгляд цивільних справ 
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Розділ 3.  
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ: КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Загальні відомості про суд 
Ковельський міськрайонний суд Волинської області, розташований по вул. Незалежності, 15, 

м. Ковеля. Суд розташований у двох приміщеннях: одноповерховому та трьохповерховому. Обидва 
приміщення перебувають у належному технічному стані та придатні для використання. Функціонує 3 
зали судових засідань. Забезпечений доступ до мережі Інтернет. 

Станом на 01 .09. 2012 р. штат суду складався з 13 суддів та 53 працівників апарату суду. За 
перше півріччя 2012 судом розглянуто 3297 справ, фактичне середньомісячне навантаження на 
одного суддю складає 64 справи. 

Суд забезпечений такими технічними засобами: система відео конференцзв’язку, системи 
технічного фіксування судового процесу, комп’ютери персональні з програмним забезпеченням, 
принтери лазерні, копіювальні апарати. Забезпечений доступу до мережі Інтернету. 
 Ковельський міськрайонний суд Волинської області розглядає заяви по цивільних, 
кримінальних, адміністративних справах, подання відповідних органів про надання дозволів на 
проведення оперативно-розшукових заходів, справи про адміністративні правопорушення, інші 
справи та матеріали.   

 
Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 

 
Фактичний обсяг вибірки – 120 респондентів. 
Стать. Серед опитаних відвідувачів Ковельського районного суду Волинської області  жінки 

складають 55,8%, а чоловіки – 44,2%. 
Вік. Більшість опитаних становлять особи вікових груп від 26 до 39 років (38,3%) та 40-59 

років (36,7%). Значно менше відвідувачів суду вікових груп «старші 60 років» - 13,3% та «18-25 
років» - 11,7%. 

Освіта. 24,2% опитаних мають повну вищу освіту, 23,3% - базову вищу освіту, 52,5% - особи 
із середньою та неповною середньою освітою. Лише 14,2% опитаних мають вищу юридичну освіту. 

Місце проживання. 78,3% відвідувачів суду проживають в районному центрі –       місті 
Ковель, 21,7% - мешканці інших населених пунктів району та області. 

Майновий статус. За оцінюванням даної характеристики переважна більшість опитаних 
(75,8%) вважають себе людьми із середнім рівнем статку, 10,8% - нижчим середнього і 11,7% 
опитаних вважають себе бідними.  

Наявність попереднього судового досвіду. 54,2% опитаних в даному суді респондентів є 
учасниками судового процесу вперше, 34,3% - були учасниками 2-5 судових процесів та 11,7% 
опитаних - 6 і більше разів. 

Процесуальний статус, вид судового процесу та стадія розгляду справи. 
За категорією справ було отримано наступний розподіл: 59,2% респондентів були учасниками 

цивільного процесу, 13,3% - кримінального, 10,8% - адміністративного та 15% - справ про 
адміністративні правопорушення. Що стосується характеристики стадії розгляду справ, то більша 
кількість справ знаходились саме в процесі розгляду (55%), 35% респондентів вказали, що їх справи 
завершені та 10% вказали, що справи ще не розпочато. За статусом участі у судових справах 
більшість відвідувачів суду - 91,7% прийшли до установи, представляючи особисто себе (є позивачем 
/ відповідачем /свідком / потерпілим), і 7,5% представляли інтереси інших осіб. 

Рівень обізнаності респондентів з роботою суду та суддів в цілому. В більшості випадків 
респонденти відповідали 47,5% загалом обізнані з роботою суду та 35,8% зазначили, що майже 
необізнані.  

 
3.1. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 

 
Загальна оцінка якості роботи суду 
Загальна оцінка якості роботи суду проводилася за 5-бальною шкалою (від 1-го балу - «дуже 

погано» до 5-ти балів - «відмінно»). Переважна більшість опитаних (55,8%) оцінили якість роботи 
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Ковельського районного суду Волинської області на «відмінно», 28,3% - «добре». Середня оцінка 
якості становить 4,5 бала.  

Рівень отриманої оцінки діяльності вказаного суду від вікових категорій респондентів не 
залежить. В більшості випадків всі вікові категорії ставили «відмінно», але молодь була 
найкритичнішою, тому з їхньої сторони було найбільше негативних оцінок - 14,3%. Виявлена 
залежність між оцінкою та характеристикою респондента, а від стадії розгляду справи: найбільш 
досвідченні ставлять найвищий бал 69,8%, серед новачків взагалі відсутні негативні оцінки. Також на 
оцінку респондентів вплинуло те, на чию користь винесено рішення. Так, ті хто отримали позитивне 
рішення, ставили оцінки «4» і «5», але і серед тих, хто програв, більшість (56,3%) поставили оцінки 
«відмінно», а негативно лише 6,3% . 

Більшість (88,3%) вважають, що наявні матеріальні ресурси забезпечують потреби 
працівників суду для ефективного виконання своїх обов’язків. Близько 56% респондентів їх якість 
оцінюють на «відмінно».  

Майже 48% респондентів відзначили, що їх враження від візиту відповідають їхнім 
очікуванням; 44,2% відповіли, що враження набагато кращі ніж очікувалось; відповідь «гірші ніж 
очікував» обрали 8,3% опитаних. Найкращі очікування від діяльності суду склалися у людей 
похилого віку - 68,8%, найгірші у осіб від 40 до 59 років - 11,4%. Також найгірші очікування збулись 
у осіб, що проживають в м. Ковелі (9,6%), натомість в жителів району більш позитивні враження. Не 
справдилися очікування в 21,4% респондентів, які вперше беруть участь в судовому процесі. 

 
3.2. Оцінка якості за окремими вимірами 

 
Доступність суду 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.1 Доступність суду 

Дані представлені на рис. 3.1 дають змогу зробити висновок про позитивну оцінку опитаними 
доступності Ковельського районного суду. Основні висновки за результатами аналізу показників є 
наступними: 
          • Близько 89% опитаних відзначили, що їм досить легко було вперше знайти будівлю суду. 
Вказали на те, що їм зручно доїжджати до приміщення суду громадським транспортом 86,9% 
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респондентів. Середня оцінка по даному показнику - 4,9 бали. Серед опитаних, які приїхали до 
приміщення суду власним транспортом, майже 85,7% зазначили, що їм було зручно припаркувати 
автомобіль.  
         • Найнижчим балом (3,1) відзначають респонденти доступність до суду людей з обмеженими 
можливостями. Близько 32% респондентів вагаються оцінити даний параметр. Майже 29% опитаних 
наголошують на недоступності суду для людей з обмеженими можливостями.  

• Серед опитаних, яким доводилося телефонувати до суду за консультацією (81,6%), близько 
70% респондентів отримали консультації, незадоволених виявилося 3,06% опитаних. 

• Близько 57%, респондентів зазначили, що графік роботи канцелярії є досить зручним, не 
погоджуються з цим лише 0,8% опитаних. 

• Близько, 60% респондентів зазначили, що, за потреби, змогли б дозволити собі послуги 
адвоката, не мають змоги це зробити  лише 5% опитаних. 

 
Зручність та комфортність перебування в суді 

 
Рис. 3.2 Зручність та комфортність перебування у суді 

 
Дані, представлені на рис. 3.2 дають можливість зробити висновок про позитивну оцінку 

респондентами зручності та комфортності перебування Ковельському районному суді. Результати 
аналізу показників свідчать про наступне: 

Результи опитування щодо зручності та комфортності перебування у суді, дають змогу 
зробити наступні висновки: 

• Майже 74,2% опитаних відзначають, що в приміщенні суду цілком комфортно, близько 
2,5% вважають, що «скоріше ні». За таких умов середній бал комфортності перебування в 
приміщенні суду становить 4,58. Найвищий бал за даний показник ставлять особи 40-59 років та 60 і 
старше.  

• Близько 84,2% респондентів поставили найвищий бал за чистоту і прибраність приміщення,  
 

Повнота та якість інформації 
 
Дані, представлені на рис.3.3 свідчать про високі оцінки респондентів в оцінюванні «Повноти 

та ясності інформації». Результати аналізу показників дають змогу зробити наступні висновки: 
• Близько 77,5% опитаних у запитанні щодо задоволення розміщенням стендів, відзначили 

варіанти «Цілком так». Майже 2,5% респондентів відчули певні труднощі в оцінці. Незадоволені цим 
параметром переважно особи віком 18-25 років. Цікавим видається той факт, що зовсім відсутні 
серед таких, респонденти похилого віку. Серед тих же, хто представляє в суді особисто себе, немає 
жодної негативної відповіді. Досвід перебування в будівлі суду відграє певну роль в сприйнятті 
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розміщення інформаційних стендів. Так, відповідь «скоріше ні» дали респонденти, які були 
учасниками судового процесу від 6 і більше разів (7,1%). Близько 80,5%. респондентів з невеликим 
досвідом участі в судових засіданнях (від 2 до 5 засідань) є найбільш задоволеними серед даної 
категорії.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3 Повнота та якість інформації 
 
• Серед опитаних, 70% є задоволеними наявністю інформації щодо просторового розміщення 

кабінетів, залів засідань. Близько 72,5%) є задоволеними наявністю інформації щодо правил 
перебування  в приміщені суду. Стосовно стендів з інформацією про приміщення суду, то 
характерним є те, що молодь, літні люди та особи 40-59 років зовсім не відзначили варіанти «цілком 
ні» та «скоріше ні». Особи віком 60 років та старше оминали варіант «більш-менш». Найбільше 
незадоволених серед опитаних, вікової групи 26-39 років (2,2%) з базовою вищою освітою (саме ці 
респонденти відзначали варіанти «цілком ні» та «скоріше ні»). Стосовно інформації про правила 
допуску та перебування в суді, то нею, насамперед, не задоволені особи віком 26-39 років (з варіанту 
«цілком ні» - 2,2% відповідей у представників саме цієї групи). Повністю задоволеними є 
респонденти 18-25 років (42,9%).  

• Близько 70% опитаних, вважають інформацію стосовно дотримання процедури судового 
розгляду задовільною. Найбільше незадоволені наявною інформацією респонденти віком 18-25 років.   

• Майже 71,7% респондентів, вважають важливим індикатор, який інформує споживачів 
судових послуг про наявні стандарти (зразки) документів. Серед опитаних, 74,2% вважають 
змістовною інформацію щодо порядку сплати офіційних платежів, які пов’язані з судовими зборами 
та митом (насамперед особи віком від 60 і старше років). Відповідаючи на дане запитанням 
респонденти, вікової категорії 18-25 та 40-59 років, обрали варіант «цілком ні». Найкраще 
інформацію про офіційні платежі сприймають особи з вищою освітою – 27,6% опитаних, а також ті, 
хто має досвід судових засідань від 2 до 5 разів – 82,9% респондентів.  

• Близько 81,7% опитаних оминули відповідь на запитання щодо відвідування сторінки суду в 
мережі інтернет. Серед тих, хто відповів, 72,7% цілком задоволені інформацією, яка знаходиться на 
веб-сторінці суду, а 4,5% є незадоволеними. Загалом, розподіл відповідей характеризує загальний 
портрет сучасного користувача Інтернетом. Близько 50% респондентів, які повністю задоволені 
інформацією на веб-сторінці суду належать до вікової групи 18-25 років. Проте, найактивніша група 
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користувачів висловлює найбільше претензій до такої інформації – оцінки «цілком ні» відзначили 
респонденти 40-59  років (9,1%). 
 

 
Якість роботи працівників апарату суду 

 

Рис. 3.4 Якість роботи працівників апарату суду 
 
Представлені на рис. 3.4 дані дають можливість зробити наступні висновки: 
• Близько 79% тих респондентів, чия справа ще не розпочата, відзначили максимально високі 

показники в оцінці пункту «Доброзичливість та повага». Близько 6%  тих опитаних, чия справа 
знаходиться в процесі розгляду, зазначили найнижчу оцінку даного пункту. Найнегативніше оцінила 
даний показник вікова група 18-25 років (14,3%), більш позитивно респонденти у віці 26-39 років 
(30,4%). Повністю задоволені доброзичливістю та повагою зі сторони працівників апарату суду особи 
з базовою вищою освітою, серед яких 64,3% респондентів обрало варіант «цілком так». Досить 
позитивно налаштовані ті, хто представляє в суді іншу особу – 33,3% опитаних. Даний показник 
також позитивно оцінюють  особи без досвіду у судових справах  -32,4% опитаних.  

• Близько 59% опитаних, справа яких була завершена, відзначили максимальну рівність у 
ставленні, незалежно від соціального статусу та 57,1% тих респондентів, чия справа була розпочата. 
Про негатив даного показника засвідчили 3,2% опитаних, чия справа знаходиться в процесі розгляду. 
Незадоволеність даним показником висловлюють респонденти з юридичною освітою – 5,9% проти 
1% без такої освіти. Серед них, 52,9% опитаних обирають варіант, що характеризує повне 
задоволення показником (без юридичної освіти, таких 52,4%). Ті, хто у суді представляє особисто 
себе (53,6%) позитивно оцінюють рівність у ставленні до суб’єктів процесу з боку працівників суду.  

• Близько 67% тих респондентів, чия справа розглядалась, найвище оцінили  показник 
«Недопускання помилок у своїй роботі», а найнижче – 9,5% опитаних. Серед тих, чия справа була 
завершена – 76,7% респондентів, негативних відповідей не було. Майже 78% респондентів з 
середньою освітою оцінюють проявлені персоналом якості найвище Незадоволених найбільше серед 
осіб з базовою вищою освітою – 10,7%. Високим показником (72,7%) оцінюють старанність 
персоналу особи, які представляють в суді особисто себе. Особи без судового досвіду позитивніше 
оцінюють даний вимір – 78,5%. Найкритичнішими є респонденти з досвідом у шести і більше 
справах – 14,3% незадоволених.  

• Близько 71% опитаних відзначили високий рівень професіоналізму, а 0,8% залишились ним 
незадоволені. З тих, чия справа на момент дослідження була розглянута – 74,4% вибрали 
максимальну оцінку, а 1,6% - представники справ, які знаходяться в процесі розгляду, - мінімальну. 
Особи старшого віку найвище оцінюють даний показник – 75% опитаних. Найбільш неприйнятним 
він є лише для осіб віком 18-25 років – 7,1% опитаних. Майже 72% респондентів з базовою вищою 
освітою вважають даний показник максимальним. Близько 2,% опитаних з середньою освітою 
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критично ставиться до нього. Представництво в суді особисто себе впливає на більш високу оцінку 
працівників суду – 71,8% опитаних. Близько 77% тих респондентів, хто бере участь вперше, 58% осіб 
з певним досвідом, 64,3%  опитаних, які мають значний досвід, ставлять максимальну оцінку, Перші 
найбільш скептично налаштовані – варіанти «цілком ні» у 1,5% випадків. 

