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Аналіз практики судді 2013-2015. Дослідження кваліфікаційних вимог до 
кандидата на посаду судді. Заключний звіт за результатами дослідження. 
Проект USAID «Справедливе правосуддя»; Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України; МГО «Універсальна екзаменаційна мережа»; Мудрук С.О. –Київ, 2015. 
 
У виданні представлено результати аналізу практики судді, спільно виконаного 
для визначення кваліфікаційних вимог до кандидатів на посаду судді Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України та Міжнародною громадською 
організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за підтримки проекту 
USAID «Справедливе правосуддя». 
 
Видання призначене для Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої 
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ВСТУП 
 

Вашій увазі пропонується звіт за результатами дослідження кваліфікаційних 
вимог для вступу в професію судді спільно виконаного Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів України разом з Міжнародною громадською організацією 
«Універсальна екзаменаційна мережа». 

Перший етап аналізу практики діючих суддів було здійснено у 2013 році,  другий 
етап – у 2015 році. Перший етап було присвячено дослідженню кваліфікаційних вимог 
суддів цивільної і кримінальної спеціалізацій, а також першій спробі дослідження 
відношення суддів до переліку особистих і моральних якостей кандидата на посаду 
судді та методів їх визначення. Другий етап аналізу практики було присвячено 
кваліфікаційним вимогам суддів адміністративної і господарської спеціалізацій, а 
також визначенню важливості і критичності особистих морально-психологічних 
якостей кандидатів, і методам їх оцінки. Обидва етапи аналізу практики здійснено за 
підтримки Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе 
правосуддя». 

Поняття аналізу практики, його цілі і методи роботи, підстави поділу аналізу 
практики діючого судді на етапи, розкрито в наступних розділах. 

Звіт містить невелику кількість оцінок, рекомендацій та висновків. Натомість він 
містить великий масив обробленого статистичного матеріалу, придатного для 
подальших досліджень, обговорень і прийняття рішень. 

Звіт створено як джерело первинних даних для подальших досліджень, в тому 
числі, досліджень будь-яких зацікавлених сторін. Матеріали звіту можуть вільно 
використовуватись за умови детального посилання на їх джерело, але оцінки і 
висновки, зроблені з їх використанням, мають подаватись як власна думка того, хто 
використовуватиме дані звіту. 

 

 



6 

Способи формування програм іспитів  
Всі широко відомі в світі поважні інституції, що надають доступ до професійної 
діяльності через складення професійних чи ліцензійних екзаменів, обов'язково 
публікують свої кваліфікаційні вимоги, чи програми екзаменів. Як правило, кожна з 
таких інституцій має певне обгрунтування переліку кваліфікаційних вимог і програм 
екзаменів. Для обгрунтування програм екзаменів використовувались інструменти так 
званої індустріальної і організаційної психології, які не знайшли широкого інтересу до 
неї в дослідницькій літературі. 

Перехід до постіндустріального і, далі, інформаційного суспільства, формування 
інститутів громадянського суспільства представників професій, невідворотно виводить 
в публічну площину розгляд всіх процедур доступу до професії. В сферу публічної 
уваги потрапляє не лише обґрунтованість методів визначення професійних 
компетенцій (професійного екзаменування), тобто того як екзаменувати, але й того, що 
екзаменувати в ліцензійних і сертифікаційних екзаменах публічно значимих професій.  

Професія судді безумовно є однією з найбільш публічно значимих. Тому має бути 
добре обґрунтованим що саме і чому екзаменується в процесі відбору кандидатів на 
посаду судді. 

Обґрунтування тіла знань, переліку умінь і компетенцій, що мають перевірятися в 
процесі професійного екзаменування, називають контентною валідизацією програми 
екзаменування. 

Обґрунтовану програму професійного екзаменування можна скласти лише провівши 
систематичний збір даних, що описують обов’язки, знання, вміння і особисті якості 
професіонала, які вимагаються від нього для успішного виконання своєї роботи. Збір 
таких даних слід проводити серед широкого репрезентативного  загалу професіоналів. 
В літературі зустрічається багато термінів, що застосовуються для позначення збору 
таких даних: 

o Аналіз роботи (Job analysis) 
o Рольовий аналіз (Role analysis) 
o Дослідження розмежування ролей (Role delineation study) 
o Аналіз процесів роботи /попроцесний аналіз (Process analysis) 
o Аналіз практики (Practice analysis) 

Вашій увазі пропонуються результати проведеного Аналізу практики, що 
зосереджується в першу чергу на аналізі практичних аспектів вимог до роботи судді-
початківця. 

Екзамени, що дають доступ до професії, проводяться для захисту публічних інтересів, 
тому мають концентруватись на мінімально достатньому, критичному для успішного 
виконання професійних обов’язків наборі компетенцій, знань, умінь і особистих 
якостей. 

Ідеологія організації ліцензійних екзаменів, що проводяться від імені держави, має 
концентруватись в першу чергу на недопущенні до професії тих кандидатів, що не 
мають критично важливих для здійснення правосуддя знань, умінь, навиків, 
компетенцій, особистих якостей. 

З точки зору інтересів суспільства і держави, важливіше не стільки те, щоб на 
найбільш соціально значущих робочих місцях працювали найбільш перспективні 
кандидати (хоча це також є важливим), але те, щоб робочі місця (не важливо, 
соціально значущі, чи ні) НЕ займали кандидати, які не мають певних критичних 
навичок, знань чи якостей. 
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Тому кваліфікаційне екзаменування  має концентруватись на напрямках, які визнано 
критичними і важливими для практичної роботи. 

Наприклад, обґрунтовані сумніви викликає необхідність в процесі кваліфікаційного 
екзаменування кандидата на посаду судді, перевіряти знання певних базових правових 
концепцій, якими необхідно володіти для успішного засвоєння практично значущих 
знань та умінь, але які самі по собі не застосовуються безпосередньо в практиці 
здійснення правосуддя. Однією з кваліфікаційних вимог до кандидата на посаду судді 
є наявність вищої юридичної освіти. Тому перевірка знань базових концепцій на 
кваліфікаційних екзаменах, що складають кандидати на посаду судді, було б 
дублюванням функцій, що вже виконані вищими навчальними закладами, і 
уніфіковано перевірені на етапі анонімного тестування. 

Стратегією державного органу, що надає доступ до професії, при формулюванні змісту 
професійного екзаменування має бути публічне і прозоре виконання аналізу практики. 
Аналіз практики надає обґрунтування кваліфікаційним вимогам, відповідно до яких 
має здійснюватись професійне екзаменування.  

Сурогатним, а тому тимчасовим, замінником аналізу практики в роботі ВККСУ було 
використання напрацювань експертної групи (розробників кваліфікаційних вимог) 
щодо їх бачення мінімального набору професійних компетенцій нового судді. При 
такому підході пряме, об'єктивне оцінювання вимог до професіонала-початківця через 
опитування репрезентативної групи практиків, замінюється оцінюванням в вузькій 
“представницькій” групі. Це вимагає набагато менше зусиль і виконується швидше, 
але в порівнянні з повноцінним аналізом практики не надає обґрунтованого 
результату. Крім того, будь-яка експерта група рідко є представницькою для всієї 
професійної спільноти за широким переліком параметрів. Тому набір кваліфікаційних 
вимог, отриманий в результаті роботи з такою групою, нерідко знаходиться під 
індивідуальними впливами і відрізняється від реальних вимог професії. 

Найбільше відомі в світі поважні сертифікуючі і ліцензуючі програми ще 30-40 років 
тому відмовились від авторського (групою експертів) формування кваліфікаційних 
вимог. Загальноприйнятим сучасним підходом формування кваліфікаційних вимог є 
виконання наступних двох етапів робіт: 
1) Проведення експертного аналізу вимог професії і використання висновків 
експертних груп для оцінки критичності кожного елементу (розділу) в максимально 
повному переліку кваліфікаційних вимог та формування чернетки кваліфікаційних 
вимог не на кількісному рівні, а на приблизному якісному рівні. Тобто без визнання 
певних розділів основними і без встановлення кількісних пропорцій між розділами; 
2) Використання широкого збору даних в середовищі практиків для оцінки практичної 
важливості кожного розділу кваліфікаційних вимог і визначення їх кількісних 
характеристик. 

Класичною рекомендованою схемою проведення збору даних для аналізу практики є 
опитування декількох категорій респондентів, що представляють досліджувану 
професію : 

1) представників професії що досліджується; 
2) роботодавців представників професії; 
3) суміжників представників професії; 
4) представників органів державного регулювання професії; 
5) освітян (і науковців), що готують до професійної діяльності. 

