
ВККСУ - Вища кваліфікаційна комісія суддів України  
ВРП - Вища рада правосуддя 

КО - Кваліфікаційне оцінювання 

Оголошення добору (п.п. 1-2, ч.1, ст.70) 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ): 

- приймає рішення про оголошення добору з урахуванням кількості 

вакантних посад; 
- розміщує оголошення на своєму офіційному веб-сайті   

Рішення про внесення подання 

Президентові про призначення  

(ч.18, ст.79) 

ВРП:  

- вносить подання Президентові про 

призначення судді на посаду  

Призначення (ст.80) 
Президент: 

- видає указ про призначення 

судді (не пізніше 30 днів із дня 
отримання подання ВРП)  

Подання заяви та документів 

Кандидат,  подає до ВККСУ: 

(п.1, ч.4, ст. 81 Закон про судоустрій і статус суддів) 

- письмову заяву про проведення кваліфікаційного 
оцінювання; 

(п.п.2-13, ч.1, ст.71)   

- копію паспорта громадянина України; 
- анкету кандидата на посаду судді; 

- мотиваційний лист; 

- декларацію родинних зв’язків; 
- копію диплома про вищу юридичну освіту (з 

додатками), а також копії документів про науковий 

ступінь, вчене звання (за наявності); 
- копію трудової книжки, послужного списку (за 

наявності); 

- довідку медичної установи про стан здоров’я 
кандидата з висновком щодо його придатності до 

роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій 

держави; 
- письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та 

використання інформації про кандидата; 

- згоду на проведення спеціальної перевірки; 
- декларацію особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, у 

порядку; 
- копію військового квитка; 

- заяву про проведення перевірки, визначеної Законом 
України "Про очищення влади".; 

(п.3, ч.4, ст. 81) 

- документи, які підтверджують дотримання однієї з 
вимог:  

1) має стаж роботи на посаді судді не менше 10 років; 

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової 
роботи у сфері права щонайменше 10 років; 

3) має досвід професійної діяльності адвоката щодо 

здійснення представництва в суді та/або захисту від 
кримінального обвинувачення щонайменше 10 років; 

4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної 

діяльності), щонайменше 10 років. 

Оскарження (ч.21, ст.79) 
Кандидат:  

- може бути оскаржене та скасоване виключно з таких підстав: 

1) склад ВРП, який ухвалив відповідне рішення, не мав повноважень його 
ухвалювати; 

2) рішення не підписано членом ВРП, який брав участь у його ухваленні; 

3) рішення не містить посилання на визначені законом підстави відмови у 
внесенні Президентові подання про призначення судді на посаду або 

мотивів, з яких ВРП прийшла до відповідних висновків. 

Кандидат пройшов КО  
-ухвалює рішення про підтвердження 

здатності здійснювати правосуддя у 

Верховному Суді;  
- визначає рейтинг для участі у конкурсі 

Рішення про відмову у внесенні подання Президентові про призначення 

(ч.19, 20 ст.79) 

ВРП: 

- ухвалює вмотивоване рішення з підстав: 

1) наявність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидата критерію 

доброчесності чи професійної етики або ін. обставин, які можуть негативно 

вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням; 
2) порушення визначеного законом порядку призначення на посаду  

Встановлення відповідності вимогам до кандидата (п.1, ч.5, ст.81) 
ВККСУ:  

- приймає заяву та відповідні документи      

- встановлює відповідність особи вимогам до кандидата   

Кваліфікаційне оцінювання (КО) 

ВККСУ: 

- проводить кваліфікаційне оцінювання кандидата на посаду судді Верховного Суду, який 

успішно пройшов спеціальну перевірку (п.3, ч.5, ст.81) 

Етапи (рішення про черговість етапів проведення КО ухвалює ВККСУ) (ч.1-3, ст.85):  

- іспит (анонімне письмове тестування + виконання практичного завдання), тестові та практичні 

завдання іспиту складаються з урахуванням принципів інстанційності та спеціалізації; 
- дослідження досьє та проведення співбесіди. 

 

ВККСУ може ухвалити рішення про запровадження та проведення інших тестувань з метою 
перевірки особистих морально-психологічних якостей, загальних здібностей, а також про 

застосування ін. засобів встановлення відповідності кандидата критеріям КО 

ДОБІР ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ   

Формування досьє (п.1, ч.5, ст.81) 

ВККСУ:  

- формує досьє     

Спеціальна перевірка (п.2, ч.5, ст.81) 
ВККСУ:  

- проводить спеціальну перевірку, щодо осіб, які відповідають 

вимогам до кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Конкурс та внесення рекомендації ВРП (ч.6, ст.81) 
ВККСУ: 

- проводить конкурс на основі рейтингу кандидата; 

- ухвалює рішення про внесення рекомендації ВРП  щодо 
призначення кандидата на посаду судді 

Рішення 

ВККСУ 

(п.4, ч.5, 

ст.81) 

Кандидат не пройшов КО 

- ухвалює рішення про 

непідтвердження здатності 

здійснювати правосуддя у 
Верховному Суді  

Розгляд та ухвалення рішення ВРП (ч.7, ст.81) 

Суддівське досьє 

(ч.4, ст.85) 

Для кандидатів-

суддів 

Досьє кандидата 

на посаду судді 

(ч.5, ст.85) 

для кандидатів, які 
не є суддями 

Оскарження (ч.3, ст. 88) (в 
порядку адміністративного 

судочинства) 

Кандидат може оскаржити 
рішення якщо: 

1) склад членів ВККСУ, який 

провів КО, не мав повноважень 
його проводити; 

2) рішення не підписано будь-

ким із складу членів ВККСУ, 
який провів КО; 

3) суддя (кандидат на посаду 

судді) не був належним чином 
повідомлений про проведення 

КО - якщо було ухвалено 

рішення про непідтвердження 
здатності судді (кандидата на 

посаду судді) здійснювати 

правосуддя у відповідному суді 
з підстав неявки для 

проходження КО; 

4) рішення не містить посилання 
на визначені законом підстави 

його ухвалення або мотивів, з 

яких ВККСУ дійшла 
відповідних висновків. 