 
Дотримання термінів судового розгляду 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.5 Дотримання термінів судового розгляду 
 
Представлені на рис. 3.5 дані свідчать про невисокий рівень задоволеності респондентами 

дотриманням термінів судового розгляду. Результати аналізу показників дають змогу зробити 
наступні висновки: 

• Близько 38% тих опитаних, чия справа знаходилась в розгляді, засвідчили, що найбільше 
задоволені показником «Вчасність початку судових засідань». Найменш задоволеними є 15,9% 
респондентів. Особи з вищою юридичною освітою менш критичні– 43,8% опитаних є повністю 
задоволених (без вищої освіти – 41,3%). Серед тих, хто представляє в суді особисто себе, повністю 
незадоволені параметром – 13,3% респондентів (задоволені – 42,9%). Ті, хто представляють в суді 
інших осіб – 11,1% та 22,2%, відповідно. Найвищу оцінку за цим параметром поставили «новачки» у 
судових справах (47,3%), а найнижчу ті з респондентів, хто брав участь від 2 до 5 разів (17,5%). 
Також на оцінку вчасності вплинуло те, в якому судовому процесі бере участь респондент. Так, 
найбільш задоволеними виявилися учасники адміністративного процесу - 40% опитаних, а найбільш 
незадоволених виявилося у цивільному процесі - 17,2% респондентів.  

• Максимально оцінили показник «Врахування побажань сторін» 57,1% тих респондентів, чия 
справа знаходилась на розгляді, мінімальну оцінку відзначили 6,3% опитаних. Близько 75% 
респондентів, справу яких вже було розглянуто, є повністю задоволеними послугою, не задоволені – 
4,7% опитаних. Наявність юридичної освіти призводить до позитивної оцінки у 75% випадків (6,3% - 
негативних зауважень). Без освіти, таких опитаних 63% (незадоволених – 24,2%). Останніх 
найбільше також серед тих, хто представляє в процесі особисто себе – цілком незадоволених 34,8% 
респондентів. Максимальну оцінку відзначило 5,4% даної категорії опитаних. Серед тих, хто бере 
участь в судовому засіданні шість і більше разів, найвище оцінюють даний параметр 76,9% опитаних, 
а найкритичніше - «новачки» (9,1%). Особи з середньою освітою є більш поблажливими до оцінки 
виміру – 69,1% респондентів. Негативні відповіді є максимальними в осіб з повною вищою освітою – 
17,9% опитаних. 11,1% тих, хто представляє в суді інтереси інших осіб незадоволені показником 
(інша сторона, 5,1% таких відповідей). 75% респондентів засвідчили, що в ході засідань до їх 
побажань найбільше прислухалися у справах про адміністративні правопорушення. Найменше 
прислухалися до учасників кримінального процесу – 12,5%. 

• Близько 62% респондентів, справи яких знаходились на розгляді, вважають максимально 
якісним показник «Вчасність надсилання повісток», мінімальним його відзначили 4,8%опитаних. 
Загалом демонструються досить високі показники – 87,5% опитаних з вищою юридичною освітою, 
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та, 69,6%  без неї. Близько 88% опитаних  - учасники різних судових процесів – відзначили, що 
повістки отримували вчасно. Найбільший відсоток серед тих, хто отримав з запізненням повістку - це 
учасники кримінального процесу (6,3%). 

• Майже 54% респондентів, справа яких знаходилась на розгляді, повністю задоволені якістю 
показника «Обґрунтованість затримок, перенесень», незадоволеними є 4,8% опитаних. Ті  
респонденти, чию справу вже було розглянуто, оцінюють даний показник наступним чином: найвище 
оцінюють вимір 67,4% опитаних, найнижчих оцінок не було. Особи з вищою юридичною освітою у 
62,5% відповідей позитивно оцінюють його. Судовий досвід призводить до більшої критичності в 
оцінках – негатив відмітили 3,6% опитаних без досвіду. Найбільш позитивно вимір оцінюють ті 
респонденти, які беруть участь в засіданнях шість і більше разів – 69,2% опитаних. Найбільш 
обґрунтованими затримки і перенесення вважають респонденти, які брали участь у кримінальному 
процесі та справах про адміністративні правопорушення - 75% випадків. Найменш обґрунтованими 
на такі затримки, вказують учасники цивільного процесу 3,1%, серед даної категорії. 

 
Якість роботи суддів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.6 Якість роботи суддів 

Представлені на рис. 3.6 дані, дають можливість зробити наступні висновки:  
• Близько 59% опитаних, справи яких знаходились на розгляді, відзначили максимальну 

оцінку показника «Коректність судді», негативно оцінюють даний показник 3,2% респондентів. 
Позитивно оцінюють цей показник 81,4% опитаних, чиї справи вже були розглянуті. Майже 73% 
респондентів, які не мають судового досвіду високо оцінюють даний показник, певні зауваження є у 
3,6% опитаних. Найвище оцінюють даний параметр 93,8% учасників справ про адміністративні 
правопорушення, а найгірше 12,5%  учасників кримінального процесу. 

• Показник «Знання суддею справи» максимально оцінили 58,7% опитаних, чиї справи ще 
були в розгляді, 3,2% опитаних дали  негативну відповідь на дане питання. Повністю підтримують 
високу оцінку виміру 81,4% опитаних, справи яких вже були закриті. Найвище оцінили даний 
показник 84% опитаних з базовою вищою освітою, а найнижче 3,6% респондентів з повною вищою 
та середньою освітою. Учасники кримінального процесу та справ про адміністративні 
правопорушення більш скептичні – 6,4% респондентів дали негативну відповідь. Їх максимальна 
кількість у представників справ про адміністративні правопорушення  – 90%. 

•  Близько 70% респондентів, чиї справи перебували на розгляді, відзначили найвищі оцінки 
по показнику «Дотримання процедури судового розгляду», 1,6% респондентів негативно оцінили 
даний показник. Майже 89% респондентів, справи яких вже були закриті, повністю підтримують 
високу оцінку. Наявність вищої юридичної освіти допомагає краще з’ясувати точність дотримання 
суддею процедури. Серед даної категорії осіб відсутні негативні відповіді, позитивні відповіді у 
81,3% опитаних. 1,1% негативних відповідей у респондентів без вищої юридичної освіти.. Учасники 
адміністративних процесів найвище оцінюють даний показник – 100% позитивних відповідей. 
Найнижчими вони є в представників кримінального процесу - 6,3% позитивних відповідей. 
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• Показник «Можливість обґрунтування власної позиції» найвище оцінили 63,5% опитаних, 
справи яких на момент опитування знаходились на розгляді, найнижчу оцінку відзначили 1,6% 
респондентів. Повністю підтримують показник 93% респондентів, справи яких вже були закриті. 
Близько 82% опитаних з вищою юридичною освітою відзначають високу оцінку показника 
Можливість обґрунтування власної позиції», негативно його оцінюють 1,1% опитаних без 
спеціалізованої освіти. Майже 85% респондентів, які мають найбільший досвід у судових справах, 
відзначають високу оцінку даного показника. Найнижче оцінюють «новачки» у таких справах  -1.8% 
опитаних. Найвище оцінили можливість обґрунтувати свою позицію 90% опитаних, які є учасниками 
адміністративного процесу, а найнижче - кримінального (6,3%). 

• Близько 35% серед усіх опитаних, у яких розгляд справи завершено і винесене рішення, 
дали оцінку наступного показника – «Якість судового рішення». Позитивне рішення у своїй справі 
отримали 61,9% опитаних, негативне - 38,1%. Найбільше позитивних рішень (83,3%) одержали 
опитані вікової категорії 60+, а негативну відповідь (40%) - у віці 40-59 років. До оскарження 
найбільше здатні респонденти у віці 40-59 років - 26,7%, з вищою юридичною освітою - 37,5%, ті, хто 
в суді представляють іншу особу 50%, а також ті, хто має великий особистий досвід - 75% опитаних. 
Всього 79,1% респондентів отримали текст рішення по своїй справі. В більшості випадків – це особи 
з повною вищою освітою (100%), з юридичною освітою (87,5%), ті хто представляв особисто себе 
(81,1%) та учасники справ про адміністративні правопорушення (88,9%). 

 
 

3.3. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 
 

З метою визначення основних напрямів покращення роботи суду респондентам було 
запропоновано визначити виміри якості, які слід покращувати в першу чергу за 6-бальною шкалою 
оцінювання, де 1 бал – це найбільш важливий вимір якості (який слід покращувати в першу чергу), а 
6 балів – найменш важливий вимір якості (рис. 3.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.7 Ранжування вимірів якості 
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На рис. 3.7 представлені результати, з яких видно, що переважна більшість опитаних, 

наголошує на необхідності покращення якості роботи суддів. Другим, за частотою виборів, є бажання 
покращення якості роботи працівників апарату суду. 

 
 

Вимір якості Пропозиції щодо покращення 
Якість роботи судді Ввічливість при спілкуванні, об’єктивність у 

прийнять рішень неупередженість 
Дотримання термінів судового розгляду Вчасно розглядати справи, дотримання часу у 

розгляді справ та їх призначення 
Якість роботи працівників апарату суду Збільшити фінансування, ввічливість та 

людяність працівників, згуртованість у роботі 
Повнота, доступність та якість інформації Встановити вказівники до суду, оновити 

інформацій на сайті суду  
Зручність та комфортність у суді Встановити кондиціонер та бювети з водою, 

покращити доступ до суду людям з обмеженими 
можливостями, встановити навіс над входом 

Територіальна доступність суду Встановити вказівники, які вказують де 
знаходиться будівля суду 

 
 

Аналіз додаткових запитань запропонованих судом 
 

В ході дослідження відвідувачам суду було поставлено декілька запитань, запропонованих 
безпосередньо судом. Результати їх аналізу дають змогу зробити наступні висновки: 

• Переважна більшість опитаних (81,7%) задоволені наявним матеріально-технічним 
забезпеченням суду. В більшості, 44,2% респондентів відчули позитивні зміни після впровадження 
автоматизованої системи діловодства.  

• Близько 84% респондентів зазначають, що працівники суду завжди були на своїх робочих 
місцях. 

• Найбільше зауважень було до суддів - майже 11% респондентів зазначили неповажливе 
ставлення з їхньої сторони.  

 
 

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
ВИСНОВКИ 
 
Результати дослідження в Ковельському міськрайонному суді Волинської області дозволяють 

зробити наступні висновки: 
1. Якість роботи суду отримала позитивні відгуки від респондентів та досить високі оцінки. 

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

2. Майже 92% 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. Але разом з тим, 60% опитаних могли б абсолютно 
точно дозволити собі послуги адвоката. 

3. Територіальне розміщення Ковельського районного суду є досить доступним для 
відвідувачів, у яких не виникає особливих проблем з його пошуком.  

4. На досить високому рівні відзначений і 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. Для 
більшості опитаних є зручним графік роботи канцелярії суду. 

5. Не дуже високо оцінили респонденти змогу людей з обмеженими можливостями 
безперешкодно потрапити до приміщення суду і користуватися послугами суду. 
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6. В основній більшості респонденти задоволені дотриманням термінів судового розгляду, не 
виявлено і проблем з отриманням судових повісток та повідомлень про розгляд справ. Немає 
складнощів із ознайомленням з матеріалами справ та дотриманням термінів прийняття рішень, 

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

8. Дослідження показало, що респонденти також відмічають роботу та професійні якості 
працівників апарату суду на належному рівні: їх доброзичливість, повагу, коректність та 
дисциплінованість. Рівень оцінки роботи суддів відносно високий. На даний показник могли 
вплинути відповіді людей чиї справи вже розглянуті, адже особливих нарікань щодо 
неупередженості, ретельності вивчення матеріалів справи не надходило.  

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Враховуючи отримані результати опитування та фокус-групову дискусію з працівниками 

апарату суду та суддями пропонуємо нижченаведені заходи, спрямовані на покращення окремих 
аспектів функціонування Ковельського міськрайонного суду Волинської області: 

Територіальна доступність суду: розмістити на сторінці суду в мережі Інтернет схему 
доїзду до приміщення Ковельського міськрайонного суду Волинської області. 

Зручність та комфортність перебування в суді: покращити доступ до суду для осіб з 
обмеженими можливостями; при можливості встановити в приміщенні суду кондиціонер, бювет з 
водою.  

Повнота, доступність та ясність інформації: слідкувати за постійним оновлення та 
наповненням інформаційних стендів; частіше оновлювати інформацію, на сторінці суду в мережі 
Інтернеті; створити інформаційно-консультаційний кабінет (службу, центр) з метою надання 
відвідувачам суду інформаційно-консультативної інформації, стандартизованих бланків заяв, скарг, 
клопотань до суду. Поряд з інформацією щодо порядку сплати судових зборів та мита розмістити 
роз'яснення щодо цілей платежів та різницю між ними і оплатою адвокатських послуг.  
  Якість роботи працівників апарату суду: проводити щорічно тренінги, спрямовані на 
розвиток персоналу; звернути увагу персоналу канцелярії суду щодо необхідності своєчасного 
скерування повісток та повідомлень, як цього вимагає чинне процесуальне законодавство. 

Якість роботи суддів: постійно проводити аналіз дотримання суддями процесуальних 
термінів судового розгляду та причин затримки/перенесення судових засідань. Звернути увагу суддів 
на необхідність більш чітко обґрунтовувати ухвали про перенесення розгляду справ, неухильного 
дотримання принципів об’єктивності та неупередженого ставлення до учасників процесу;. 

Дотримання термінів судового розгляду: вчасно розпочинати розгляд цивільних справ. 
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Розділ 4. 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ: ІВАНИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Загальна інформація про суд 
Іваничівський районний суд Волинської області знаходиться по вул. Незалежності, буд. 16, 

смт. Іваничі, Іваничівського району, Волинської області. Приміщення придатне до використання. 
Загальна  площа - 464,80 кв.м., функціонує 1 зал судових засідань. Суд забезпечений такими 
технічними засобами: комп’ютери персональні з програмним забезпеченням -  10 шт., системою 
технічного фіксування судового процесу, принтерами, копіювальним апаратом. Наявний доступ до 
мережі Інтернет. 
 Станом на 01.09.2012 р. штат суду складався з 2 суддів та 17 працівників апарату суду. За І 
півріччя 2012 року судом розглянуто 1023 справи. 
 Іваничівський районний суд Волинської області розглядає заяви по цивільних, 
кримінальних, адміністративних справах, подання відповідних органів про надання дозволів на 
проведення оперативно-розшукових заходів, справи про адміністративні правопорушення, інші 
справи та матеріали.   
 