У випадку професії судді категорія роботодавців і категорія органів державного 
регулювання є суб'єктами, визначене репрезентативне опитування яких неможливо 
провести в рамках проекту аналізу практики, тому п.2 і п.4 не розглядаються.   
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Щодо п.5, то обраний спосіб організації і проведення робочих груп вже забезпечив 
врахування внеску освітян в формування результатів аналізу практики. 

Щодо п.3, категорії суміжників, то до них слід відносити адвокатів, прокурорів, і 
представників правозахисних організацій.  Проведення додаткового опитуваня 
адвокатів для забезпечення повноти аналізу практики є безумовно доцільним і 
рекомендується для впровадження ВККСУ при продовженні роботи по удосконаленню 
кваліфікаційних вимог до кандидатів на посаду судді. Щодо опитування прокурорів, 
то воно також є доцільним. Не виключаючи рекомендацію проводити опитування 
прокурорів вже зараз, наголошуємо на необхідності проведення такого опитування 
після усталення гарантій незалежності професійної діяльності прокурорів в Україні і 
більш повноцінного формування професії прокурора після реформи.  

 
 
 

Порядок здійснення аналізу практики 
 

Здійснення аналізу практики було структуровано відповідно до поділу судових 
спеціалізацій на цивільну, кримінальну, адміністративну і господарьску. Аналіз 
практики по цивільній і кримінальній спеціалізаціях було виконано в 2013 р., а по 
адміністративній і господарській – в 2015 р. 

До кожного з досліджень включалось вивчення питань особистих якостей судді. 

Кожне з досліджень аналізу практики здійснювалось за наступним планом дій: 
-- обговорення і затвердження цілей проведення дослідження;  
-- визначення загального плану дій; 
-- створення «інструменту дослідження» (анкети); 
-- розробка та затвердження плану «польових робіт» (анкетування); 
-- виконання безпосереднього збору даних («польові роботи»); 
-- обробка даних, підготовка їх до статистичного аналізу; 
-- статистичний аналіз отриманих даних; 
-- обговорення, оцінка результатів, формулювання висновків; 
-- публікація результатів; публічне обговорення; надання результатів ВККСУ для 
врахування під час визначення кваліфікаційних вимог; надання результатів НШСУ для 
врахування під час формування програм підготовки кандидатів на посаду судді і 
підвищення кваліфікації діючих суддів. 

Для вирішення загальних питань аналізу практики, визначення завдань, розгляду 
результатів, в 2013.р і в 2014р. було створено Керівний комітет аналізу практики. 

Керівними комітетами були затверджені склади робочих груп з кожної 
спеціалізацій. 

До робочих груп увійшли судді Верховного, вищих спеціалізованих, апеляційних 
та місцевих судів, представники інститутів громадянського суспільства, судді у 
відставці та викладачі. Більшість експертів, членів робочих груп, є діючими суддями, 
близько половини членів робочих груп має академічний, викладацький досвід. 

Робочі групи приймали рішення: 
-- по формулюванню переліку розділів для оцінки компетенції кандидатів на посаду 
судді в рамках спеціалізації; 
-- по формулюванню запитань вимірювального інструмента (анкети); 
-- по вибору найбільш адекватних шкал (наборів відповідей на запитання закритого 
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типу) з урахуванням особливостей цільової аудиторії для комфортного сприйняття 
респондентами під час опитування. 

Результатом спільної роботи МГО «Універсальна екзаменаційна мережа, 
Робочих груп і працівників Секретаріату ВККСУ, стало укладання Анкет з  

− цивільної (2013 р.),  
− кримінальної (2013 р.),  
− адміністративної (2015 р.) та 
− господарської  (2015 р.) 

спеціалізацій, які в подальшому були використані при проведені анкетувань в якості 
інструмента дослідження. 

Польові роботи (анкетування) було спільно виконано Секретаріатом ВККСУ та 
МГО «Універсальна екзаменаційна мережа». Підготовка, обробка та аналіз даних 
виконано МГО «Універсальна екзаменаційна мережа». 

Результати першого етапу Аналізу практики (цивільна та кримінальна 
спеціалізації) було презентовано під час круглого столу 19 серпня 2013р. і 
розповсюджено (у вигляді звіту по першій частині аналізу практики)  серед 
представників судової влади та самоврядування, а також  громадянського суспільства.  

 

Робочі групи і Керівний комітет 
 
Для забезпечення єдиних підходів при здійсненні аналізу практики Керівним 
комітетом було ухвалено наступні рішення: 
-- метою проведення Аналізу практики діючих суддів в Україні встановити: 

• з'ясування потреб практики щодо набору кваліфікаційних вимог до кандидатів 
на посаду судді; 

• з'ясувати найбільш актуальні й бажані для діючих суддів теми для підвищення 
кваліфікації; 

• з'ясувати найбільші професійні виклики, як їх бачать діючі судді; 
• з'ясувати загальні статистичні характеристики суддівського корпусу України 

(практикування багатьох спеціалізацій одночасно, стаж, демографічні, освітньо-
наукові характеристики); 

• опціонально: спробувати дослідити формулювання оcобистих і морально-
психологічних якостей і елементів поведінки, які мають оцінюватись при 
доборі кандидатів на посаду судді, а також з'ясувати відношення суддівської 
спільноти до практичних методів такої оцінки. 

-- проводити аналіз практики за п'яти напрямками: 
• цивільна спеціалізація; 
• кримінальна спеціалізація; 
• адміністративна спеціалізація; 
• господарська спеціалізація; 
• опціонально: особисті і морально-психологічні якості кандидата на посаду 

судді. 

-- створити чотири робочі групи відповідно до спеціалізацій; 

-- роботи по обговоренню питань щодо особистих і морально-психологічних якостей 
проводити в кожній робочій групі в якості додаткових обговорень; 

-- в якості вихідних документів для робочих груп при обговоренні і укладанні переліку 
тем використовувати навчальні програми, Положення про порядок складення 
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кандидатами на посаду судді кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання  
та  Програму письмового анонімного тестування кандидатів на посаду судді на стадії 
проведення кваліфікаційного іспиту; 

-- по кожній зі спеціалізацій провести окреме дослідження (не об'єднувати чотири 
спеціалізації в одну анкету); 

-- дослідження проводити в формі письмового анкетування з самостійним заповненням 
анкет респондентами (особисто суддями);  

-- по кожній спеціалізації скласти дворівневу вибірку з репрезентативної кількості 
установ (як правило близько 20 судів і регіональні відділення Національної школи 
суддів України). На нижчому рівні вибірки по можливості охопити опитуванням всіх 
суддів відповідної спеціалізації, що на час проведення анкетування працюють у 
відповідному суді. Для цього забезпечити супровід анкет від імені ВККСУ в 
телефонному режимі і режимі листування. 

Засідання робочих груп проводились в форматі фокус-груп, які модерувались спільно 
працівниками МГО «Універсальна екзаменаційна мережа» та Секретаріату ВККСУ. 

Основна частина зусиль робочих груп була присвячена укладанню переліку розділів 
(тем) кваліфікаційних вимог, та обговоренню формулювань ключових запитань і шкал. 

Значна дискусія була проведена також по формулюваннях особистих і морально-
психологічних якостей кандидатів на посаду судді, та методів їх визначення. 
Обговорення цих питань в робочих групах адміністративної і господарської 
спеціалізацій у 2015 р. проводилось з урахуванням результатів опитувань суддів на 
першому етапі аналізу практики у 2013 р. 

На першому етапі аналізу практики 2013 р. було проведено три засідання робочої 
групи цивільної спеціалізації, чотири засідання робочої групи кримінальної 
спеціалізації і чотири засідання Керівного комітету. 

На другому етапі аналізу практики було проведено п'ять засідань робочої групи з 
адміністративної спеціалізації, чотири засідання робочої групи з господарської 
спеціалізації. Через невизначеність повноважень ВККСУ в 2014 р. та зміну 
керівництва, було проведено лише одну нараду з планування проекту (в червні 2014 р.) 
і одну нараду з працівниками Секретаріату ВККСУ (в травні 2015 р.). 

Другий етап аналізу практики здійснювався за підтримки суддівського 
самоврядування. Заслухавши інформацію щодо проведення аналізу практики діючих 
суддів, Рада суддів України своїм рішенням від 6 листопада 2014 р. підтримала 
проведення аналізу практики і наголосила на необхідності та важливості здійснення 
таких заходів на постійній основі. Рада суддів України рекомендувала суддям взяти 
активну участь в запланованому опитуванні і відповідально віднестись до особистого 
заповнення анкет. 

 

Формування переліку тем 
 

Формування переліку тем виконувалось робочими групами по кожній зі спеціалізацій 
окремо. До фінального переліку тем було включено лише ті теми і розділи, які з 
колегіальної експертної точки зору робочих груп мають практичне значення в роботі 
судді. В якості експертів виступали в основному діючі судді. Таким чином, вже навіть 
сам винесений в анкети цього дослідження перелік тем, міг би слугувати програмою 
кваліфікаційного іспиту, оскільки є результатом колективної роботи поважних 
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експертних груп. Повні переліки тем чотирьох спеціалізацій, сформовані робочими 
групами, наведено в Додатках 1 -- 4 . 

 

Вибір ключових запитань і шкал  
 

Ключові запитання анкети визначають суть і спрямування дослідження, тому їх вибір і 
формулювання є важливими для укладання інструмента дослідження (анкети). Але ще 
більш важливим є вибір об'єкта ключових запитань. Об'єкти ключових запитань 
аналізу практики можна умовно розділити на дві великі категорії: 

1) знання/уміння/навички/особисті якості професіонала; 
2) типові види діяльності/роботи/завдання/функції, що виконує професіонал. 

В першому випадку об'єктом дослідження є людина, її якості. Суть дослідження 
полягає у зборі та обробці інформації щодо оцінки професіонала в його робочому 
процесі. 

В другому випадку об'єктом дослідження є сам робочий процес, а не професіонал, як 
особистість, об'єктом є лише його (професіонала) робочі прояви. 

Останні десятиліття в більшості опублікованих матеріалів аналізу практики об'єктом 
досліджень вибирались саме діяльності (функції) професіонала. Тобто в основі 
досліджень використовують так званий метод обліку завдань (task inventory). 

Традиційним для аналізу практики методом task inventory є вибір ключових запитань: 
1) частота використання (здійснення) функції; 
2) критичність володіння функцією. 

На самому початку здійснення нами Аналізу суддівської практики нас орієнтували на 
правові інститути (розділи права) в кваліфікаційних вимогах, а не на класифікування 
видів діяльності, що виконує діючий суддя, і з'ясування ЗУН (знань, умінь, навичок), 
які необхідні для здійснення цих видів діяльності. Саме тому об'єктом ключових 
запитань аналізу суддівської практики було визначено перелік розділів знань та умінь 
судді, а не види робіт/завдань/видів діяльності, що виконує суддя. 

В сучасній науковій літературі з питань аналізу практики є вказівки на те, що 
принципово різні підходи до аналізу практики, за умови їх науково обґрунтованого, 
послідовного і правильного виконання, дають дуже близькі результати. Тому ми легко 
погодились на те, щоб концентруватись на, як нас запевняли, більш зрозумілому для 
суддів підході, що базувався б на правових інститутах. Тим не менше, ми 
продовжуємо вважати, що проведення дослідження методом task inventory (облік 
завдань) буде надзвичайно корисним для ВККСУ в разі продовження робіт по 
удосконаленню кваліфікаційних вимог. 

Приклади типових ключових запитань і шкал, що використовуються в аналізі 
практики, наведено в Додатку 5.  

В результаті проведеної в 2013 р. дискусії робочі групи з цивільної і кримінальної 
спеціалізацій сформулювали і обрали для дослідження оцінки знань та умінь два 
наведених нижче типи запитань і відповідні їм шкали відповідей: 

• оцінку ступеня важливості володіння розділом знань/умінь («важливість») 
− дуже важливо  
− важливо 
− мало важливо 
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• оцінку допустимості закінчення опанування розділом знань/умінь вже на 
робочому місці, після отримання статусу судді («актуальність») 
− ці знання/уміння безумовно необхідні ще перед початком роботи на посаду 

судді 
− суддя зможе отримати чи удосконалити ці знання/уміння в процесі роботи. 

 
Обговорення запитання щодо важливості володіння кандидатом на посаду судді 
конкретними знаннями/уміннями проходили в 2014р. (на другому етапі аналізу 
практики) з врахуванням виявленої незбалансованості шкали «дуже важливо / важливо 
/ мало важливо». Тому в дослідженні з адміністративної і господарської спеціалізацій 
було виправлено один з варіантів відповіді: 

− дуже важливо  
− важливо 
− менш важливо 

що призвело до більш збалансованого характеру відповідей респондентів (відповідь 
«менш важливо» обирали частіше, ніж «мало важливо»). 
 
В анкетах другого етапу аналізу практики було відкореговано два варіанти відповіді на 
запитання про допустимість закінчення опанування знань/умінь вже після складення 
присяги: 

− ці знання/уміння безумовно необхідні в повному обсязі перед початком 
роботи судді на посаді 

− суддя, у випадку недостатності знань/умінь може удосконалити їх у процесі 
роботи 

(підкреслено формулювання, що було змінено). 
 
Для дослідження особистих і моральних якостей в 2013 р. було визначено два 
основних запитання і відповідні їм шкали відповідей: 

• оцініть важливість наявності якості у кандидата на посаду судді («важливість») 
− дуже важливо  
− важливо 
− не важливо 

• оцініть ризик настання негативних суспільних наслідків у випадку відсутності 
відповідної якості у судді («ризик») 
− великий ризик  
− невеликий ризик 
− немає ризику. 

За пропозицією одного з членів робочої групи кримінальної спеціалізації 
формулювання «ризик настання негативних суспільних наслідків» в анкеті 
кримінальної спеціалізації було заміненно на «ризик порушення Кодексу професійної 
етики». З нашої точки зору ці два формулювання відображають два різних набори 
ризиків, про які не можна сказати, що один набір є підмножиною іншого. Тим не 
меньше, ми погодились на зміну формулювання в одній з анкет, враховуючи 
аргументацію щодо більшої конкретності і простоти сприйняття суддями другого 
формулювання, а також зважаючи на те, що формулювання «негативні суспільні 
наслідки» на момент проведення засідань робочих груп ще не було випробувано на 
достатньо представницькій групі суддів, що виступали в ролі експертів.  

Ми свідомо пішли на непряму експериментальну перевірку різниці чи тотожності 
сприйняття суддями цих формулювань. Перші результати застосуваня двох 
формулювань в різних анкетах не виявили помітної різниці відповідей в частині оцінки 
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ризиків. Проводячи диференційний розгляд по анкетах двох спеціалізацій ми не 
зафіксували статистично значимих відмінностей по основних виявлених тенденціях 
оцінки ризиків. Це свідчить про допустимість використаних формулювань, хоч і не є 
достатнім доказом еквівалентності чи взаємозамінності застосованих двох відмінних 
формулювань ризиків. 

В дослідженні 2015 р.  було визначено два наступних запитання і відповідні їм шкали 
відповідей для оцінки особистих якостей і стандартів поведінки майбутнього судді: 

• оцініть важливість володіння якістю («важливість») 
− дуже важливо  
− важливо 
− менш важливо 

(«не важливо» було замінено на «менш важливо») 
• оцініть ризик порушення правил суддівської етики у випадку відсутності 

відповідної якості («ризик») 
− великий ризик  
− невеликий ризик 
− немає ризику 

(формулювання про «негативні суспільні наслідки» чи «Кодекс професійної етики» 
було замінено на «правила суддівської етики»). 

 

Анкети дослідження 
  
Для обох етапів Аналізу практики (в 2013 р. та 2015 р.) було укладено анкети з 
однаковою структурою.  Анкети складались з чотирьох розділів:  

Розділ I - присвячено кваліфікаційним вимогам конкретної спеціалізації (цивільної, 
кримінальної, адміністративної чи господарської). 

Розділ II - присвячено оцінці важливості і критичності особистих, морально-
психологічних якостей та стандартів поведінки кандидатів на посаду судді. 

Розділ III - присвячено методам оцінки особистих якостей кандидата на посаду судді. 

Розділ IV - присвячено дослідженню загальних відомостей про респондентів: 

• поєднання спеціалізацій суддями; 
• стажу роботи судді; 
• ситуації з підвищенням кваліфікації, включно зі з'ясуванням бажаних суддями 

тем для підвищення кваліфікації, та науково-викладацькою діяльністю суддів; 
• з'ясуванню найбільших професійних проблем, які постають перед суддями; 
• з'ясуванню загальних демографічних (включно з місцем отримання освіти) 

характеристик суддів. 

Анкети формувались достатньо короткими, щоб їх заповнення  не займало у судді 
більше ніж півтори години.  

 

Генеральна сукупність дослідження і параметри вибірки 
 
Генеральна сукупність дослідження 2013р.: 
5922 судді місцевих і апеляційних судів загальної юрисдикції. 

Кількість суддів місцевих судів – 4369 станом на 25.06.2013. 
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Кількість суддів апеляційних судів – 1553 станом на 25.06.2013. 
 
Генеральна сукупність дослідження 2015р.: 
Генеральна сукупність для дослідження господарської  спеціалізації станом на січень 
2015р:  

Кількість суддів місцевих господарських судів – 709. 
Кількість суддів апеляційних господарських судів – 278. 