Соціально-демографічні та процесуальні характеристики учасників судового розгляду 
Фактичний обсяг вибірки - 120 респондентів.  
Стать. Серед опитаних респондентів Іваничівського районного суду Волинської області, 35% 

складають жінки, 65% - чоловіки.  
Вік. Особливістю вікової структури є домінування осіб вікової категорії «від 26 до 39 років» 

(34,2%). Респонденти у віці «40-59 років» складають 28,3%, у віці «18-25 років»  -14,2%, а у категорії 
«60 і старше» - 23,3%. 

Освіта. Серед респондентів переважають люди з середньою та неповною середньою освітою 
- 45,8% опитаних, повну вищу мають 33,4%, а базову вищу - 20,8%. При цьому, 85% опитаних не 
мають юридичної спеціалізації. Вищу юридичну освіту мають 15 % опитаних.  

Місце проживання. Більшість респондентів (70,8%) проживають у інших населених пунктах, 
29,2% - у населеному пункті, в якому розташований суд. 

Майновий статус. За рівнем самоідентифікації респондентів, основна частина опитаних 
(60%) долучили себе до осіб із середнім рівнем достатку. Нижче середнього рівня достатку себе 
вважають 25,8% опитаних, 1,7% вважають себе бідними.  

Наявність попереднього судового досвіду. Варто зазначити, що половина опитаних мали 
попередній судовий досвід: 41,7% брали участь в судовому процесі 2-5 разів, 25,8% - у 6 і більше 
разів, інша частина (32.5%) відповіли, що це перший судовий процес.  

Процесуальний статус, вид судового процесу. За категорією справ було отримано 
наступний розподіл: 35,8% опитаних - учасники кримінального процесу; 25,8% - адміністративного; 
30% - цивільного процесу; 8,4% - справ про адміністративні правопорушення. 

За процесуальним статусом 80% опитаних представляють власні інтереси: позивачі, 
відповідачі, потерпілі, свідки. 12,5% респондентів представляють інших осіб - це адвокати, 
прокурори, юристи тощо. Також 7,5% - це представники органу опіки та піклування або 
представники правоохоронних органів.  

Аналізуючи відповіді респондентів, що стосуються стадії судового розгляду справ, то у 56,7% 
опитаних справи знаходяться в процесі розгляду, у 12,5% - ще не розпочаті, у 30,8% випадках розгляд 
справи завершено.  

Рівень обізнаності з роботою суддів 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 29,2% респондентів цілком 
обізнані із діяльністю суду, загалом обізнані 37,6% респондентів. Необізнані майже 28,3%, а 30% 
респондентів - не обізнані зовсім.  
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4.1 Узагальнюючі оцінки якості роботи 
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Рис. 4.1 Загальна оцінка якості роботи суду 
 

Загальна оцінка якості роботи суду проводилася за 5-бальною шкалою (від 1-го балу - «дуже 
погано» до 5-ти балів - «відмінно»). 53,3% відвідувачів вказаної установи оцінюють роботу суду на 
«відмінно», 4,2% - «задовільно», а лише 2,5% - «погано». Середня оцінка якості становить 4,4 бала.  

 
Враження від візиту до суду (очікування) 
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Рис. 4.2 Очікуванні враження від візиту до суду (%) 
 

Загалом, у користувачів судових послуг існують певні переконання, ярлики та стереотипи 
відносно суду. 64,2% громадян, які були опитані в суді відповіли, що їхні очікування 
підтверджуються в момент відвідування суду. 34,2% осіб впевнено заявили, що після перебування в 
суді враження про установу у них стали суттєво кращими, аніж до того.  

Покращилось враження про суд у 11,8% опитаних, які не мають юридичної освіти. У 77,8% 
респондентів з юридичною освітою враження відповідали очікуванням, а в 2,9% вони покращились. 
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4.2. Оцінка якості за окремими вимірами 
 

Загальна оцінка якості роботи суду здійснювалась за 6-ма основними вимірами: доступність 
суду; зручність та комфортність перебування в суді; повнота та ясність інформації; якість роботи 
працівників апарату суду; дотримання термінів судового розгляду; якість роботи суддів. 
 

Доступність суду 
Оцінка доступності суду визначалася за показниками, представленими середнім балом на рис. 

4.3. Оцінка якості роботи суду, в даному дослідженні, не обмежується лише узагальнюючими 
показниками. Якість роботи установи також визначалась і за окремими показниками.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.3. Доступність суду  
Дані, представлені на рис. 4.3. дозволяють зробити висновок про в цілому позитивну оцінку 

(4,2 бали) доступності Іваничівського районного суду Волинської області. Основні висновки за 
результатами аналізу показників є наступними: 

• Близько 68% опитаних респондентів зазначили, що їм досить легко було вперше знайти 
будівлю суду. Майже 32,9% респондентів зазначили, що їм також зручно доїжджати до приміщення 
суду громадським транспортом. З тих респондентів, хто приїхав власним автомобілем, 41,1% 
зазначили, що їм було зручно припаркувати автомобіль. 

 • Незалежно від соціально-демографічних характеристик респондентів, їм було доволі легко 
знайти або дістатися до приміщення суду - 100% опитаних не зазнавали перешкод з боку охорони 
щоб потрапити до суду.     

• Найнижчим балом (3,1 бали) респонденти відзначають доступність до суду людей з 
обмеженими можливостями. Майже 62% респондентів вагаються оцінити даний показник. 

 • Близько 71% опитаних, яким доводилося телефонувати до суду,, 50,6% цілком отримали 
консультації, незадоволених виявилося 1,7%. 

•  Майже 56% респондентів зазначили, що графік роботи канцелярії є досить зручним, не 
погоджуються з цим лише 2,7% опитаних.  
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• За потреби, 20% опитаних змогли б дозволити собі послуги адвоката, зовсім неспроможні 
собі це дозволити 9,1% респондентів.  

 
Зручність та комфортність перебування у суді 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.4. Зручність та комфортність перебування в суді  
 
Середній індекс по чотирьох критеріях за якими вимірювали зручність та комфортність 

перебування у Іваничівському районному суді становить 4,8 бала. Основні висновки за результатами 
аналізу показників є наступними: 

•Майже 67% опитаних відзначають, що в приміщенні суду цілком комфортно, 0,8% 
вважають, що «скоріше ні».  За таких умов середній бал комфортності перебування в приміщенні 
суду становить 4,5.  

 
Повнота та ясність інформації 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.5. Повнота та ясність інформації  
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Дані представлені на рис. 4.5. дозволяють зробити висновок про позитивну оцінку 

відвідувачами рівня повноти та ясності інформації. Основні висновки за результатами аналізу 
показників є наступними: 

• Близько 75% опитаних, в оцінці задоволення розміщенням стендів, відзначили варіант 
«Цілком так». Майже 1% респондентів відчували певні труднощі в оцінці. Найбільше задоволені цим 
параметром особи віком 26-39 років. В більшості випадків на даний параметр не має ніяких нарікань.  

• Задоволеними наявністю інформації щодо просторового розміщення кабінетів, залу засідань 
є 70% опитаних, Високо оцінюють наявність інформації стосовно правил перебування в самому суді 
71,7% респондентів, що  свідчить про її достатність та хорошу змістову наповненість. Негативну 
оцінку щодо стендів з інформацією дали менше 2% опитаних,.вікова категорія яких - 26-39 років.  

• В ході опитування не виявлено не задоволених інформацією про правила допуску та 
перебування в суді. Всі респонденти обирали варіант «цілком так» або «скоріше так». 

   
Якість роботи працівників апарату суду 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.6. Якість роботи працівників апарату суду 
 
Дані, представлені на рис. 4.6. дозволяють зробити висновок про в цілому позитивну оцінку 

(4,6 бали) якості роботи працівників апарату Іваничівського районного суду. Основні висновки за 
результатами аналізу показників є наступними: 

• Максимально високі оцінки і одночасно найнижчі в оцінці «Доброзичливості та поваги»  
відзначили 37,3% та 3% респондентів, чия справа знаходиться в процесі розгляду. найнегативніше 
оцінила даний показник вікова група 26-39 років (4,9%), більш позитивно оцінили респонденти у віці 
60 та більше років (57,1%). 

• Максимальну рівність у ставленні, незалежно від соціального статусу відчули 50% 
опитаних, справа яких ще не розпочата, Відповідно, про негатив даного показника засвідчили 2,6% 
тих респондентів, чия справа закінчена. Серед тих, чия справа розглядається, найвище даний 
параметр оцінили респонденти, віком 60 і старше – 57,1%.  

• Майже 33% респондентів, справа яких розглядалась на момент дослідження, найвище 
оцінили показник «Недопускання помилок у своїй роботі». Близько 2% опитаних вважають його 
низьким. Серед тих респондентів, чия справа була завершена – 43,6% позитивних відповідей, 
негативних – у 2,6% опитаних. Негативних відповідей найбільше у представників вікової групи 18-25 
років (5,9%), а найвищу оцінку дають люди пенсійного віку - 60,7% опитаних. Близько 51% 
респондентів з середньою освітою оцінюють проявлені персоналом якості найвище. 

• Майже 65,8% опитаних відзначили високий рівень оцінки показника «Професіоналізм», 
0,8% опитаних залишились ним не задоволені. З тих респондентів, чия справа на момент дослідження 
була розглянута – 76,9% вибрали максимальну оцінку, 2,6% -  мінімальну. Особи вікової категорії 26-
39 років найвище оцінюють даний показник – 80,5% опитаних.  
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Дотримання термінів судового розгляду 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.7. Дотримання термінів судового розгляду  
 

Дані, представлені на рис. 4.7 дозволяють зробити висновок про середній рівень 
задоволеності відвідувачів (4,6 бали) дотриманням термінів судового розгляду у Іваничівському 
районному суді. Оцінювали даний аспект роботи суду лише респонденти, справа яких розглядається 
або ж розгляд справи завершено (87,5% від загальної кількості опитаних відвідувачів). Основні 
висновки за результатами аналізу показників є наступними: 

• Близько 40% опитаних,  справа яких знаходилась на розгляді, є найбільш задоволені 
показником «Вчасність засідань», найменше – 3% респондентів. Максимально високо оцінили даний 
показник 23,1% тих респондентів, чию справу вже було розглянуто. 

• Майже 41% опитаних, справа яких знаходилась на розгляді, вважають максимально якісним 
показник  «Врахування побажань». Найнижче його відзначили 4,5% респондентів. Повністю 
задоволені даною послугою 53,8% тих респондентів, чию справу вже було розглянуто. Не 
задоволених не виявлено. Наявність юридичної освіти призводить до позитивної оцінки у 58,8% 
випадків. У 5,9% є негативні зауваження.  

• Серед тих респондентів, справа яких знаходилась на розгляді, 40,9% відзначили 
максимальні оцінки показника «Врахування побажань». Мінімальні відзначили 4,5% опитаних. 

• Серед респондентів, справа яких знаходилась в розгляді, максимально якісним вважають 
показник «Вчасність надсилання повісток»  63,6% опитаних, мінімальним – 3%. Серед респондентів, 
чию справу вже було розглянуто, найвище оцінюють даний показник 79,5%. Найнижчих оцінок не 
виявлено.  

• Серед респондентів, справа яких знаходилась в розгляді, повністю задоволені якістю  
показника «Обґрунтованість затримок, перенесень» 48,9% опитаних, незадоволених не виявлено. 
Серед тих, чию справу вже було розглянуто, найвище оцінюють показник 47,1% респондентів, 
найнижче - 11,8%.  

 
Якість роботи суддів 

Дані, представлені на рис. 4.8., дозволяють зробити висновок про середній рівень 
задоволеності відвідувачів (4,7 бали) якістю роботи суддів у Іваничівському районному суді. 
Оцінювали даний аспект роботи суду лише респонденти, у яких справа розглядається або ж розгляд 
справи завершено (87,5% від загальної кількості опитаних відвідувачів). Основні висновки за 
результатами аналізу показників є наступними:  

• Близько 59% респондентів, справи яких розглядалися, вважають, що показник «Коректність 
судді» заслуговує максимальної оцінки, 1.5% опитаних негативно оцінюють даний показник. 
Позитивно оцінюють показник 69,5% опитаних, чиї справи вже були розглянуті. 

• Показник «Знання суддею справи» максимально відзначили 66,7% тих респондентів, чиї 
справи ще були на розгляді, 1,5% опитаних дали негативну оцінку. Повністю підтримують високу 
оцінку виміру 79,5% респондентів, справи яких вже були закриті. Найвище оцінили даний показник 
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особи з повною вищою освітою - 80,6% респондентів, а найнижче - 2,8% опитаних. Особи з 
найбільшим судовим досвідом налаштовані позитивніше – 89,7% відповідей, 2,3% негативних 
відповідей дали респонденти з невеликим досвідом. Учасники кримінального процесу більш 
скептичні – 2,6% негативних відповідей. А максимальна їх кількість у представників господарського 
процесу  – 100%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.8. Якість роботи суддів  
• Максимально оцінили «Дотримання процедури судового розгляду» 63,6% респондентів, чиї 

справи ще були в розгляді. Найнижчих оцінок не має. Повністю підтримують високу оцінку 
показника 87,2% респондентів, справи яких вже були закриті. Наявність вищої юридичної освіти 
допомагає краще з’ясувати точність дотримання суддею процедури. Серед таких осіб відсутні 
негативні відповіді. Позитивні відповіді у 88,2% опитаних, негативні відповіді у 5,3%  респондентів 
без юридичної освіти.  

•. Респонденти з вищою юридичною освітою, відзначають високу оцінку «Можливість 
обґрунтування власної позиції» -  у 82,4% опитаних  найвищі оцінки. Найгіршим показник вважають 
респонденти без спеціалізованої освіти – 1,1%. Ті, хто має найбільший досвід у судових справах, 
найвище оцінюють даний показник - 89,6% опитаних. Найнижче (2,3%) - респонденти з невеликим 
судовим досвідом у таких справах. Найвище оцінили можливість обґрунтувати свою позицію 85,7% 
респондентів - учасників цивільного процесу, найнижче (2,6%) - учасники кримінального.  

 
Якість судового рішення 
Оцінювали даний показник лише ті респонденти, котрі отримали рішення – 30,8% опитаних, 

справи яких завершені. Аналізуючи результати можна зробити наступні висновки: 
• Всі опитані респонденти (100%) вказали, що рішення отримали вчасно та абсолютно всі 

відповіли, що рішення було викладене легкою, доступною та зрозумілою мовою та було добре 
обґрунтованим. 