Генеральна сукупність для дослідження адміністративної спеціалізації станом на 
січень 2015р.: 

Кількість суддів місцевих окружних адміністративних судів – 652. 
Кількість суддів апеляційних адміністративних судів – 298. 

У генеральну сукупність дослідження з адміністративної спеціалізації необхідно також 
включити суддів місцевих судів загальної юрисдикції, що розглядають адміністративні 
справи. Точно визначити їх кількість неможливо, але за результатами першого етапу 
аналізу практики 2013 р. ми встановили, що до 60.9% суддів місцевих судів загальної 
юрисдикції розглядають в тому числі адміністративні справи. Навантаження саме з 
адміністративної спеціалізації в судах загальної юрисдикції суттєво нижче, ніж в судах 
адміністративної юрисдикції (спеціалізації). Тому виявилось недоцільним розподіляти 
анкети дослідження пропорційно кількості суддів в судах загальної юрисдикції і в 
окружних і апеляційних адміністративних судах. 

Статистика Державної судової адміністрації за 2014 р. свідчить наступне: 

-- в першій інстанції у 2014 р. знаходилось в провадженні 326116 адміністративних 
справ; 
-- в апеляційних адміністративних судах знаходилось у провадженні 322864 справи; 
-- cпіввідношення кількості адміністративних справ між місцевими судами загальної 
юрисдикції і окружними адміністративними судами складає 1 до 2 (тобто 1/3 справ 
розглядають місцеві суди загальної юрисдикції і 2/3 – окружні адміністративні суди). 

Таким чином на місцеві суди загальної юрисдикції припадає трохи більше 1/6 
адміністративних справ. Тому для опитування з адміністративної спеціалізації вибірка 
була складена таким способом, щоб трохи більше 1/6 заповнених анкет отримати з 
місцевих судів загальної юрисдикції. Розрахунок справдився: з 16 місцевих судів 
загальної юрисдикції отримано 60  заповнених анкет з 300 надісланих для заповнення. 

Інші 240 заповнені анкети отримано з місцевих окружних адміністративних судів (172 
анкети, 71.7% з 240) та адміністративних апеляційних судів (68 анкет, 28.3% з 240). 
Таке процентне співвідношення приблизно відповідає співвідношенню кількості 
суддів в цих інстанціях (652 судді в місцевих окружних аміністративних судах (68.6%) 
і 298 судді в адміністративних апеляційних судах). 
 
Тип вибірки:  
дворівнева вибірка з максимальним охопленням на нижньому рівні. 
В Додатках 6 і 7 наведено перелік включених у вибірку судових установ. По кожній з 
судових установ надано кількість взятих до розгляду якісно заповнених анкет. 
 
Розмір вибірки дослідження 2013 р.: 
складає близько 8% генеральної сукупності з урахуванням заповнення двох анкет 
різної спеціалізації невеликою частиною респондентів (без цього врахування – близько 
10%). 
Отримано 588 якісно заповнених анкет (313 цивільної спеціалізації та 275 
кримінальної). Парамерт respond rate (відсоток повернутих якісно заповнених анкет) 
склав близько 60%  в досліженнях 2013р. 
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Розмір вибірки дослідження 2015 р: 
Для дослідження з господарської спеціалізації розмір вибірки складає 32.8% (324 з 
987) генеральної сукупності (опитаний приблизно кожний третій суддя першої і 
апеляційної інстанцій господарської спеціалізації).   
 
Для дослідження з адміністративної спеціалізації розмір вибірки складає 25.3% (240 з 
950) -- без урахування місцевих судів загальної юрисдикції, представлених 
підвибіркою з 60 заповнених анкет. 
 
В дослідженні 2015 р. отримано 624 якісно заповнених анкети (300 - адміністративної 
спеціалізації та 324 - господарської). 
 
Похибка вибірки дослідження 2013 р.: 
Теоретична похибка вибірки в частині розділів цивільної спеціалізації: 5.6% 
Теоретична похибка вибірки в частині розділів кримінальної спеціалізації: 6% 
В демографічній частині та частині, присвяченій особистим і моральним якостям, 
похибка складає 4.1% (теоретична), в дійсності 5% з урахування невеликого відсотка 
респондентів, що заповнювали більше однієї анкети (різних спеціалізацій). 
 
Похибка вибірки дослідження 2015 р.: 
Теоретична похибка вибірки в частині розділів адміністративної спеціалізації: 5% 
Теоретична похибка вибірки в частині розділів господарської спеціалізації: 4.5% 
В демографічній частині та частині, присвяченій особистим морально-психологічним 
якостям, похибка складає 3.6% ,  
 
«Польовий» етап дослідження було виконано:   
травень – червень 2013р.  
січень – травень 2015р. 

Виконання «польових робіт» 
 
Анкети кримінальної і цивільної спеціалізацій було надіслано в суди і відділення 
Національної школи суддів України у квітні 2013 р. у відповідності до вибірки. 
Останні заповнені анкети першого етапу аналізу практики надійшли наприкінці червня 
2013 р. 

Анкети адміністративної і господарської спеціалізацій було надіслано в суди в січні 
2015 р. відповідно до вибірки. 
Останні заповнені анкети першого етапу аналізу практики надійшли наприкінці травня 
2015 р.  

Для розсилки Анкет було використано секюр-пакети. В кожний пакет включався лист  
від ВККСУ до голови відповідного суду. Працівниками Секретаріату ВККСУ 
здійснювався  активний телефонний моніторинг ходу анкетування. 

Повернення заповнених анкет здійснювалось з використанням спецзв'язку на адресу 
ВККСУ. 

Оскільки польові роботи виконувались не в режимі особистого інтерв'ю, а через 
письмове заповнення анкет суддями, в огранізації польових робіт соблива увага 
приділялась забезпеченню сособистого заповнення анкет суддями і виключенню 
делегування заповнення анкет помічникам суддів чи іншим особам. Метод проведення 
анкетування не гарантує того, що всі 100%  анкет було заповнено суддями особисто.  
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Тим не менше, організаторами анкетування були вжиті всі доступні заходи впливу для 
забезпечення особистого заповнення анкет суддями. Використовувались письмові і 
телефонні звернення до голів судів і суддів, телефонний моніторинг ходу анкетування, 
підтримка з боку суддівського самоврядування (звернення Ради суддів щодо 
відповідального відношення до заповнення анкет в рішенні РСУ від 6 листопада 2014 
р.), підтримка з боку керівників ВККСУ та працівників Секретаріату. 

Парамерт respond rate (відсоток повернутих якісно заповнених анкет) склав близько 
60%  в досліженнях 2013 р. 

Параметр respond rate в досліженнях 2015 р. склав: 66.7% (300 з 450) в 
адміністративній спеціалізації і 68.5% (324 з 473) в господарській спеціалізації. 

Такий відсоток повернення анкет є досить посереднім для соціологічних досліджень, 
але для опитувань аналізу практики є одним з найвищих серед відомих по публікаціях. 
Це свідчить про якісно виконані польові роботи. 

 

Визначення ваги кожного розділу кваліфікаційного іспиту 
Одним із завдань цього дослідження, було напрацювання лаконічного результату 
оцінки суддями того, наскільки велику вагу повинен мати той чи інший розділ в 
програмі кваліфікаційного екзаменування. 

Остаточне рішення про формулювання плану кваліфікаційного екзаменування і про 
розподіл ваги між розділами екзамена приймає уповноважений для цього державний 
орган (ВККСУ), а не дослідницька група з залученням громадськості.  
При формулюванні плану кваліфікаційного екзамена мають враховуватись результати 
Аналізу практики. Але результатом Аналізу практики повинна бути не просто 
статистика відповідей респондентів, а оброблена інформація, що вже не потребує 
математичного осмислення складних даних і є легко зрозумілою. 

Для формулювання таких даних, необхідно перевести статистику відповідей 
респондентів на запитання анкети в зрозумілий числовий вигляд з метою: 

1) з'ясувати по кожному запропонованому розділу, чи необхідно включати його в 
план екзамена окремим розділом; 

2)  визначити пропорційне співвідношення між розділами екзамена. 
 

Конверсія вербальних шкал у числові 
Для опрацювання результатів дослідження з метою встановлення ваги кожної теми 
необхідно перевести відповіді респондентів з вербальної шкали, використаної в анкеті 
(наприклад: «мало важливо /важливо /дуже важливо»),  в числову шкалу. 

Було випробувано два варіанти конверсії шкали: 
1) простий лінійний, наприклад: мало важливо=-1; важливо=0; дуже важливо=+1; 
2) нормований: внесок кожної відповіді нормується (ділиться) на відносну 

популярність цього типу відповіді в загальному масиві. Нормування дозволяє 
уникнути «перекосів» (систематичних зсувів) шкали. Числова шкала стає 
центрованою: средньостатистичні вербальні відповіді відображаються в центральне 
(середнє) значення в числовій шкалі. Через нормування менш популярні типи 
відповідей автоматично враховуються з більшою вагою. 

При порівнянні робочих результатів перевага була надана другому методу, оскільки 
він давав якісно ті ж результати, що й перший метод, але в кількісному виразі його 
результати краще висвітлюють особливі випадки. 
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Сприйняття респондентом вербальної шкали «мало важливо/важливо/дуже важливо» є 
суб'єктивним. На помітну частину відповідей респондентів вплинули соціальні і 
професійні стереотипи. Зокрема, часом судді складно дати відповідь, відмінну від тієї, 
яку від нього очікують, тобто стереотипну («важливо», чи «дуже важливо»), щодо 
володіння матеріалом того чи іншого законодавчого акту для роботи на посаді судді. 
Через це частина суддів не відмічала в анкеті низьку важливість окремих розділів і 
актуальність їх глибокого опанування до початку роботи суддею. Така поведінка 
респондентів не вступала в конфлікт з їх типовим особистим переконанням про 
цілковиту допустимість для судді звернення до законодавства і літератури по 
відповідному матеріалу, що не свідчить про низьку якість здійснення ним правосуддя. 

 

Запитання про ступінь важливості 
При наданні відповідей на запитання про ступінь важливості володіння відповідною 
темою для практичної роботи судді,  респонденти висловлювали свою суб'єктивну 
(експертну) оцінку в шкалі: 

o не важливо/мало важливо/менш важливо; 
o важливо; 
o дуже важливо. 

Очікуючи незбалансованість шкали відповідей через суспільні стереотипи (варіант 
відповіді «не важливо» не є суспільно-заохочуваним), варіант відповіді «не важливо» в 
другому дослідженні (кримінальна спеціалізація) було заміненно на «мало важливо». 
А в дослідженнях 2015р. (адміністративна і господарська спеціалізації) ця відповідь 
була замінена на ще більш м'який варіант: «менш важливо». 

Загальний (усереднений по всіх розділах) розподіл відповідей респондентів на 
запитання про важливість володіння розділами знань та умінь по цивільній 
спеціалізаціі представлено у таблиці нижче. 

Тип відповіді %% 
не важливо 8% 
важливо 59% 
дуже важливо 33% 

Як бачимо, найбільш популярною відповіддю виявилась суспільно-заохочувана, 
стереотипна відповідь «важливо». З цього не варто робити висновок про те, що 
помітна частина респондентів надавала відповідь саме як стереотипну. Цілком 
вірогідно, що винесений в анкети перелік тем був добре відібраний експертами 
робочих груп саме як теми з очікуваною вдумливою відповіддю «важливо».  

Розподіл відповідей на це ж запитання в анкетах з кримінальної спеціалізації : 

Тип відповіді %% 
мало важливо 8,2% 
важливо 52,1% 
дуже важливо 39,7% 

Картина розподілу відповідей в анкетах кримінальної спеціалізації не має 
принципових відмінностей в порівнянні з анкетами цивільної спеціалізації.  В обох 
випадках респонденти давали головним чином очікувану стандартну відповідь 
«важливо». Тим не менше, ця шкала в анкетах кримінальної спеціалізації виявилась 
несуттєво більш збалансованою – крайні відповіді склали 47.9% в анкетах 
кримінальної спеціалізації, в порівнянні з 41% в анкетах цивільної спеціалізації. 
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Подальше пом'якшення формулювання негативного варіанта відповіді в анкетах 
адміністративної і господарської спеціалізацій лише підтвердили правильність 
виконаної корекції формулювань шкали. Шкала стала більш збалансованою: 

Тип відповіді Адміністративна 
спеціалізація 

Господарська 
спеціалізація 

менш важливо 11,9% 13,9% 
важливо 48,6% 54,2% 
дуже важливо 39,5% 31,9% 

 

Запитання про актуальність 
В дослідженнях 2013 р. при наданні відповідей на запитання про допустимість 
опанування певних знань/умінь в процесі роботи суддею, а не до прийняття присяги,  
респонденти висловлювали свою суб'єктивну оцінку в шкалі: 

o Ці знання/уміння необхідні ще перед початком роботи суддею; 
o Суддя може отримати чи удосконалити ці знання/уміння в процесі роботи. 

(підкресленням виділено ключові слова). 

В дослідженнях 2015 р. робочими групами було вирішено застосувати відредаговані 
формулювання: 

o Ці знання/уміння безумовно необхідні в повному обсязі перед початком 
роботи суддею; 

o Ці знання/уміння суддя, у випадку їх необхідності, може удосконалити у 
процесі роботи 

(жирним виділено додані ключові слова). 

Загальний (усереднений по всіх розділах) розподіл відповідей респондентів на 
запитання про важливість володіння розділами знань та умінь по цивільній 
спеціалізації представлено в таблиці нижче. 

Тип відповіді %% 
до початку роботи 65,7% 
можна освоїти в процесі роботи 34,3% 

Очікувано, найбільш популярною виявилась відповідь про необхідність опанування  
конкретних знань/умінь ще перед початком роботи суддею.  

Розподіл відповідей на це ж запитання в анкетах кримінальної спеціалізації : 

Тип відповіді %% 
до початку роботи 65,0% 
можна освоїти в процесі роботи 35,0% 

 

Картина розподілу відповідей в анкетах кримінальної спеціалізації не має 
принципових відмінностей в порівнянні з анкетами цивільної спеціалізації.  

Статистика відповідей на запитання про актуальність в дослідженні 2015р. 
відрізняється від результатів 2013р. 

Тип відповіді 
Адміністративна 
спеціалізація 

Господарська 
спеціалізація 

до початку роботи 51,9% 45,7% 
можна освоїти в процесі роботи 48,1% 54,3% 
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Незалежно від впливу використаного формулювання шкали відповідей необхідно 
констатувати факт: наявна специфіка практики суддів господарської спеціалізації. 
Діючі судді вважають допустимим для судді початківця мати схематичні знання 
(основи і принципи) близько половини розділів «тіла знань» господарської 
спеціалізації. 

 

Розрахунок параметра «ВАГА» 
Виходячи з відповідей респондентів на два запитання  до кожного правового інституту 
(розділу) кваліфікаційних вимог, було розраховувано індекс важливості і індекс 
актуальності по кожному розділу (див. Додаток 10). На основі цих двох параметрів 
було сформовано узагальнюючий параметр «ВАГА», що включає в себе і оцінку 
ступеня важливості розділу, і ступеня необхідності його обов'язкового повного 
опанування до початку роботи суддею. 

Для вирішення задачі визначення пропорцій кваліфікаційного іспиту між його темами, 
необхідно знати не абсолютну вагу кожного розділу, а певну відносну вагу розділів по 
відношенню один до одного. 

Для цього на основі статистики відповідей діючих суддів по кожному розділу 
обраховується параметр відносної ваги розділу. В цьому звіті для його позначення 
використовується назва  « ВАГА i » (відносна вага розділу під номером «і» по 
відношенню до ваги середньостатистичного розділу). 

ВАГА i  = ВАЖЛИВІСТЬ i  +  АКТУАЛЬНІСТЬ i 

При формуванні підсумкової рейтингової таблиці розділів застосовувалась схема 
розрахунку параметра «ВАГА», наведена в Додатку 10. 

Параметр «ВАГАi » абсолютної більшості розділів приймає значення від -3 до +3.  

Усереднене по всіх розділах значення параметра «ВАГАi » завжди має складати 0 
(нуль). 

Тобто, якщо параметр «ВАГАi »  для конкретного розділу №i має значення, близьке до 
нуля, то про такий розділ необхідно казати, що в екзамені він має бути середнім за 
розміром в порівнянні з іншими розділами. 

Якщо параметр «ВАГАi »  для конкретного розділу має значення, помітно нижче, ніж -
-3 (мінус три), тобто, наприклад, -7.5 , то такий розділ повинен мати настільки низьку 
частку в екзамені, що запитання по ньому буде дуже рідко виноситись на екзамен. 

Якщо параметр «ВАГАi » для конкретного розділу має значення, близьке до +3 чи 
більше, наприклад, +3.5 , то такий розділ повинен бути представлений в екзамені як 
домінуючий великий за кількістю запитань. Це не завжди є прийнятним. В таких 
випадках рекомендується знайти можливість структурування розділу на менші 
складові, і через додаткове опитування визначити параметр «ВАГАi » для кожної зі 
складових вихідного великого розділу. Після розділення, кожний з таких нових 
розділів повинен мати значення «ВАГАi » менше за +3. 