. • Близько 89% зазначили, що рішення було прийнято на їхню користь . В більшості випадків 
– це особи у віці 26-39 років (100%,), особи без вищої юридичної освіти (86,7%), ті, хто в суді 
представляв особисто себе (85,7%), особи, які мають найбільший судовий досвід (91,7%), 
представники господарського процесу (100%) 

• Близько 3% респондентів відзначили, що негативні рішення планують оскаржувати. Це 
люди у віці 18-25 років, без вищої юридичної освіти, «новачки» у судових справах, учасники, 
кримінального процесу. 
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4.3. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 
З метою визначення основних напрямів покращення роботи суду респондентам було 

запропоновано визначити виміри якості, які слід покращувати в першу чергу за 6-бальною шкалою 
оцінювання, де 1 бал – це найбільш важливий вимір якості (який слід покращувати в першу чергу), а 
6 балів – найменш важливий вимір якості (рис. 4.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4.9 Ранжування вимірів якості 
 

На рис. 4.9 представлені результати, з яких видно, що переважна більшість опитаних, 
наголошує на необхідності покращення якості роботи суддів. Другим, за частотою виборів, є якість 
роботи працівників апарату суду. 

 
Вимір якості Пропозиції щодо покращення 

Якість роботи працівників 
 

Збільшити фінансування 

Якість роботи судді 
 

Детальніший розгляд справ 

Територіальна доступність суду 
 

Встановлювання табличок, знаходження суду 

Зручність та комфортність у суді Покращити умови потрапляння до суду людей з 
обмеженими можливостями 

Повнота, доступність інформації 
 

Оновити інформацію на сайті суду 

Дотримання судових розглядів 
 

Вчасний розгляд справ 

 
 

Аналіз додаткових запитань запропонованих судом 
 
: В ході дослідження відвідувачам суду було поставлено декілька запитань, запропонованих 

безпосередньо судом. Результати їх аналізудають змогу зробити наступні висновки: 
• Близько 79% опитаних вважають, що суд достатньо забезпечений матеріально-технічними 

ресурсами для свого функціонування, 3,22% опитаних притримуються іншої думки. 
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•. Майже 98% респондентів відзначають, що що працівники суду були завжди на робочому 
місці. 

.• Майже 95,8% опитаних вказали, що працівники суду з повагою ставилися до відвідувачів 
суду.  

  
ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
ВИСНОВКИ 
 
Результати дослідження в Іваничівському районному суді Волинської області дозволяють 

зробити наступні висновки: 
1. Загалом якість роботи суду отримала високі оцінки. Враження більшості громадян від 

візиту до суду переважно відповідають їх очікуванням. Більшість відвідувачів стверджує, що 
враження перевищили очікування. Майже 70% відвідувачів відзначають позитивні зміни в суді. 

2. Майже 80% 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. 

3. Територіальне розміщення Іваничівського районного суду є досить доступним для 
відвідувачів, у яких не виникає особливих проблем з його пошуком.  

4. 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 із людьми з обмеженими можливостями.  

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

7. Суттєвих нарікань щодо матеріально-технічного забезпечення суду в опитаних допомагає 
працівникам суду в ефективному виконанні своїх обов'язків. 

8. Хоча якість роботи працівників апарату суду все таки потребують покращення, проте 
сьогодні рівень оцінки за цим критерієм якості знаходиться на нормальному 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.  
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Враховуючи отримані результати опитування та проведеної фокус-групової дискусії з 

працівниками апарату суду та суддями, пропонуємо нижченаведені заходи, спрямовані на 
покращення окремих аспектів функціонування Іваничівського районного суду Волинської області: 

Територіальна доступність суду: розмістити на сторінці суду в мережі Інтернет схему 
доїзду до приміщення Іваничівського районного суду Волинської області. 

Зручність та комфортність перебування в суді: покращити доступ до суду для осіб з 
обмеженими можливостями. 

Повнота, доступність та ясність інформації: здійснювати моніторинг потреб відвідувачів 
суду в інформації, оперативно доповнювати стенди або видавати копії наявних зразків документів на 
вимогу. Поряд з інформацією щодо порядку сплати судових зборів та мита, розмістити роз'яснення 
щодо цілей платежів та різницю між ними і оплатою адвокатських послуг. 

Якість роботи працівників апарату суду: проводити щорічно тренінги, спрямовані на 
розвиток персоналу; звернути увагу персоналу канцелярії суду щодо необхідності своєчасного 
скерування повісток та повідомлень, як цього вимагає чинне процесуальне законодавство. 
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. Проаналізувати можливість використання в роботі апарату суду волонтерської праці 
студентів юридичних факультетів в рамках їх практики під час навчання. 

Якість роботи суддів: постійно проводити аналіз дотримання суддями процесуальних 
термінів судового розгляду та причин затримки/перенесення судових засідань. Звернути увагу суддів 
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на необхідність більш чітко обґрунтовувати ухвали про перенесення розгляду справ, неухильного 
дотримання принципів об’єктивності та неупередженого ставлення до учасників процесу. 

Дотримання термінів судового розгляду: вчасно розпочинати розгляд цивільних справ. У 
своїй роботі з громадськістю звертати увагу на додаткове роз'яснення впливу процесуальних норм на 
недотримання графіку судових засідань. 
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Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» 
працює в Україні з жовтня 2011 року. Мета проекту – сприяти утвердженню верховенства права в 
Україні через підтримку судової реформи, підвищення рівня прозорості та підзвітності судової 
системи, поліпшення обізнаності громадян із діяльністю судової системи та зростання довіри 
суспільства до судової влади. Діяльність проекту ґрунтується на досягненнях попереднього проекту 
USAID «Україна: верховенство права», який реалізовувався з 2006 по вересень 2011 року в рамках 
Угоди про співробітництво між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів. 

 
Завданнями проекту є сприяння: 

• розробці нормативно-правової бази судової реформи у відповідності до 
європейських та міжнародних стандартів стосовно підзвітності та незалежності судової влади; 

• підвищенню рівня прозорості та підзвітності в діяльності ключових судових 
установ; 

• підвищенню професіоналізму та ефективності судової системи України; 
• посиленню ролі громадських організацій у здійсненні моніторингу просування 

судової реформи.  
 
Проект активно співпрацює з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою 

України, Конституційною Асамблеєю, Верховним Судом України, Вищою кваліфікаційною комісією 
суддів України, Вищою радою юстиції, Вищим адміністративним судом України, Вищим 
спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищим господарським 
судом України, Державною судовою адміністрацією України, Міністерством юстиції України, 
Національною школою суддів України, Радою суддів України, неурядовими організаціями, вищими 
навчальними закладами, засобами масової інформації та іншими організаціями. 

 
СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ  

Вдосконалення нормативно-правової бази судової системи України 
• Забезпечення експертної підтримки процесу реалізації і вдосконалення Закону «Про 
судоустрій і статус суддів» та у здійсненні конституційної реформи; 
• Сприяння виробленню та прийняттю якісних законодавчих актів, ключових для 
реформування судової системи; 
• Забезпечення експертного аналізу законодавчих ініціатив та проектів нормативних 
актів на предмет оцінки їх відповідності міжнародним і європейським стандартам щодо 
незалежності судової влади, реформи адвокатури та реформи юридичної освіти; 
• Проведення публічних заходів з широким залученням громадськості, медіа та 
експертного середовища до обговорення судово-правової реформи. 

Добір суддів, етикa та дисциплінарнa відповідальність суддів 
• Сприяння якісній реалізації положень законодавства по впровадженню в практику 
повноважних органів конкурсного добору кандидатів для призначення на посаду судді з 
урахуванням їх професійних досягнень та особистих характеристик; 
• Експертна допомога у вдосконаленні механізму тестування кандидатів на посаду 
суддів; 
• Посилення спроможності судової системи з допомогою навчальних заходів плекати 
дотримання суддями етичних стандартів; 
• Підтримка органів суддівського самоврядування у розробці нової редакції Кодексу 
суддівської етики; 
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• Сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у вдосконаленні 
дисциплінарної практики щодо суддів через покращення адміністративних процедур та 
вироблення якісних документів, які регулюють процедури подання, перевірки та розгляду 
скарг (заяв) про неналежну поведінку суддів. 

 
Підвищення професіоналізму суддів 

• Експертна підтримка інституційного становлення Національної школи суддів України; 
• Допомога Національній школі суддів України в розробці та впровадженні ключових 
навчальних програм для суддів та працівників апарату судів (етика, написання судових 
рішень, права людини, управління людськими ресурсами тощо); 
• Сприяння розробці програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді; 
• Сприяння підготовці суддів-викладачів для Національної школи суддів України; 
• Підтримка зусиль Національної школи суддів України з розробки та проведення 
навчальних заходів для підвищення кваліфікації суддів; 
• Сприяння роботі з підготовки та публікації навчальних матеріалів і посібників для 
суддів. 

Розвиток організаційної спроможності судових установ 
• Експертна допомога Раді суддів України та Державній судовій адміністрації України у 
виробленні стандартизованої системи оцінки діяльності суду;  
• Сприяння процесу підготовки довгострокового стратегічного плану розвитку судової 
системи; 
• Сприяння вдосконаленню бюджетного процесу для судової системи та судового 
адміністрування; 
• Експертна підтримка процесу автоматизації судової системи України. 

Залучення громадянського суспільства до процесу реформування судової системи 
• Підтримка організацій громадянського суспільства у вироблені ефективних засобів 
ведення діалогу з законотворцями та високопосадовцями стосовно судової реформи; 
• Залучення української громадськості до впровадження судової реформи через заходи з 
громадської освіти та адвокатування; 
• Підтримка діяльності громадських організацій у веденні ефективного моніторингу 
функціонування судової системи та впровадження судової реформи. 
 
Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), надає 

економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. В Україні допомога USAID 
надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і 
соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного розвитку надало Україні 
технічну та гуманітарну допомогу на суму 1,7 мільярда доларів. Детальнішу інформацію про 
програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-сайті USAID http://ukraine.usaid.gov 
та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine. 

 
Проект USAID «Справедливе правосуддя» 
вул. Івана Франка, 36, 3 поверх 
Київ, Україна, 01030 
тел./факс +38(044) 581-3303 
office@fair.org.ua          

 www.fair.org.ua 

http://www.usaid.gov/�
http://ukraine.usaid.gov/�
https://www.facebook.com/USAIDUkraine�
mailto:office@fair.org.ua�
http://www.fair.org.ua/�
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ДОДАТОК  
Асоціація захисту прав молоді Волині 

 
Асоціація захисту прав молоді Волині є обласною неурядовою організацією, що була 

зареєстрована 13 листопада 1999 року Головним управлінням юстиції у Волинській області. 
Ідея створення молодіжної правозахисної організації виникла під час студентського страйку 

за поновлення пільг на проїзд в міжміському транспорті. Ініціативна група з числа членів трьох 
молодіжних організацій - Волинська обласна організація „Зарево”, Волинська обласна організація 
«Молодий республіканець», Ліга молоді соціал-демократичного союзу спільно вирішили створити 
неполітичну правозахисну організацію - Асоціацію захисту прав молоді Волині. 

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

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

1. Проведення моніторингової діяльності («Моніторинг візової політики та проблемних 
питань перетину кордону з Республікою Польща громадянами України», «Громадське сприяння 
набуття Україною безвізового режиму з ЄС: досвід м. Луцьк», «Влада громади: моніторинг 
діяльності депутатського корпусу міських рад Волинської області», «Моніторинг сприяння 
належному виконанню Угоди про спрощення оформлення віз: досвід м. Луцьк» «Підвищення рівня 
правової спроможності жителів сільської місцевості Волинської області», «Створення Центрів 
правової інформації та консультацій в районних центрах Волинської області» та ін.) 

2. Розвиток та підтримка ініціативи міських та сільських громад Волинської області 
шляхом здійснення регрантингової діяльності. («Налагодження механізму реалізації громадських 
ініціатив у Волинській області», «Підтримка громадських ініціатив у Волинській області», «Розвиток 
громадських ініціатив у сільській місцевості» та ін.) 

3. Поширення інформації про діяльність громадських організацій. («Молодіжна газета 
Волині „Ініціатива”», «Громадські організації та ЗМІ Волині: механізм ефективної взаємодії» та ін.).  

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

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

 
Контактна інформація: Асоціація захисту прав молоді Волині 
Україна, 43000 м. Луцьк, вул. Коперника, 8а 
тел. факс (0332) 28-46-85, 28-46-83 
e-mail: associationvolyn@gmail.com, 
www.iniciativa.com.ua 

http://iniciativa.com.ua/project/gromadski-organizatsii-ta-zmi-volini-mekhanizm-efektivnoi-vzaemodii�
mailto:associationvolyn@gmail.com�
http://www.iniciativa.com.ua/�
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ДОДАТОК 1 
Вибіркове опитування відвідувачів щодо їх задоволення якістю функціонування 

Апеляційного суду Волинської області 
 

1. Вік 

  Частота  Частка, %  
  18-25 років 17 14,2 

26-39 років 45 37,5 
40-59 років 46 38,3 
60 років і старші 12 10,0 
Разом 120 100,0 

        
2. Рівень освіти 

  Частота  Частка, %  
  середня та неповна середня  20 16,7 

базова вища  5 4,2 
повна вища  95 79,2 
Разом 120 100,0 

        
3. Стать  

  Частота  Частка, %  
  чоловіча 81 67,5 

жіноча 39 32,5 
Разом 120 100,0 

        
4. Наявність вищої юридичної освіти: 

  Частота  Частка, %  
  так 61 50,8 

ні 59 49,2 
Разом 120 100,0 

        
5. Де Ви проживаєте: 

  Частота  Частка, %  
  в населеному пункті, де розташований цей суд 

73 60,8 

в іншому населеному пункті 47 39,2 

Разом 120 100,0 
        

6. У суді Ви представляєте: 
  Частота  Частка, %  
  особисто себе (є позивачем / відповідачем /свідком / 

потерпілим) 
67 55,8 

іншу особу (є адвокатом, юрист-консультантом) 
51 42,5 

інше  2 1,7 
Разом 120 100,0 
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7. Ви вважаєте себе: 
  Частота  Частка, %  
  бідним 10 8,3 

нижче середнього статку  16 13,3 

середнього статку 92 76,7 
заможним 2 1,7 
Разом 120 100,0 

        
8. Як часто Ви були учасником судового процесу?  

  Частота  Частка, %  
  це мій перший судовий процес 5 4,2 

2-5 разів 31 25,8 
6 разів і б ільше  84 70,0 
Разом 120 100,0 

        
9. В якому з видів судового процесу в цьому суді Ви берете участь? 

  Частота  Частка, %  
  Цивільний процес  73 60,8 

Кримінальний процес 35 29,2 
Господарський процес 0 0,0 
Адміністративний процес 9 7,5 
Справа про адміністративні правопорушення 3 2,5 
Разом 120 100,0 

        
10. На якій стадії розгляду знаходиться Ваша справа? 