Детальні результати обробки статистики відповідей респондентів на запитання 
Частини 1 анкети (про важливість і актуальність тих чи інших розділів) знаходиться в 
Додатках 11-18. В основному тексті звіту наводяться переліки розділів у вигляді 
рейтингу за параметром «ВАГА» (див. нижче). 
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Вага розділів цивільної спеціалізації 
 
№ Розділ "ВАГА"
1.2 Правоздатність та дієздатність. 2,29 
1.16 Учасники цивільних відносин. 2,09 
1.18 Право власності. 2,07 

1.44 Учасники цивільного процесу. Склад осіб, які беруть участь у справі, їх 
права та обов'язки.  2,07 

1.40 Трудовий договір. Підстави розірвання трудового договору. 2,05 
1.54 Позовне провадження.  2,04 

1.20 Правочини. Загальні умови чинності правочинів. Форма правочинів. 
Державна реєстрація правочинів. Недійсність правочинів. 2,00 

1.8 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина. 1,98 
1.22 Спадкування за заповітом і законом. 1,97 

1.47 Підсудність справ (цивільний процес). Відкриття або відмова у відкриті 
провадження.  1,96 

1.49 Доказування і докази в цивільному процесі. 1,86 

1.21 Підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Підстави 
відповідальності за завдану моральну шкоду. 1,81 

1.58 Ухвалення і оголошення судового рішення. Форма і зміст судового 
рішення. (цивільний процес). 1,75 

1.24 Аліменти. 1,75 
1.17 Об'єкти цивільних прав. 1,74 
1.41 Поновлення на роботі. 1,72 
1.31 Право власності та право користування на землю. 1,70 
1.45 Гласність, відкритість та змагальність сторін у цивільному процесі. 1,69 
1.46 Представництво у суді (цивільний процес). 1,65 
1.23 Виникнення та припинення  шлюбних відносин. 1,64 
1.50 Процесуальні строки.  1,61 
1.36 Право на житло. 1,50 
1.32 Суб‘єкти права власності на землю. 1,39 
1.55 Окреме провадження.  1,37 
1.25 Поділ майна подружжя. 1,33 
1.53 Забезпечення позову у цивільному процесі. 1,32 
1.56 Стадія судового розгляду у цивільному процесі. 1,27 
1.11 Судоустрій. Прокуратура. Адвокатура. Правоохоронні органи. 1,23 

1.37 Визнання особи такою, що втратила право на користування житлом. 
Виселення. 1,20 

1.29 Визнання та позбавлення батьківських прав. 1,13 
1.27 Опіка, піклування.  1,00 
1.28 Визнання та оспорювання батьківства і материнства. 0,93 
1.59 Оскарження судових рішень. 0,91 
1.34 Правове регулювання кредитних правовідносин. 0,91 

1.26 Правове регулювання відносин осіб, які спільно проживають без 
реєстрації шлюбу. 0,89 

1.42 Стягнення заборгованості по заробітній платі. 0,81 
1.43 Відшкодування шкоди, заподіяної під час виконання трудових обов‘язків. 0,65 
1.33 Оренда землі. Підстави розірвання договору оренди землі. 0,65 
1.6 Правозастосування. Тлумачення нормативно-правих актів. 0,59 

1.12 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Обов’язки 
держав, які випливають із Конвенції. 0,53 

1.57 Вирішення клопотань та відводів у цивільному процесі. 0,37 
1.52 Наказне провадження. 0,37 
1.3 Суб'єктивне право та юридичний обов'язок. Правосвідомість 0,36 
1.60 Перегляд рішень за нововиявленими обставинами. (цивільний процес). 0,30 
1.4 Об'єктивне право. 0,26 
1.48 Попереднє судове засідання. 0,21 
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1.30 Участь батьків та інших осіб у вихованні дітей. 0,20 

1.5 Правотворчість. Джерела права. Система нормативно - правових актів та 
їх систематизація. 0,14 

1.51 Судові витрати (цивільний процес). -0,04 

1.7 
Конституційний лад України. Президент України. Верховна Рада України. 
Кабінет Міністрів України. Територіальний устрій. Місцеве 
самоврядування. 

-0,04 

1.14 Застосування Конвенції при здійсненні правосуддя.  -0,07 
1.70 Судовий контроль за виконанням судових рішень. -0,22 
1.15 Рішення Європейського суду з прав людини. -0,62 
1.39 Стягнення заборгованості за комунальними платежами. -0,69 
1.38 Підстави надання громадянам житла. -0,80 
1.35 Планове регулювання відносин, пов'язаних зі страхуванням. -0,85 

1.10 Конституційна юстиція в Україні. Повноваження Конституційного Суду 
України. -1,22 

1.19 Поняття прав інтелектуальної власності. -1,26 

1.13 Структура Конвенції. Додаткові протоколи до Конвенції, їх зміст та 
наслідки прийняття.  -1,53 

1.61 Застосування норм міжнародного права у цивільному процесі. -1,53 
1.9 Виборче право. Вибори. Референдум.  -1,58 
1.63 Право соціального забезпечення. -2,35 
1.1 Концепції праворозуміння – основні сучасні підходи. -2,68 
1.64 Фінансове право. -4,46 
1.68 Митне право -4,89 
1.65 Міжнародне приватне право. -4,92 
1.62 Екологічне право. -5,23 
1.67 Право європейського союзу -6,45 
1.69 Військове право. -9,10 
1.66 Космічне право -10,70 

ЗАУВАЖЕННЯ: При друкуванні анкет цивільної спеціалізації була допущена 
помилка: відсутність позначених полів для відміток відповідей (кружечків) до питання 
1.19 "Поняття прав інтелектуальної власності". Наслідки цієї помилки: лише невелика 
частина респондентів (менше ста суддів) надали відповіді на це запитання. Це 
призвело до різкого зростання статистичної похибки результату дослідження по цьому 
розділу. Похибка по розділу 1.19 склала 14% порівняно з 5.6% по всіх інших 
запитаннях цієї анкети. 

Статистика відповідей респондентів по розділу "Поняття прав інтелектуальної 
власності" (питання 1.19) добре узгоджується з точкою зору опитаних експертів з 
числа членів Робочої групи. 

Серед включених в дослідження розділів виділяються своєю особливою вагомістю 
наступні: 

• Правоздатність та дієздатність. 
• Учасники цивільних відносин. 
• Право власності. 
• Учасники цивільного процесу. Склад осіб, які беруть участь у справі, їх права 

та обов'язки.  
• Трудовий договір. Підстави розірвання трудового договору. 
• Позовне провадження.  
• Правочини. Загальні умови чинності правочинів. Форма правочинів. Державна 

реєстрація правочинів. Недійсність правочинів. 

Можливо деякі з цих розділів необхідно буде дати в програмі кваліфікаційного іспита 
більш детально, розділивши на менші складові розділи.  

Найменшу вагу, за результатами дослідження, мають розділи: 
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• Фінансове право. 
• Митне право 
• Міжнародне приватне право. 
• Екологічне право. 
• Право європейського союзу 
• Військове право. 
• Космічне право 

Вага кожного з цих розділів настільки низька, що можна рекомендувати включати їх 
до вимог кваліфікаційного іспиту в частині цивільної спеціалізації у вигляді 
об'єднаного розділу з невисокою часткою в екзамені. 

Ще два розділи мають досить низьку вагу: 
• Право соціального забезпечення. 
• Концепції праворозуміння – основні сучасні підходи. 

Але вага кожного з цих розділів не настільки низька, щоб їх об’єднати з іншими 
розділами. Рішення щодо цього має прийняти ВККСУ. 

Отримані дані дозволяють робити порівняння розподілу ваги розділів в залежності від 
інстанції, статі, та інших параметрів респондентів. Якщо розрахувати вагу розділів  
лише за анкетами, суддів апеляційних судів, то таблиця буде приблизно співпадати з 
наведеною вище. Але трохи виросте вага таких розділів: «Поновлення на роботі», 
«Підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Підстави відповідальності за 
завдану моральну шкоду» та «Конституційні права, свободи та обов'язки людини і 
громадянина».  Найменш вагомі розділи будуть тими ж. 

 

Вага розділів кримінальної спеціалізації 
 
№ Розділ ВАГА 

1.47 Судовий розгляд та його стадії. 2,20 
1.2 Поняття, кваліфікація злочинів. 2,06 

1.35 Докази. Належність та допустимість доказів. Оцінка доказів. Показання з 
чужих слів. 2,03 

1.4 Суб’єкт злочину. Осудність. 1,99 
1.39 Запобіжний захід. Види запобіжного заходу. Обрання запобіжного заходу. 1,96 
1.48 Види судових рішень. Порядок ухвалення судових рішень. 1,91 
1.6 Повторність, сукупність та рецидив злочинів. 1,76 
1.3 Сторони та інші учасники кримінального провадження. 1,70 
1.5 Співучасть у вчиненні злочину. 1,66 
1.14 Кримінальна відповідальність неповнолітніх. 1,63 
1.50 Зміст ухвали та вироку. Окрема думка судді. 1,60 
1.9 Призначення покарання. 1,54 
1.7 Основні види покарань. 1,52 
1.56 Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 1,28 
1.53 Види угод у кримінальному провадженні. 1,28 
1.19 Злочини проти власності. 1,25 
1.45 Підготовче провадження. 1,23 
1.15 Злочини проти життя та здоров‘я особи. 1,23 
1.43 Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 1,22 

1.36 
Процесуальні строки у кримінальному процесі, їх значення, види та 
порядок обчислення. Обов’язковість додержання процесуальних строків. 
Порядок продовження і поновлення процесуальних строків. 

1,21 

1.42 Закриття кримінального провадження. 1,15 
1.3 Стадії вчинення злочину. 1,06 
1.8 Додаткові види покарань. 1,03 
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1.1 Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. 1,02 
1.32 Принципи провадження у кримінальних справах. 0,97 
1.49 Обов’язковість рішень Верховного Cуду України. 0,84 
1.11 Звільнення від кримінальної відповідальності. 0,84 
1.38 Заходи забезпечення кримінального провадження. 0,81 
1.25 Злочини у сфері охорони державної таємниці. 0,75 

1.34 Відвід судді, прокурора, слідчого, захисника, представника, секретаря 
судового засідання. Порядок вирішення відводів. 0,65 

1.10 Звільнення від відбування покарання. 0,56 
1.17 Злочини проти статевої свободи та недоторканості людини. 0,55 
1.23 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 0,54 
1.27 Злочини проти правосуддя. 0,21 
1.28 Військові злочини. 0,15 
1.55 Приватне обвинувачення. 0,10 

1.54 Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 
медичного характеру. -0,06 

1.37 Цивільний позов у кримінальному провадженні. -0,11 

1.44 Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 
розслідування. -0,16 

1.13 Застосування примусових заходів медичного характеру та їх види. -0,16 
1.24 Злочини проти громадського порядку та моральності. -0,17 
1.22 Злочини проти громадської безпеки. -0,24 
1.40 Слідчі (розшукові) дії. Порядок  їх проведення. -0,30 
1.12 Амністія. -0,31 
1.16 Торгівля людьми та незаконне позбавлення волі. -0,63 

1.18 Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав та свобод 
людини і громадянина. -1,11 

1.51 Провадження в суді присяжних. -1,20 

1.41 Негласні слідчі дії. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні 
слідчі (розшукові) дії. -1,74 

1.20 
Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини вчиненні проти 
авторських і суміжних прав. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом. 

-1,92 

1.58 Виконання судових рішень у кримінальному процесі. -2,20 
1.52 Провадження за нововиявленими обставинами. -2,27 
1.26 Злочини у сфері службової діяльності. -2,94 

1.59 
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. 
Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. 
Екстрадиція. 

-2,96 

1.46 Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового 
провадження. -3,28 

1.30 Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 
(комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку). -3,49 

1.31 Кримінальний процес. -3,71 
1.21 Злочини проти довкілля. -4,01 
1.29 Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. -5,00 
1.57 Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. -5,50 

Особливо вагомі розділи кримінальної спеціалізації : 
• Судовий розгляд та його стадії. 
• Поняття, кваліфікація злочинів. 
• Докази. Належність та допустимість доказів. Оцінка доказів. Показання з чужих слів. 
• Суб’єкт злочину. Осудність. 
• Запобіжний захід. Види запобіжного заходу. Обрання запобіжного заходу. 
• Види судових рішень. Порядок ухвалення судових рішень. 

Ми не наполягаємо на доцільності розділити частину з цих розділів на більш дрібні, 
але подібне рішення ВККСУ було б не позбавлене причин. 
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Окрему увагу належить приділити формулюванню розділу «Кримінальний процес», 
що за результатами опитування отримав дуже низьку вагу. Це формулюваня є дуже 
загальним і перекривається з більш конкретними формулюваннями інших розділів. 
Рекомендується перегляд формулювань розділів і, можливо, їх об'єднання  

Розділи, що мають низьку вагу, з точки зору діючих суддів, є кандидатами на 
об'єднання в один розділ чи приєднання до інших розділів: 

• Злочини проти довкілля. 
• Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 
• Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 

Альтернативою є їх включення в екзаменаційну програму з дуже низькою вагою. 
 

Вага розділів адміністративної спеціалізації 
 
№ Розділ ВАГА 
1.38 Обов‘язок обґрунтування судового рішення. 2,18 
1.37 Вимоги до структури і змісту судового рішення. 2,08 
1.21 Визначення підвідомчості публічно-правових спорів. 1,90 
1.24 Строки розгляду адміністративних справ. 1,90 
1.1 Конституційні засади здійснення правосуддя в Україні. 1,82 
1.25 Принципи адміністративного судочинства. 1,71 
1.39 Оприлюднення судового рішення. Набрання рішенням законної сили. 1,60 

1.47 Застосування адміністративними судами правових позицій Верховного 
Суду України. 1,57 

1.29 Докази та доказування в адміністративному процесі. 1,57 
1.2 Судоустрій України. 1,46 

1.48 Застосування Конвенції з основоположних прав та свобод людини і рішень 
ЄСПЛ під час розгляду адміністративних справ. 1,39 

1.4 Адміністративно - правові відносини і межі адміністративної юрисдикції. 1,26 
1.23 Забезпечення судом змагальності сторін в адміністративному процесі. 1,25 
1.7 Нормативно-правовий акт: ознаки, структура, ієрархія. 1,11 
1.5 Суб‘єкт владних повноважень. 0,91 
1.3 Правовий статус суддів. Гарантії незалежності судді. 0,91 
1.30 Поводження із особами, які беруть участь у процесі. 0,81 

1.20 
Конституційна юстиція в Україні. Повноваження Конституційного Суду 
України. Застосування рішень Конституційного Суду України в 
адміністративному судочинстві. 0,78 

1.27 Дії суду та рішення, які приймаються за наслідками проведення 
підготовчого провадження. 0,69 

1.26 Порядок підготовки справи до судового розгляду. 0,57 
1.42 Обмеження права на свободу мирних зібрань відповідно до закону. 0,53 
1.28 Тимчасовий судовий захист. Забезпечення адміністративного позову. 0,52 

1.8 
Критерії оцінювання рішень, дій чи бездіяльності суб‘єктів владних 
повноважень (належність мети, пропорційність, розсудливість, 
добросовісність, розумність строків, участь у прийнятті рішень). 0,52 

1.12 Правозастосування. Тлумачення нормативно-правових актів. 0,48 
1.46 Апеляційне та касаційне оскарження судового рішення. 0,38 

1.22 Забезпечення прав учасників судового процесу на доступ до матеріалів 
справи. 0,31 

1.13 Обмеження права на свободу мирних зібрань відповідно до закону. 0,17 
1.41 Вихід суду за межі позовних вимог під час вирішення справи. 0,14 

1.14 Обмеження права на свободу мирних зібрань, необхідне в демократичному 
суспільстві, в інтересах національної безпеки і громадського порядку. 0,11 

1.11 Прийняття, проходження і звільнення з публічної служби. -0,08 
1.45 Перегляд справ за нововиявленими обставинами. -0,26 
1.15 Обмеження права на свободу мирних зібрань, необхідне в демократичному -0,30 
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суспільстві, для охорони здоров‘я населення або захисту прав і свобод 
інших людей. 

1.32 Роль суду у гарантуванні права на правову допомогу. -0,41 
1.33 Свідок в адміністративному процесі. Коло осіб, які не можуть бути свідками. -0,86 
1.16 Пропорційність обмеження права на свободу мирних зібрань. -0,88 
1.34 Відкладення розгляду справи або оголошення перерви під час її розгляду. -1,34 
1.35 Примирення сторін у судовому процесі. -1,36 
1.10 Законодавче регулювання розгляду звернень громадян. -1,38 

1.43 Судовий контроль за виконанням судових рішень (звіт про виконання 
судового рішення). -1,46 

1.9 Правове регулювання відносин щодо доступу до публічної інформації. -1,57 
1.17 Обмеження права на свободу об’єднань відповідно до закону. -1,66 

1.18 Обмеження права на свободу об’єднань, необхідне у демократичному 
суспільстві. -2,06 

1.36 Застосування заходів процесуального впливу за порушення порядку у залі 
суду. -2,13 

1.40 Окрема ухвала в адміністративному процесі. -2,33 

1.44 Використання  технічних засобів у судовому процесі (відео конференція, 
смс-повідомлення тощо). -2,62 

1.19 Свобода об‘єднання з метою захисту прав і задоволення законних 
інтересів. -2,68 

1.6 Адміністративний договір. -2,97 
1.31 Прокуратура в адміністративному процесі. -3,39 

 
Особливо вагомі розділи програми кваліфікаційного іспиту адміністративної 
спеціалізації є: 

• Обов‘язок обґрунтування судового рішення. 
• Вимоги до структури і змісту судового рішення. 
• Визначення підвідомчості публічно-правових спорів. 
• Строки розгляду адміністративних справ. 