  Частота  Частка, %  
  розгляд справи ще не розпочато  43 35,8 

справа знаходиться в процесі розгляду  45 37,5 

розгляд справи завершено (винесено рішення) 32 26,7 
інше  0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
11. Який ступінь Вашої обізнаності з роботою судів та суддів в цілому?  

  Частота  Частка, %  

 

цілком обізнаний  1 0,8 
загалом обізнаний  10 8,3 
зовсім не обізнаний  50 41,7 
майже не обізнаний  59 49,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
12. Оцініть, будь ласка за 5-бальною шкалою, якість роботи цього суду: 

  Частота  Частка, %  
  1  6 5,0 

2 2 1,7 
3 5 4,2 
4 30 25,0 
5 77 64,2 
Разом 120 100,0 
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13.1. Чи легко Вам було знайти будівлю суду? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 2 1,7 

скоріше так 5 4,2 
цілком так 112 93,3 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
13.2. Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським транспортом?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0 

скоріше ні 0 0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

1 0,8 

скоріше так 7 5,8 
цілком так 56 46,7 
не надали відповіді 56 46,7 
Разом 120 100,0 

        
13.3. Чи зручно паркувати автомобіль (достатньо паркувальних місць) біля будівлі суду? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 31 25,8 

скоріше ні 8 6,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 6 5,0 

скоріше так 1 0,8 
цілком так 9 7,5 
не надали відповіді 65 54,2 
Разом 120 100,0 

        
14. Чи зазнавали Ви певних перешкод у доступі до приміщень суду через обмеження охорони? 

  Частота  Частка, %  
  так 1 0,8 

ні 119 99,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

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

приміщення суду і користуватися послугами суду? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 17 14,2 

скоріше ні 1 0,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 16 13,3 

скоріше так 18 15,0 
цілком так 68 56,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 
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16. Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи завжди вдавалось додзвонитися та отримати 

потрібну інформацію телефоном?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 2 1,7 

скоріше ні 2 1,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 11 9,2 

скоріше так 3 2,5 
цілком так 59 49,2 
не надали відповіді 43 35,8 
Разом 120 100,0 

        
17. Чи дозволяв графік роботи канцелярії суду вчасно та безперешкодно вирішувати Ваші справи у 

суді (подати позов, ознайомитися з матеріалами, отримати рішення, ухвалу, вирок та ін.)?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 1 0,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

2 1,7 

скоріше так 6 5,0 
цілком так 110 91,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
18. Чи могли би Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката (юриста-консультанта) у разі 

необхідності? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 6 5,0 

скоріше ні 2 1,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 6 5,0 

скоріше так 5 4,2 
цілком так 49 40,8 
не надали відповіді 52 43,3 
Разом 120 100,0 

        
19. Чи є характерним для приміщень суду достатність зручних місць для очікування, оформлення 

документів, підготовки до засідання?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 5 4,2 

скоріше ні 2 1,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 5 4,2 

скоріше так 6 5,0 
цілком так 102 85,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
20. Чи є характерним для приміщення суду вільний доступ до побутових приміщень (туалетів)?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
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більш-менш (варіант: і так і ні) 2 1,7 

скоріше так 2 1,7 
цілком так 116 96,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
21. Чи є характерним для приміщення суду чистота та прибраність приміщень?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 0 0,0 
скоріше так 2 1,7 
цілком так 118 98,3 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
22. Чи є характерним для приміщення суду достатність освітлення?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

0 0,0 

скоріше так 3 2,5 
цілком так 117 97,5 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

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

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 1 0,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 4 3,3 

скоріше так 3 2,5 
цілком так 111 92,5 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
24. Чи повною мірою  задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо розташування кабінетів, залів 

судових засідань, інших приміщень?  
  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 3 2,5 

скоріше так 5 4,2 
цілком так 112 93,3 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 
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25. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо правил допуску в суд та 
перебування в ньому? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 5 4,2 

скоріше так 7 5,8 
цілком так 107 89,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
26. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо справ, що призначені до 

розгляду? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 3 2,5 

скоріше ні 1 0,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 4 3,3 

скоріше так 6 5,0 
цілком так 106 88,3 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

 
27. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо зразків документів (заяв, 

клопотань, тощо)?  
  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 1 0,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

11 9,2 

скоріше так 5 4,2 
цілком так 102 85,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

       
 

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

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 2 1,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 4 3,3 

скоріше так 5 4,2 
цілком так 109 90,8 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
29. Чи користувалися Ви сторінкою суду в мережі Інтернет? 

  Частота  Частка, %  
  так 60 50,0 

ні 60 50,0 
Разом 120 100,0 
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30. Чи знайшли Ви на сторінці суду потрібну для Вас інформацію? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 3 5,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

8 13,3 

скоріше так 10 16,7 
цілком так 39 65,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 60 100,0 

  Не відповідали на запитання  60   

      Разом 120   
        

31. Чи працівники суду працювали старанно та не припускалися помилок, які призводили б до 
перероблення документів та порушення строків? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 3 2,5 

скоріше ні 2 1,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 6 5,0 

скоріше так 14 11,7 
цілком так 95 79,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
32. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами доброзичливість, повагу, бажання 

допомогти? 
  Частота  Частка, %  
  цілком ні 5 4,2 

скоріше ні                         3 2,5 
більш-менш (варіант: і так і ні) 5 4,2 

скоріше так 4 3,3 
цілком так 103 85,8 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

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

незалежно від соціального статусу?  
  Частота  Частка, % 
  цілком ні 5 4,2 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 6 5,0 

скоріше так 6 5,0 
цілком так 103 85,8 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

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

справи? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,8 
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скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 1 0,8 

скоріше так 8 6,7 
цілком так 110 91,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
35. Чи вчасно (відповідно до графіку) розпочалося останнє засідання по Вашій справі? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 21 26,9 

скоріше ні 3 3,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 2 2,6 

скоріше так 6 7,7 
цілком так 46 59,0 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 78 100,0 

 Не відповідали на  запитання  42  
 Разом 120  
        

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

  Частота  Частка, %  
  
 

цілком ні 25 32,1 
скоріше ні 1 1,3 
більш-менш (варіант: і так і ні) 0 0,0 

скоріше так 5 6,4 
цілком так 47 60,3 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 78 100,0 
Не відповідали на запитання  42  
Разом 120  

        
37. Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про розгляд справи?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 3 3,8 

скоріше ні 1 1,3 
більш-менш (варіант: і так і ні) 0 0,0 

скоріше так 1 1,3 
цілком так 73 93,6 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 78 100,0 
Не відповідали на запитання  42  
Разом 120  

        
38.Чи вважаєте Ви обґрунтованими затримки/перенесення слухань у розгляді Вашої справи?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 5 6,4 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 4 5,1 



56 
 

скоріше так 4 5,1 
цілком так 64 82,1 
не надали відповіді 1 1,3 
Разом 78 100,0 
Не відповідали на запитання  42  
Разом 120  

        
39.Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 

як голова колегії суддів) неупередженість та незалежність (суддя не піддавався зовнішньому тиску, 
якщо такий був)? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 6 7,7 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 4 5,1 

скоріше так 11 14,1 
цілком так 57 73,1 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 78 100,0 
Не відповідали на запитання  42  
Разом 120  

        
40. Чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії 

суддів) наступне: коректність, доброзичливість,ввічливість? 
  Частота  Частка, %  
  
 

цілком ні 2 2,6 
скоріше ні 1 1,3 
більш-менш (варіант: і так і ні) 3 3,8 

скоріше так 9 11,5 
цілком так 63 80,8 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 78 100,0 
Не відповідали на запитання  42  
Разом 120  

        
41. Чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії 

суддів) наступне: належна підготовка до справи та знання справи?  
  Частота  Частка, %  
  
 

цілком ні 2 2,6 
скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

2 2,6 

скоріше так 11 14,1 
цілком так 63 80,8 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом  78 100,0 
Не відповідали на запитання  42  
Разом 120  

        
42. Чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії 

суддів) наступне: надання можливостей сторонам обґрунтувати свою позицію?  
  Частота  Частка, %  
  цілком ні 6 7,7 
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скоріше ні 2 2,6 
більш-менш (варіант: і так і ні) 3 3,8 

скоріше так 3 3,8 
цілком так 64 82,1 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 78 100,0 
Не відповідали на запитання  42  
Разом 120  

        
43. Чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії 

суддів) наступне: дотримання процедури розгляду?  
  Частота  Частка, %  
  цілком ні 3 3,8 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 0 5,5 
скоріше так 6 7,7 
цілком так 69 88,5 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 78 100,0 
Не відповідали на запитання  42  
Разом 120  

        
44. Чи рішення по Вашій справі було на Вашу користь? 

  Частота  Частка, %  
  так 22 68,8 

ні 10 31,3 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом  32 100,0 
Не відповідали на запитання  88  
Разом 120  

        
45. Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по Вашій справі? 

  Частота  Частка, %  
  так 6 18,8 

ні 8 25,0 
не надали відповіді 18 56,3 
Разом 32 100,0 
Не відповідали на запитання  88  
Разом 120  

        
46. Чи отримали Ви повний текст рішення по Вашій справі? 

  Частота  Частка, %  
  так 12 37,5 

ні 20 62,5 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 32 100,0 
Не відповідали на запитання  88  
Разом 120  

47. Чи вчасно Ви отримали повний текст рішення по Вашій справі? 

  Частота  Частка, %  
  так 2 66,7 
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ні 1 33,3 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 3 100,0 
Не відповідали на запитання  117  
Разом 120  

        
48. Якщо Вам вдалось ознайомитись з текстом рішення, чи було рішення викладено легкою, 

доступною для розуміння мовою? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 1 25,0 
скоріше так 

0 0,0 

цілком так 3 75,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 4 100,0 
Не відповідали на запитання  116  
Разом 120  

        
49. Якщо Вам вдалось ознайомитись з текстом рішення на Вашу думку, чи було рішення по Вашій 

справі добре обґрунтованим? 

  Частота  Частка, %  
  
 

цілком ні 4 100,0 
скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 0 0,0 
скоріше так 0 0,0 
цілком так 0 0,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 4 100,0 
Не відповідали на запитання  116  
Разом 120  

        
50. Вкажіть загальну кількість судових засідань, що відбулися по Вашій справі  

  Частота  Частка, %  
  1 11 35,5 

2 10 32,3 
3 3 9,7 
4 2 6,5 
5 2 6,5 
6 1 3,2 
8 1 3,2 
50 1 3,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 
 31 100,0 

 Не відповідали на запитання  89  
   Разом  120   

 
51. Вкажіть загальну кількість судових засідань, що не відбулися через неналежну організацію 

роботи суду 

  Частота  Частка, %  

 
Не відповідали на запитання  120 100,0 
Разом 120 100,0 
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52. Вкажіть загальну кількість візитів до суду, що не були пов'язані з участю в судових засіданнях 

  Частота  Частка, %  
  0 0 0,0 

1 2 18,2 
2 5 45,5 
3 1 9,1 
4 2 18,2 
11 1 9,1 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 11 100,0 

 Не відповідали на запитання  109  
 Разом 120  
        
55. Як Ви вважаєте, чи наявні матеріально-технічні ресурси забезпечують потреби працівників суду 

для ефективного виконання своїх обов’язків?  

  Частота  Частка, %  
  так 88 73,3 

ні 32 26,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
56. Скажіть будь ласка, яким є Ваші враження від візиту до суду сьогодні у порівнянні з Вашими 

очікуваннями?  
  Частота  Частка, %  
  кращі, ніж очікував 14 11,7 

гірші, ніж очікував 11 9,2 
відповідають очікуванням  95 79,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
57. Якщо Ви були в цьому суді протягом 2009-2011 років, на Ваш погляд, чи змінилася якість 

роботи суду з того часу?  
  Частота  Частка, %  
  значно погіршилася  2 1,7 

дещо погіршилася  2 1,7 
залишилась без змін  34 28,3 
покращилась несуттєво 25 20,8 
покращилась значно 22 18,3 
не надали відповіді 31 25,8 
важко сказати  0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
58. Чи відчули Ви певні зміни в організації роботи цього суду після запровадження автоматизованої 

системи діловодства? 
  Частота  Частка, % 
  так, відчув позитивні зміни  41 34,2 

так, відчув негативні зміни  
2 1,7 

ні, не відчув ніяких змін  48 40,0 
не надали відповіді 29 24,2 
Разом 120 100,0 
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ДОДАТОК 2 
Вибіркове опитування відвідувачів щодо їх задоволення якістю функціонування 

Луцького міськрайонного суду Волинської області 
 

1. Вік 

  Частота  Частка, %  
  18-25 років 19 15,8 

26-39 років 45 37,5 
40-59 років 46 38,3 
60 років і старші 10 8,3 
Разом 120 100,0 

        
2. Рівень освіти 

  Частота  Частка, %  
  середня та неповна середня  

48 40,0 

базова вища  5 4,2 
повна вища  67 55,8 
Разом 120 100,0 

        
3. Стать  

  Частота  Частка, %  
  чоловіча 74 61,7 

жіноча 46 38,3 
Разом 120 100,0 

        
4. Наявність вищої юридичної освіти: 

  Частота  Частка, %  
  так 35 29,2 

ні 85 70,8 
Разом 120 100,0 

        
5. Де Ви проживаєте: 

  Частота  Частка, %  
  в населеному пункті, де розташований цей суд 

93 77,5 

в іншому населеному пункті 27 22,5 

Разом 120 100,0 
        

6. У суді Ви представляєте: 
  Частота  Частка, %  
  особисто себе (є позивачем / відповідачем /свідком / 

потерпілим) 
88 73,3 

іншу особу (є адвокатом, юрист-консультантом) 
29 24,2 

інше  3 2,5 
Разом 120 100,0 
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7. Ви вважаєте себе: 

  Частота  Частка, %  
  бідним 9 7,5 

нижче середнього статку  15 12,5 

середнього статку 91 75,8 
заможним 5 4,2 
Разом 120 100,0 

        
8. Як часто Ви були учасником судового процесу?  

  Частота  Частка, %  
  це мій перший судовий процес 57 47,5 

2-5 разів 26 21,7 
6 разів і б ільше  37 30,8 
Разом 120 100,0 

        
9. В якому з видів судового процесу в цьому суді Ви берете участь? 

  Частота  Частка, %  
  Цивільний процес  83 69,2 

Кримінальний процес 24 20,0 
Господарський процес 2 1,7 
Адміністративний процес 4 3,3 
Справа про адміністративні правопорушення 7 5,8 
Разом 120 100,0 

        
10. На якій стадії розгляду знаходиться Ваша справа? 

  Частота  Частка, %  
  розгляд справи ще не розпочато  29 24,2 

справа знаходиться в процесі розгляду  47 39,2 

розгляд справи завершено (винесено рішення) 44 36,7 
інше  0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
11. Який ступінь Вашої обізнаності з роботою судів та суддів в цілому?  

  Частота  Частка, %  

 

цілком обізнаний  6 5,0 
загалом обізнаний  32 26,7 
зовсім не обізнаний  35 29,2 
майже не обізнаний  47 39,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
12. Оцініть, будь ласка за 5-бальною шкалою, якість роботи цього суду: 

  Частота  Частка, %  
  1  6 5,0 

2 6 5,0 
3 30 25,0 
4 49 40,8 
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5 29 24,2 
Разом 120 100,0 

        
13.1. Чи легко Вам було знайти будівлю суду? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 2 1,7 

скоріше ні 3 2,5 
більш-менш (варіант: і так і ні) 11 9,2 

скоріше так 15 12,5 
цілком так 89 74,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
13.2. Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським транспортом?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 3 2,5 

скоріше ні 2 1,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

9 7,5 

скоріше так 12 10,0 
цілком так 68 56,7 
не надали відповіді 26 21,7 
Разом 120 100,0 

        
13.3. Чи зручно паркувати автомобіль (достатньо паркувальних місць) біля будівлі суду? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 5 4,2 

скоріше ні 4 3,3 
більш-менш (варіант: і так і ні) 7 5,8 

скоріше так 4 3,3 
цілком так 4 3,3 
не надали відповіді 96 80,0 
Разом 120 100,0 

        
14. Чи зазнавали Ви певних перешкод у доступі до приміщень суду через обмеження охорони? 

  Частота  Частка, %  
  так 3 2,5 

ні 117 97,5 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

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

приміщення суду і користуватися послугами суду? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 39 32,5 

скоріше ні 21 17,5 
більш-менш (варіант: і так і ні) 43 35,8 

скоріше так 4 3,3 
цілком так 13 10,8 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 
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16. Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи завжди вдавалось додзвонитися та отримати 

потрібну інформацію телефоном?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 10 8,3 

скоріше ні 2 1,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 10 8,3 

скоріше так 10 8,3 
цілком так 27 22,5 
не надали відповіді 61 50,8 
Разом 120 100,0 

        
17. Чи дозволяв графік роботи канцелярії суду вчасно та безперешкодно вирішувати Ваші справи у 

суді (подати позов, ознайомитися з матеріалами, отримати рішення, ухвалу, вирок та ін.)?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 9 7,5 

скоріше ні 4 3,3 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

14 11,7 

скоріше так 40 33,3 
цілком так 53 44,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
18. Чи могли би Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката (юриста-консультанта) у разі 

необхідності? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 13 10,8 

скоріше ні 6 5,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 12 10,0 

скоріше так 8 6,7 
цілком так 72 60,0 
не надали відповіді 9 7,5 
Разом 120 100,0 

        
19. Чи є характерним для приміщень суду достатність зручних місць для очікування, оформлення 

документів, підготовки до засідання?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 20 16,7 

скоріше ні 8 6,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

14 11,7 

скоріше так 29 24,2 
цілком так 49 40,8 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
20. Чи є характерним для приміщення суду вільний доступ до побутових приміщень (туалетів)?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 4 3,3 

скоріше ні 7 5,8 
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більш-менш (варіант: і так і ні) 21 17,5 

скоріше так 29 24,2 
цілком так 59 49,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
21. Чи є характерним для приміщення суду чистота та прибраність приміщень?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 5 4,2 

скоріше ні 1 0,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 16 13,3 
скоріше так 24 20,0 
цілком так 74 61,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
22. Чи є характерним для приміщення суду достатність освітлення?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 4 3,3 

скоріше ні 8 6,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

20 16,7 

скоріше так 27 22,5 
цілком так 61 50,8 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

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

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 7 5,8 

скоріше ні 5 4,2 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

16 13,3 

скоріше так 30 25,0 
цілком так 62 51,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
24. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо розташування кабінетів, залів 

судових засідань, інших приміщень?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 10 8,3 

скоріше ні 5 4,2 
більш-менш (варіант: і так і ні) 15 12,5 

скоріше так 26 21,7 
цілком так 64 53,3 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 
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25. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо правил допуску в суд та 
перебування в ньому? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 8 6,7 

скоріше ні 2 1,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 14 11,7 

скоріше так 31 25,8 
цілком так 65 54,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
26. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо справ, що призначені до 

розгляду? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 7 5,8 

скоріше ні 2 1,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

15 12,5 

скоріше так 25 20,8 
цілком так 71 59,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

 
27. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо зразків документів (заяв, 

клопотань, тощо)?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 10 8,3 

скоріше ні 8 6,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 17 14,2 

скоріше так 19 15,8 
цілком так 66 55,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

       
28. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо порядку сплати судових зборів 

та мита, реквізити та розміри платежів?  
  Частота  Частка, %  
  цілком ні 6 5,0 

скоріше ні 4 3,3 
більш-менш (варіант: і так і ні) 12 10,0 

скоріше так 21 17,5 
цілком так 54 45,0 
не надали відповіді 23 19,2 
Разом 120 100,0 

        
29. Чи користувалися Ви сторінкою суду в мережі Інтернет? 

  Частота  Частка, %  
  так 34 28,3 

ні 86 71,7 
Разом 120 100,0 

        



66 
 

30. Чи знайшли Ви на сторінці суду потрібну для Вас інформацію? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 2 5,9 

скоріше ні 2 5,9 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

3 8,8 

скоріше так 14 41,2 
цілком так 13 38,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 34 100,0 

  Не відповідали на запитання  86   

      Разом 120   
        

31. Чи працівники суду працювали старанно та не припускалися помилок, які призводили б до 
перероблення документів та порушення строків? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 4 3,3 

скоріше ні 6 5,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 16 13,3 

скоріше так 26 21,7 
цілком так 68 56,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
32. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами доброзичливість, повагу, бажання 

допомогти? 
  Частота  Частка, %  
  цілком ні 5 4,2 

скоріше ні                         2 1,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

14 11,7 

скоріше так 23 19,2 
цілком так 76 63,3 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

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

незалежно від соціального статусу?  
  Частота  Частка, %  
  цілком ні 11 9,2 

скоріше ні 5 4,2 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

12 10,0 

скоріше так 21 17,5 
цілком так 71 59,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

       
 

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

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 2 1,7 
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скоріше ні 3 2,5 
більш-менш (варіант: і так і ні) 14 11,7 

скоріше так 21 17,5 
цілком так 80 66,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
35. Чи вчасно (відповідно до графіку) розпочалося останнє засідання по Вашій справі? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 14 15,2 

скоріше ні 2 2,2 
більш-менш (варіант: і так і ні) 15 16,3 

скоріше так 14 15,2 
цілком так 47 51,1 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 92 100,0 

 Не відповідали на запитання  28  
 Разом 120  
        

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

  Частота  Частка, %  
  
 

цілком ні 7 7,6 
скоріше ні 6 6,5 
більш-менш (варіант: і так і ні) 11 12,0 

скоріше так 10 10,9 
цілком так 47 51,1 
не надали відповіді 11 12,0 
Разом 92 100,0 
Не відповідали на запитання  28  
Разом 120  

        
37. Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про розгляд справи?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 12 13,0 

скоріше ні 5 5,4 
більш-менш (варіант: і так і ні) 15 16,3 

скоріше так 6 6,5 
цілком так 54 58,7 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 92 100,0 
Не відповідали на запитання  28  
Разом 120  

        
 

38.Чи вважаєте Ви обґрунтованими затримки/перенесення слухань у розгляді Вашої справи?  
  Частота  Частка, %  
  цілком ні 13 14,1 

скоріше ні 5 5,4 
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більш-менш (варіант: і так і ні) 12 13,0 

скоріше так 4 4,3 
цілком так 29 31,5 
не надали відповіді 29 31,5 
Разом 92 100,0 
Не відповідали на запитання  28  
Разом 120  

        
39.Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 

як голова колегії суддів) неупередженість та незалежність (суддя не піддавався зовнішньому тиску, 
якщо такий був)? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 8 8,7 

скоріше ні 3 3,3 
більш-менш (варіант: і так і ні) 19 20,7 

скоріше так 13 14,1 
цілком так 49 53,3 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 92 100,0 
Не відповідали на запитання  28  
Разом 120  

        
40. Чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії 

суддів) наступне: коректність, доброзичливість,ввічливість? 
  Частота  Частка, %  
  
 

цілком ні 3 3,3 
скоріше ні 2 2,2 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

8 8,7 

скоріше так 27 29,3 
цілком так 52 56,5 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 92 100,0 
Не відповідали на запитання  28  
Разом 120  

        
41. Чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії 

суддів) наступне: належна підготовка до справи та знання справи?  
  Частота  Частка, %  
  
 

цілком ні 1 1,1 
скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

10 10,9 

скоріше так 20 21,7 
цілком так 61 66,3 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом  92 100,0 
Не відповідали на запитання  28  
Разом 120  
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42. Чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії 

суддів) наступне: надання можливостей сторонам обґрунтувати свою позицію?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 1,1 

скоріше ні 3 3,3 
більш-менш (варіант: і так і ні) 12 13,0 

скоріше так 21 22,8 
цілком так 55 59,8 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 92 100,0 
Не відповідали на запитання  28  
Разом 120  

        
43. Чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії 

суддів) наступне: дотримання процедури розгляду?  
  Частота  Частка, %  
  цілком ні 3 3,3 

скоріше ні 4 4,3 
більш-менш (варіант: і так і ні) 18 19,6 
скоріше так 15 16,3 
цілком так 52 56,5 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 92 100,0 
Не відповідали на запитання  28  
Разом 120  

        
44. Чи рішення по Вашій справі було на Вашу користь? 

  Частота  Частка, %  
  так 30 65,2 

ні 16 34,8 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом  46 100,0 
Не відповідали на запитання  74  
Разом 120  

        
45. Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по Вашій справі? 

  Частота  Частка, %  
  так 11 23,9 

ні 22 47,8 
не надали відповіді 13 28,3 
Разом 46 100,0 
Не відповідали на запитання  74  
Разом 120  

        
46. Чи отримали Ви повний текст рішення по Вашій справі? 

  Частота  Частка, %  
  так 34 73,9 

ні 7 15,2 
не надали відповіді 5 10,9 
Разом 46 100,0 
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Не відповідали на запитання  74  
Разом 120  

47. Чи вчасно Ви отримали повний текст рішення по Вашій справі? 

  Частота  Частка, %  
  так 4 11,8 

ні 9 26,5 
не надали відповіді 21 61,8 
Разом 34 100,0 
Не відповідали на запитання  86  
Разом 120  

        
48. Якщо Вам вдалось ознайомитись з текстом рішення, чи було рішення викладено легкою, 

доступною для розуміння мовою? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 2 5,9 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 1 2,9 
скоріше так 

2 5,9 

цілком так 7 20,6 
не надали відповіді 22 64,7 
Разом 34 100,0 
Не відповідали на запитання  86  
Разом 120  

        
49. Якщо Вам вдалось ознайомитись з текстом рішення на Вашу думку, чи було рішення по Вашій 

справі добре обґрунтованим? 

  Частота  Частка, %  
  
 

цілком ні 2 5,9 
скоріше ні 2 5,9 
більш-менш (варіант: і так і ні) 2 5,9 
скоріше так 1 2,9 
цілком так 6 17,6 
не надали відповіді 21 61,8 
Разом 34 100,0 
Не відповідали на запитання  86  
Разом 120  

        
50. Вкажіть загальну кількість судових засідань, що відбулися по Вашій справі  

  Частота  Частка, %  
  1 15 32,6 

2 13 28,3 
3 9 19,6 
4 4 8,7 
5 5 10,9 
Разом 46 100,0 

 Не відповідали на запитання  74  
   Разом  120   

 
51. Вкажіть загальну кількість судових засідань, що не відбулися через неналежну організацію 

роботи суду 
  Частота  Частка, %  
 1 2 25,0 
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2 4 50,0 
3 1 12,5 
10 1 12,5 
Разом 8 100,0 

 Не відповідали на запитання  112  
 Разом 120  
        

52. Вкажіть загальну кількість візитів до суду, що не були пов'язані з участю в судових засіданнях 
  Частота  Частка, %  
  0 0 0,0 

1 3 37,5 
2 1 12,5 
3 2 25,0 
15 1 12,2 
20 1 12,5 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 8 100,0 

 Не відповідали на запитання  112  
 Разом 120  
        
55. Як Ви вважаєте, чи наявні матеріально-технічні ресурси забезпечують потреби працівників суду 

для ефективного виконання своїх обов’язків?  
  Частота  Частка, %  
  так 64 53,3 

ні 25 20,8 
не надали відповіді 31 25,8 
Разом 120 100,0 

        
56. Скажіть будь ласка, яким є Ваші враження від візиту до суду сьогодні у порівнянні з Вашими 

очікуваннями?  

  Частота  Частка, %  
  кращі, ніж очікував 15 12,5 

гірші, ніж очікував 23 19,2 
відповідають очікуванням  82 68,3 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
57. Якщо Ви були в цьому суді протягом 2009-2011 років, на Ваш погляд, чи змінилася якість 

роботи суду з того часу?  

  Частота  Частка, %  
  значно погіршилася  4 3,3 

дещо погіршилася  1 0,8 
залишилась без змін  26 21,7 
покращилась несуттєво 14 11,7 
покращилась значно 10 8,3 
не надали відповіді 62 51,7 
важко сказати  3 2,5 
Разом 120 100,0 

        
58. Чи відчули Ви певні зміни в організації роботи цього суду після запровадження автоматизованої 

системи діловодства? 

  Частота  Частка, %  
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  так, відчув позитивні зміни  28 23,3 

так, відчув негативні зміни  6 5,0 

ні, не відчув ніяких змін  50 41,7 
не надали відповіді 36 30,0 
Разом 120 100,0 
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ДОДАТОК 3 
Вибіркове опитування відвідувачів щодо їх задоволення якістю функціонування 

Ковельського міськрайонного суду Волинської області 
 

1. Вік 

  Частота  Частка, %  
  18-25 років 14 11,7 

26-39 років 46 38,3 
40-59 років 44 36,7 
60 років і старші 16 13,3 
Разом 120 100,0 

        
2. Рівень освіти 

  Частота  Частка, %  
  середня та неповна середня  63 52,5 

базова вища  28 23,3 
повна вища  29 24,2 
Разом 120 100,0 

        
3. Стать  

  Частота  Частка, %  
  чоловіча 53 44,2 

жіноча 67 55,8 
Разом 120 100,0 

        
4. Наявність вищої юридичної освіти: 

  Частота  Частка, %  
  так 17 14,2 

ні 103 85,8 
Разом 120 100,0 

        
5. Де Ви проживаєте: 

  Частота  Частка, %  
  в населеному пункті, де розташований цей суд 94 78,3 

в іншому населеному пункті 26 21,7 

Разом 120 100,0 
        

6. У суді Ви представляєте: 

  Частота  Частка, %  
  особисто себе (є позивачем / відповідачем /свідком / 

потерпілим) 
110 91,7 

іншу особу (є адвокатом, юрист-консультантом) 
9 7,5 

інше  1 0,8 
Разом 120 100,0 
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7. Ви вважаєте себе: 

  Частота  Частка, %  
  бідним 14 11,7 

нижче середнього статку  
13 10,8 

середнього статку 91 75,8 
заможним 2 1,7 
Разом 120 100,0 

        
8. Як часто Ви були учасником судового процесу?  

  Частота  Частка, %  
  це мій перший судовий процес 65 54,2 

2-5 разів 41 34,2 
6 разів і б ільше  14 11,7 
Разом 120 100,0 

        
9. В якому з видів судового процесу в цьому суді Ви берете участь? 

  Частота  Частка, %  
  Цивільний процес  71 59,2 

Кримінальний процес 16 13,3 
Господарський процес 2 1,7 
Адміністративний процес 13 10,8 
Справа про адміністративні правопорушення 18 15,0 
Разом 120 100,0 

        
10. На якій стадії розгляду знаходиться Ваша справа? 

  Частота  Частка, %  
  розгляд справи ще не розпочато  12 10,0 

справа знаходиться в процесі розгляду  
66 55,0 

розгляд справи завершено (винесено рішення) 42 35,0 
інше  0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
11. Який ступінь Вашої обізнаності з роботою судів та суддів в цілому?  

  Частота  Частка, %  

 

цілком обізнаний  4 3,3 
загалом обізнаний  43 35,8 
зовсім не обізнаний  16 13,3 
майже не обізнаний  57 47,5 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
12. Оцініть, будь ласка за 5-бальною шкалою, якість роботи цього суду: 

  Частота  Частка, %  
  1  6 5,0 

2 1 0,8 
3 13 10,8 
4 34 28,3 
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5 66 55,0 
Разом 120 100,0 

        
13.1. Чи легко Вам було знайти будівлю суду? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 2 1,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

2 1,7 

скоріше так 9 7,5 
цілком так 107 89,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
13.2. Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським транспортом?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 3 2,5 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

1 0,8 

скоріше так 9 7,5 
цілком так 86 71,7 
не надали відповіді 21 17,5 
Разом 120 100,0 

        
13.3. Чи зручно паркувати автомобіль (достатньо паркувальних місць) біля будівлі суду? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 3 2,5 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

0 2,5 

скоріше так 0 0,0 
цілком так 18 15,0 
не надали відповіді 99 82,5 
Разом 120 100,0 

        
14. Чи зазнавали Ви певних перешкод у доступі до приміщень суду через обмеження охорони? 

  Частота  Частка, %  
  так 5 4,2 

ні 115 95,8 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

  
  
     

15. Як Ви вважаєте, чи люди з обмеженими можливостями можуть безперешкодно потрапити до 
приміщення суду і користуватися послугами суду? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 20 16,7 

скоріше ні 15 12,5 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

38 31,7 

скоріше так 27 22,5 
цілком так 20 16,7 
не надали відповіді 0 0,0 
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Разом 120 100,0 

    
  
   

16. Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи завжди вдавалось додзвонитися та отримати 
потрібну інформацію телефоном?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 3 2,5 

скоріше ні 2 1,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 4 3,3 

скоріше так 20 16,7 
цілком так 69 57,5 
не надали відповіді 22 18,3 
Разом 120 100,0 

        
17. Чи дозволяв графік роботи канцелярії суду вчасно та безперешкодно вирішувати Ваші справи у 

суді (подати позов, ознайомитися з матеріалами, отримати рішення, ухвалу, вирок та ін.)?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 3 2,5 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

18 15,0 

скоріше так 30 25,0 
цілком так 68 56,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
18. Чи могли би Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката (юриста-консультанта) у разі 

необхідності? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 6 5,0 

скоріше ні 8 6,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 6 5,0 

скоріше так 23 19,2 
цілком так 72 60,0 
не надали відповіді 5 4,2 
Разом 120 100,0 

        
19. Чи є характерним для приміщень суду достатність зручних місць для очікування, оформлення 
документів, підготовки до засідання?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 3 2,5 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 14 11,7 

скоріше так 14 11,7 
цілком так 89 74,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
20. Чи є характерним для приміщення суду вільний доступ до побутових приміщень (туалетів)?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,8 
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скоріше ні 4 3,3 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

6 5,0 

скоріше так 17 14,2 
цілком так 92 76,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
21. Чи є характерним для приміщення суду чистота та прибраність приміщень?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 3 2,5 
скоріше так 16 13,3 
цілком так 101 84,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
22. Чи є характерним для приміщення суду достатність освітлення?  

  Частота  Частка, % 
  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 2 1,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 10 8,3 

скоріше так 16 13,3 
цілком так 91 75,8 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

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

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

3 2,5 

скоріше так 24 20,0 
цілком так 93 77,5 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
24. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо розташування кабінетів, залів 

судових засідань, інших приміщень?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 3 2,5 
більш-менш (варіант: і так і ні) 6 5,0 

скоріше так 26 21,7 
цілком так 84 70,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 
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25. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо правил допуску в суд та 
перебування в ньому? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 2 1,7 

скоріше ні 2 1,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

7 5,8 

скоріше так 22 18,3 
цілком так 87 72,5 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
26. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо справ, що призначені до 

розгляду? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 1 0,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 7 5,8 

скоріше так 27 22,5 
цілком так 84 70,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

 
27. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо зразків документів (заяв, 

клопотань, тощо)?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 4 3,3 

скоріше так 29 24,2 
цілком так 86 71,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
28. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо порядку сплати судових зборів 

та мита, реквізити та розміри платежів?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 2 1,7 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 5 4,2 

скоріше так 24 20,0 
цілком так 89 74,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
29. Чи користувалися Ви сторінкою суду в мережі Інтернет? 

  Частота  Частка, %  
  так 22 18,3 

ні 98 81,7 
Разом 120 100,0 
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30. Чи знайшли Ви на сторінці суду потрібну для Вас інформацію? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 4,5 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

2 9,1 

скоріше так 3 13,6 
цілком так 16 72,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 22 100,0 

  Не відповідали на запитання  98   

      Разом 120   
        

31. Чи працівники суду працювали старанно та не припускалися помилок, які призводили б до 
перероблення документів та порушення строків? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 6 5,0 

скоріше ні 1 0,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 5 4,2 

скоріше так 23 19,2 
цілком так 85 70,8 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
32. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами доброзичливість, повагу, бажання 

допомогти? 
  Частота  Частка, %  
  цілком ні 4 3,3 

скоріше ні                         2 1,7 
більш-менш (варіант: і так і ні) 5 4,2 

скоріше так 36 30,0 
цілком так 73 60,8 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

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

незалежно від соціального статусу?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 2 1,7 

скоріше ні 3 2,5 
більш-менш (варіант: і так і ні) 13 10,8 

скоріше так 39 32,5 
цілком так 63 52,5 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

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

справи? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,8 
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скоріше ні 3 2,5 
більш-менш (варіант: і так і ні) 5 4,2 

скоріше так 26 21,7 
цілком так 85 70,8 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
35. Чи вчасно (відповідно до графіку) розпочалося останнє засідання по Вашій справі? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 14 13,0 

скоріше ні 15 13,9 
більш-менш (варіант: і так і ні) 9 8,3 

скоріше так 25 23,1 
цілком так 45 41,7 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 108 100,0 

 Не відповідали на запитання  12  
 Разом 120  
        

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

  Частота  Частка, %  
  
 

цілком ні 6 5,6 
скоріше ні 3 2,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 9 8,3 

скоріше так 18 16,7 
цілком так 72 66,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 108 100,0 
Не відповідали на запитання  12  
Разом 120  

        
37. Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про розгляд справи?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 3 2,8 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 6 5,6 

скоріше так 21 19,4 
цілком так 78 72,2 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 108 100,0 
Не відповідали на запитання  12  
Разом 120  

        
38.Чи вважаєте Ви обґрунтованими затримки/перенесення слухань у розгляді Вашої справи?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 3 2,8 

скоріше ні 2 1,9 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

7 6,5 
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скоріше так 29 26,9 
цілком так 67 62,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 108 100,0 
Не відповідали на запитання  12  
Разом 120  

        
39.Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 

як голова колегії суддів) неупередженість та незалежність (суддя не піддавався зовнішньому тиску, 
якщо такий був)? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 4 3,7 

скоріше ні 1 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

5 4,6 

скоріше так 27 25,0 
цілком так 70 64,8 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 108 100,0 
Не відповідали на запитання  12  
Разом 120  

        
40. Чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії 

суддів) наступне: коректність, доброзичливість,ввічливість? 
  Частота  Частка, %  
  
 

цілком ні 0 0,0 
скоріше ні 2 1,9 
більш-менш (варіант: і так і ні) 5 4,6 

скоріше так 27 25,0 
цілком так 74 68,5 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 108 100,0 
Не відповідали на запитання  12  
Разом 120  

        
41. Чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії 

суддів) наступне: належна підготовка до справи та знання справи?  
  Частота  Частка, %  
  
 

цілком ні 0 0,0 
скоріше ні 3 2,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 5 4,6 

скоріше так 16 14,8 
цілком так 84 77,8 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом  108 100,0 
Не відповідали на запитання  12  
Разом 120  

        
42. Чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії 

суддів) наступне: надання можливостей сторонам обґрунтувати свою позицію?  
  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,9 
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скоріше ні 2 1,9 
більш-менш (варіант: і так і ні) 4 3,7 

скоріше так 18 16,7 
цілком так 83 76,9 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 108 100,0 
Не відповідали на запитання  12  
Разом 120  

        
43. Чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії 

суддів) наступне: дотримання процедури розгляду?  
  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,9 

скоріше ні 1 0,9 
більш-менш (варіант: і так і ні) 3 2,8 
скоріше так 18 16,7 
цілком так 85 78,7 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 108 100,0 
Не відповідали на запитання  12  
Разом 120  

        
44. Чи рішення по Вашій справі було на Вашу користь? 

  Частота  Частка, %  
  так 26 61,9 

ні 16 38,1 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом  42 100,0 
Не відповідали на запитання  78  
Разом 120  

        
45. Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по Вашій справі? 

  Частота  Частка, %  
  так 8 19,0 

ні 32 76,2 
не надали відповіді 2 4,8 
Разом 42 100,0 
Не відповідали на запитання  78  
Разом 120  

        
46. Чи отримали Ви повний текст рішення по Вашій справі? 

  Частота  Частка, %  
  так 33 79,1 

ні 9 20,9 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 42 100,0 
Не відповідали на запитання  78  
Разом 120  

47. Чи вчасно Ви отримали повний текст рішення по Вашій справі? 

  Частота  Частка, %  
  так 5 62,5 
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ні 3 37,5 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 8 100,0 
Не відповідали на запитання  26  
Разом 34  

        
48. Якщо Вам вдалось ознайомитись з текстом рішення, чи було рішення викладено легкою, 

доступною для розуміння мовою? 
  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 0 0,0 
скоріше так 4 50,0 

цілком так 4 50,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 8 100,0 
Не відповідали на запитання  26  
Разом 34  

        
49. Якщо Вам вдалось ознайомитись з текстом рішення на Вашу думку, чи було рішення по Вашій 

справі добре обґрунтованим? 
 

  Частота  Частка, %  
  
 

цілком ні 0 0,0 
скоріше ні 2 25,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 1 12,5 
скоріше так 2 25,0 
цілком так 3 37,5 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 8 100,0 
Не відповідали на запитання  26  
Разом 34  

        
50. Вкажіть загальну кількість судових засідань, що відбулися по Вашій справі  

  Частота  Частка, %  
  1 22 52,4 

2 4 9,5 
4 5 11,9 
5 8 19,0 
6 1 2,4 
7 2 4,8 
Разом 42 100,0 

 Не відповідали на запитання  78  
   Разом  120   

 
51. Вкажіть загальну кількість судових засідань, що не відбулися через неналежну організацію 

роботи суду 

  Частота  Частка, %  

 
1 3 100,0 
Разом 3 100,0 

 Не відповідали на запитання  39  
 Разом 42  
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52. Вкажіть загальну кількість візитів до суду, що не були пов'язані з участю в судових засіданнях 

  Частота  Частка, %  
  0 0 0,0 

1 7 25,0 
2 6 21,4 
3 4 14,3 
4 2 7,1 
5 2 7,1 
7 1 3,6 
10 2 7,1 
20 3 10,7 
53 1 3,6 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 28 100,0 

 Не відповідали на запитання  14  
 Разом 42  

 
55. Як Ви вважаєте, чи наявні матеріально-технічні ресурси забезпечують потреби працівників суду 

для ефективного виконання своїх обов’язків?  

  Частота  Частка, %  
  так 106 88,3 

ні 14 11,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
56. Скажіть будь ласка, яким є Ваші враження від візиту до суду сьогодні у порівнянні з Вашими 

очікуваннями?  

  Частота  Частка, %  
  кращі, ніж очікував 53 44,2 

гірші, ніж очікував 10 8,3 
відповідають очікуванням  57 47,5 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
57. Якщо Ви були в цьому суді протягом 2009-2011 років, на Ваш погляд, чи змінилася якість 

роботи суду з того часу?  
  Частота  Частка, %  
  значно погіршилася  0 0,0 

дещо погіршилася  1 0,8 
залишилась без змін  17 14,2 
покращилась несуттєво 7 5,8 
покращилась значно 61 50,8 
не надали відповіді 16 13,3 
важко сказати  18 15,0 
Разом 120 100,0 

        
58. Чи відчули Ви певні зміни в організації роботи цього суду після запровадження автоматизованої 

системи діловодства? 

  Частота  Частка, %  
  так, відчув позитивні зміни  

53 42,2 
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так, відчув негативні зміни  3 2,5 

ні, не відчув ніяких змін  42 35,0 
не надали відповіді 22 18,3 
Разом 120 100,0 
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ДОДАТОК 4 
Вибіркове опитування відвідувачів щодо їх задоволення якістю функціонування Іваничівського 

районного суду Волинської області 
 

1. Вік 

  Частота  Частка, %  
  18-25 років 17 14,2 

26-39 років 41 34,2 
40-59 років 34 28,3 
60 років і старші 28 23,3 
Разом 120 100,0 

        
2. Рівень освіти 

  Частота  Частка, % 
  середня та неповна середня  55 45,8 

базова вища  25 20,8 
повна вища  40 33,3 
Разом 120 100,0 

        
3. Стать  

  Частота  Частка, %  
  чоловіча 60 50,0 

жіноча 60 50,0 
Разом 120 100,0 

        
4. Наявність вищої юридичної освіти: 

  Частота  Частка, %  
  так 18 15,0 

ні 102 85,0 
Разом 120 100,0 

        
5. Де Ви проживаєте: 

  Частота  Частка, %  
  в населеному пункті, де розташований цей суд 35 29,2 

в іншому населеному пункті 85 70,8 

Разом 120 100,0 
        

6. У суді Ви представляєте: 
  Частота  Частка, %  
  особисто себе (є позивачем / відповідачем /свідком / 

потерпілим) 
96 80,0 

іншу особу (є адвокатом, юрист-консультантом) 
15 12,5 

інше  9 7,5 
Разом 120 100,0 
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7. Ви вважаєте себе: 

  Частота  Частка, %  
  бідним 2 1,7 

нижче середнього статку  31 25,8 

середнього статку 72 60,0 
заможним 14 11,7 
багатим  1 0,8 
Разом 120 100,0 

        
8. Як часто Ви були учасником судового процесу?  

  Частота  Частка, %  
  це мій перший судовий процес 57 47,5 

2-5 разів 26 21,7 
6 разів і б ільше  37 30,8 
Разом 120 100,0 

        
9. В якому з видів судового процесу в цьому суді Ви берете участь? 

  Частота  Частка, %  
  Цивільний процес  29 24,2 

Кримінальний процес 43 35,8 
Господарський процес 7 5,8 
Адміністративний процес 31 25,8 
Справа про адміністративні правопорушення 10 8,3 
Разом 120 100,0 

        
10. На якій стадії розгляду знаходиться Ваша справа? 

  Частота  Частка, %  
  розгляд справи ще не розпочато  15 12,5 

справа знаходиться в процесі розгляду  
68 56,7 

розгляд справи завершено (винесено рішення) 37 30,8 
інше  0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
11. Який ступінь Вашої обізнаності з роботою судів та суддів в цілому?  

  Частота  Частка, %  

 

цілком обізнаний  35 29,2 
загалом обізнаний  15 12,5 
зовсім не обізнаний  36 30,0 
майже не обізнаний  34 28,3 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
12. Оцініть, будь ласка за 5-бальною шкалою, якість роботи цього суду: 

  Частота  Частка, %  
  1  3 2,5 

2 0 0,0 
3 5 4,2 
4 48 40,0 
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5 64 53,3 
Разом 120 100,0 

        
13.1. Чи легко Вам було знайти будівлю суду? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 2 1,7 

скоріше ні 1 0,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 7 5,8 

скоріше так 29 24,2 
цілком так 81 67,5 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
13.2. Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським транспортом?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 6 5,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

28 23,3 

скоріше так 23 19,2 
цілком так 28 23,3 
не надали відповіді 35 29,2 
Разом 120 100,0 

        
13.3. Чи зручно паркувати автомобіль (достатньо паркувальних місць) біля будівлі суду? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 0 0,0 

скоріше так 4 3,3 
цілком так 31 25,8 
не надали відповіді 85 70,8 
Разом 120 100,0 

        
14. Чи зазнавали Ви певних перешкод у доступі до приміщень суду через обмеження охорони? 

  Частота  Частка, %  
  так 0 0,0 

ні 120 100,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

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

приміщення суду і користуватися послугами суду? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 4 3,3 

скоріше ні 15 12,5 
більш-менш (варіант: і так і ні) 74 61,7 

скоріше так 15  12,5 
цілком так 12 10,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 
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16. Якщо Вам доводилося телефонувати до суду, чи завжди вдавалось додзвонитися та отримати 

потрібну інформацію телефоном?  
  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 6 5,0 

скоріше так 35 29,2 
цілком так 43 35,8 
не надали відповіді 35 29,2 
Разом 120 100,0 

        
17. Чи дозволяв графік роботи канцелярії суду вчасно та безперешкодно вирішувати Ваші справи у 

суді (подати позов, ознайомитися з матеріалами, отримати рішення, ухвалу, вирок та ін.)?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 1 0,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

3 2,5 

скоріше так 42 35,0 
цілком так 60 50,0 
не надали відповіді 13 10,8 
Разом 120 100,0 

        
18. Чи могли би Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката (юриста-консультанта) у разі 

необхідності? 
  Частота  Частка, %  
  цілком ні 9 7,5 

скоріше ні 11 9,2 
більш-менш (варіант: і так і ні) 24 20,0 

скоріше так 34 28,3 
цілком так 20 16,7 
не надали відповіді 22 18,3 
Разом 120 100,0 

        
19. Чи є характерним для приміщень суду достатність зручних місць для очікування, оформлення 

документів, підготовки до засідання?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 1 0,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 11 9,2 

скоріше так 28 23,3 
цілком так 80 66,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
20. Чи є характерним для приміщення суду вільний доступ до побутових приміщень (туалетів)?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 3,3 

скоріше ні 0 5,8 
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більш-менш (варіант: і так і ні) 3 2,5 

скоріше так 19 15,8 
цілком так 98 81,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
 

21. Чи є характерним для приміщення суду чистота та прибраність приміщень?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 0 0,0 
скоріше так 14 11,7 
цілком так 106 88,3 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
22. Чи є характерним для приміщення суду достатність освітлення?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 0 0,0 

скоріше так 15 12,5 
цілком так 105 87,5 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

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

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 1 0,8 

скоріше так 29 24,2 
цілком так 90 75,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
24. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо розташування кабінетів, залів 

судових засідань, інших приміщень?  
  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 1 0,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 1 0,8 

скоріше так 34 28,3 
цілком так 84 70,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 
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25. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо правил допуску в суд та 

перебування в ньому? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 0 0,0 

скоріше так 34 28,3 
цілком так 86 71,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
26. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо справ, що призначені до 

розгляду? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 1 0,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 0 0,0 

скоріше так 31 25,8 
цілком так 88 73,3 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

 
27. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо зразків документів (заяв, 

клопотань, тощо)?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 0 0,0 

скоріше так 30 25,0 
цілком так 90 75,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
28. Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо порядку сплати судових зборів 

та мита, реквізити та розміри платежів?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 0 0,0 

скоріше так 30 25,0 
цілком так 90 75,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
29. Чи користувалися Ви сторінкою суду в мережі Інтернет? 

  Частота  Частка, %  
  так 42 35,0 

ні 78 65,0 
Разом 120 100,0 
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30. Чи знайшли Ви на сторінці суду потрібну для Вас інформацію? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 1 2,4 

скоріше так 15 35,7 
цілком так 26 61,9 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 42 100,0 

  Не відповідали на запитання  78   

      Разом 120   
        

31. Чи працівники суду працювали старанно та не припускалися помилок, які призводили б до 
перероблення документів та порушення строків? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 2 1,7 

скоріше ні 1 0,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 10 8,3 

скоріше так 60 50,0 
цілком так 47 39,2 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
32. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами доброзичливість, повагу, бажання 

допомогти? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 3 2,5 

скоріше ні                         0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 5 4,2 

скоріше так 40 33,3 
цілком так 72 60,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

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

незалежно від соціального статусу?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 1 0,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 8 6,7 

скоріше так 36 30,0 
цілком так 74 61,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 
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34. Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами професіоналізм, знання своєї 

справи? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 1 0,8 

скоріше ні 1 0,8 
більш-менш (варіант: і так і ні) 2 1,7 

скоріше так 37 30,8 
цілком так 79 65,8 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 120 100,0 

        
35. Чи вчасно (відповідно до графіку) розпочалося останнє  засідання по Вашій справі? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 2 1,9 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

2 1,9 

скоріше так 35 33,3 
цілком так 66 62,9 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 105 100,0 

 Не відповідали на запитання  15  
 Разом 120  
        

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

  Частота  Частка, %  
  
 

цілком ні 3 2,9 
скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

3 2,9 

скоріше так 50 47,6 
цілком так 49 46,7 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 105 100,0 
Не відповідали на запитання  15  
Разом 120  

        
37. Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про розгляд справи?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 2 1,9 

скоріше ні 1 1,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 1 1,0 

скоріше так 25 23,8 
цілком так 76 72,4 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 105 100,0 
Не відповідали на запитання  15  
Разом 120  
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38.Чи вважаєте Ви обґрунтованими затримки/перенесення слухань у розгляді Вашої справи?  

  Частота  Частка, % 
  цілком ні 2 1,9 

скоріше ні 1 1,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 1 1,0 

скоріше так 27 25,7 
цілком так 30 28,6 
не надали відповіді 44 41,9 
Разом 105 100,0 
Не відповідали на запитання  15  
Разом 120  

        
39.Як на Вашу думку, чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи 

як голова колегії суддів) неупередженість та незалежність (суддя не піддавався зовнішньому тиску, 
якщо такий був)? 

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 3 2,9 

скоріше так 26 24,8 
цілком так 76 72,4 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 105 100,0 
Не відповідали на запитання  15  
Разом 120  

        
40. Чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії 

суддів) наступне: коректність, доброзичливість,ввічливість? 

  Частота  Частка, %  
  
 

цілком ні 0 0,0 
скоріше ні 1 1,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 

3 2,9 

скоріше так 31 29,5 
цілком так 70 66,7 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 105 100,0 
Не відповідали на запитання  15  
Разом 120  

        
41. Чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії 

суддів) наступне: належна підготовка до справи та знання справи?  

  Частота  Частка, %  
  
 

цілком ні 0 0,0 
скоріше ні 1 1,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 4 3,8 

скоріше так 25 23,8 
цілком так 75 71,4 
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не надали відповідь  0 0,0 
Разом  105 100,0 
Не відповідали на запитання  15  
Разом 120  

        
42. Чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії 

суддів) наступне: надання можливостей сторонам обґрунтувати свою позицію?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 1 1,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 3 2,9 

скоріше так 31 29,5 
цілком так 70 66,7 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 105 100,0 
Не відповідали на запитання  15  
Разом 120  

        
43. Чи було характерним для судді, що розглядав Вашу справу (одноособово чи як голова колегії 

суддів) наступне: дотримання процедури розгляду?  

  Частота  Частка, %  
  цілком ні 0 0,0 

скоріше ні 0 0,0 
більш-менш (варіант: і так і ні) 3 2,9 
скоріше так 25 23,8 
цілком так 77 73,3 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом 105 100,0 
Не відповідали на запитання  15  
Разом 120  

        
44. Чи рішення по Вашій справі було на Вашу користь? 

  Частота  Частка, %  
  так 31 83,8 

ні 6 16,2 
не надали відповідь  0 0,0 
Разом  37 100,0 
Не відповідали на запитання  83  
Разом 120  

        
45. Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по Вашій справі? 

  Частота  Частка, %  
  так 1 2,7 

ні 36 97,3 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 37 100,0 
Не відповідали на запитання  83  
Разом 120  
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46. Чи отримали Ви повний текст рішення по Вашій справі? 

  Частота  Частка, %  
  так 37 100,0 

ні 0 0,0 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 37 100,0 
Не відповідали на запитання  83  
Разом 120  

47. Чи вчасно Ви отримали повний текст рішення по Вашій справі? 

  Частота  Частка, %  
  так 1 100,0 

Разом 1 100,0 
Не відповідали на запитання  119  
Разом 120  

        
48. Якщо Вам вдалось ознайомитись з текстом рішення, чи було рішення викладено легкою, 

доступною для розуміння мовою? 
  Частота  Частка, %  

 

скоріше так 1 100,0 

Разом 1 100,0 
Не відповідали на запитання  119  
Разом 120  

        
49. Якщо Вам вдалось ознайомитись з текстом рішення на Вашу думку, чи було рішення по Вашій 

справі добре обґрунтованим? 

  Частота  Частка, %  

 

скоріше так 1 100,0 
Разом 1 100,0 
Не відповідали на запитання  119  
Разом 120  

        
50. Вкажіть загальну кількість судових засідань, що відбулися по Вашій справі  

  Частота  Частка, %  
  1 11 29,7 

2 1 2,7 
3 8 21,6 
4 11 29,7 
5 3 8,1 
6 3 8,1 
Разом 37 100,0 

 Не відповідали на запитання  83  
   Разом  120   

 
51. Вкажіть загальну кількість судових засідань, що не відбулися через неналежну організацію 

роботи суду 

  Частота  Частка, %  

 
2 1 100,0 
Разом 1 100,0 

 Не відповідали на запитання  119  
 Разом 120  
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52. Вкажіть загальну кількість візитів до суду, що не були пов'язані з участю в судових засіданнях 

  Частота  Частка, %  
  0 0 0,0 

1 2 9,5 
2 2 9,5 
3 1 4,8 
5 3 14,3 
6 3 14,3 
7 2 9,5 
8 2 9,5 
10 4 19,0 
15 1 4,8 
99 1 4,8 
не надали відповіді 0 0,0 
Разом 21 100,0 

 Не відповідали на запитання  99  
 Разом 120  
        
55. Як Ви вважаєте, чи наявні матеріально-технічні ресурси забезпечують потреби працівників суду 

для ефективного виконання своїх обов’язків?  

  Частота  Частка, %  
  так 72 60,0 

ні 10 8,3 
не надали відповіді 38 31,7 
Разом 120 100,0 

        
56. Скажіть будь ласка, яким є Ваші враження від візиту до суду сьогодні у порівнянні з Вашими 

очікуваннями?  
  Частота  Частка, %  
  кращі, ніж очікував 14 11,7 

гірші, ніж очікував 10 8,3 
відповідають очікуванням  77 64,2 
не надали відповіді 19 15,8 
Разом 120 100,0 

        
57. Якщо Ви були в цьому суді протягом 2009-2011 років, на Ваш погляд, чи змінилася якість 

роботи суду з того часу?  
  Частота  Частка, %  
  значно погіршилася  0 0,0 

дещо погіршилася  1 0,8 
залишилась без змін  2 1,7 
покращилась несуттєво 13 10,8 
покращилась значно 41 34,2 
не надали відповіді 61 50,8 
важко сказати  2 1,7 
Разом 120 100,0 
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58. Чи відчули Ви певні зміни в організації роботи цього суду після запровадження автоматизованої 

системи діловодства? 

  Частота  Частка, %  
  так, відчув позитивні зміни  

49 40,8 

так, відчув негативні зміни  2 1,7 

ні, не відчув ніяких змін  11 9,2 
не надали відповіді 58 48,3 
Разом 120 100,0 

 
 

 
 
 