Необхідно звернути увагу на те, що серед 8 найменш вагомих розділів за результатами 
опитування суддів: 

• Обмеження права на свободу об’єднань відповідно до закону. 
• Обмеження права на свободу об’єднань, необхідне у демократичному 

суспільстві. 
• Застосування заходів процесуального впливу за порушення порядку у залі суду. 
• Окрема ухвала в адміністративному процесі. 
• Використання  технічних засобів у судовому процесі (відео конференція, смс-

повідомлення тощо). 
• Свобода об‘єднання з метою захисту прав і задоволення законних інтересів. 
• Адміністративний договір. 
• Прокуратура в адміністративному процесі. 

три розділи стосуються свободи об'єднань. В поточних політичних умовах в Україні 
така ситуація звертає на себе увагу. Можливо ВККСУ, як політичному органу 
державної регуляціі кваліфікації суддівського корпусу варто придивитись до цієї 
проблеми. 
 

Вага розділів господарської спеціалізації 
 
№ Розділ ВАГА 
1.29 Підсудність справ господарським судам. 3,01 
1.28 Підвідомчість справ господарськими судами. 3 
1.25 Право на звернення до господарського суду. 2,46 
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1.2 Судоустрій України. 2,13 
1.30 Способи захисту права у господарському судочинстві. 2,06 
1.1 Конституційні засади здійснення правосуддя в Україні. 2,05 
1.26 Принципи господарського судочинства. 1,99 

1.4 Нормативно-правовий акт та його структура. Співвідношення нормативно-
правових актів. 1,89 

1.34 Докази у господарському судочинстві. 1,86 
1.31 Відмова у порушенні провадження господарської справи. 1,85 

1.61 Застосування господарськими судами правових позицій Верховного Суду 
України та Вищого господарського суду України. 1,67 

1.3 Правовий статус суддів. Гарантії незалежності судді. 1,6 
1.32 Повернення позовної заяви. 1,6 
1.33 Дії судді по підготовці справи до розгляду. 1,55 
1.39 Застосування позовної давності. 1,43 
1.5 Правозастосування. Тлумачення нормативно-правових актів. 1,39 
1.56 Оголошення судового рішення. 1,39 
1.35 Порядок та підстави забезпечення позову. 1,38 
1.40 Припинення провадження у справі. 1,31 

1.41 Правовий статус  представників  сторін і третіх осіб у господарському 
процесі. 1,24 

1.55 Зміст рішень та окрема думка судді у господарському процесі. 1,12 
1.14 Господарські договори. Форма, умови та порядок укладення. 1,07 
1.44 Залишення позову без розгляду. 0,96 

1.62 
Врахування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод а 
також протоколів до неї, рішень Європейського суду з прав людини у 
господарському судочинстві. 0,95 

1.6 Суб‘єкти господарських правовідносин. 0,92 
1.24 Джерела права у господарському судочинстві. 0,91 

1.60 Застосування рішень Конституційного Суду України в господарському 
судочинстві. 0,9 

1.45 Запобіжні заходи та забезпечення позову в господарському процесі. 0,78 
1.38 Зупинення провадження у справі та його поновлення. 0,61 
1.58 Перегляд  господарськими судами справ за нововиявленими обставинами. 0,56 
1.16 Визнання господарським судом договору недійсним. 0,44 
1.7 Правове регулювання права власності. 0,4 

1.15 Вирішення спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарського 
договору. 0,33 

1.54 Судові витрати у господарському процесі. 0,27 
1.42 Участь прокурора в господарському процесі. 0,04 
1.21 Правове регулювання грошових зобов‘язань. -0,11 
1.53 Укладення мирової угоди у господарському процесі. -0,11 
1.57 Виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду. -0,12 
1.48 Вирішення господарськими судами корпоративних спорів. -0,18 

1.52 Правове регулювання відшкодування збитків, заподіяних у позадоговірних 
відносинах. -0,23 

1.13 Право користування землею в господарських правовідносинах. -0,56 
1.59 Апеляційне та касаційне провадження в господарських судах. -0,58 
1.8 Правове регулювання оренди. -0,59 
1.12 Право власності на земельну ділянку. -0,76 

1.50 Особливості порядку розгляду справ про банкрутство господарськими 
судами. -0,83 

1.37 Відкладення розгляду справи, оголошення перерви у господарському 
процесі. -0,97 

1.51 Припинення провадження у справі про банкрутство. -1,21 
1.47 Судові експертизи у господарському судочинстві. -1,26 

1.63 Застосування господарськими судами положень міжнародного приватного 
права. -1,61 

1.19 Правове регулювання кредитних відносин. -1,75 
1.43 Порядок розгляду господарськими судами спорів за участю нерезидентів. -1,8 
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1.9 Правове регулювання права оперативного управління. -2,13 
1.11 Правове регулювання приватизації державного та  комунального майна. -2,22 

1.49 Вирішення господарськими судами спорів, пов‘язаних із застосуванням 
конкурентного законодавства. -2,23 

1.20 Правове регулювання страхових відносин. -2,6 
1.46 Участь в судовому процесі судового експерта. -2,72 

1.27 Застосування господарськими судами Закону України «Про третейські 
суди». -2,96 

1.17 Правове регулювання перевезення вантажів. -3,06 

1.10 Правове регулювання прав інтелектуальної власності у господарських 
правовідносинах. -3,18 

1.36 Проведення судового засідання у режимі відео конференції. -3,42 
1.23 Правове регулювання інвестиційної діяльності. -4,27 
1.22 Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. -4,28 
1.18 Правове регулювання екологічних правопорушень. -5,32 

 
Найвагомішими розділами програми кваліфікаційного іспиту господарської 
спеціалізації є 

• Підсудність справ господарським судам. 
• Підвідомчість справ господарськими судами. 
• Право на звернення до господарського суду. 

8 найменш вагомих розділів досить різнопланові: 
• Участь в судовому процесі судового експерта. 
• Застосування господарськими судами Закону України «Про третейські суди». 
• Правове регулювання перевезення вантажів. 
• Правове регулювання прав інтелектуальної власності у господарських 

правовідносинах. 
• Проведення судового засідання у режимі відео конференції. 
• Правове регулювання інвестиційної діяльності. 
• Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. 
• Правове регулювання екологічних правопорушень. 
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Дослідження 2015 р. щодо норм поведінки судді 
 

Особисті якості і система цінностей особи є латентним (прихованим) параметром, який 
неможливо безпосередньо виміряти. Оцінити особисті якості і цінності людини 
можливо лише через їх прояви в діяльності особи. Поведінку можна безпосередньо 
оцінювати. Поведінка є виявом особистих якостей і системи цінностей людини. 
Враховуючи частково шаблонні результати дослідження 2013 року щодо особистих і 
моральних якостей судді, в дослідження особистих і морально-психологічних якостей, 
проведеноми в 2015р, було додано компонент оцінки поведінки судді. 

При виборі переліку поведінкових патернів Робочі групи взяли за основу 
формулювання з наступних документів: 

o Бангалорські принципи діяльності судді (переклад в версії 
http://www.fair.org.ua/content/library_doc/Bangalore_principles_ukr.pdf) 

o Кодекс суддівської етики (редакція, затверджена ХІ з'їздом суддів 2013р, а не 
розміщена за адресою http://court.gov.ua/969076/67885465345/  відмінна версія) 

Для збереження лаконічності дослідження (ми не могли розраховувати на те, що кожен 
суддя присвятить багато часу для відповідей) в Анкету було включено запитання лише 
щодо 11 варіантів поведінки: 

2.1.1. Дотримання незалежної позиції у конкретній ситуації щодо сторін справи та 
щодо суспільства у цілому. 

2.1.2. Формування моделі поведінки, яка виключає будь-які взаємовідносини, що не 
відповідають посаді судді, чи втручання з боку органів законодавчої та виконавчої 
влади. 

2.1.3. Відмежування від будь-яких схильностей, упередженостей та забобон під час 
прийняття рішення по суті. 

2.1.4. Прагнення до форми поведінки у позаробочий час, яка сприятиме підтримці та 
зростанню довіри до суддів та судових органів (у суспільства, представників 
юридичної професії, сторін у справі). 

2.1.5. Прагнення до бездоганної поведінки з точки зору будь-якого стороннього 
спостерігача і в будь-якій ситуації. 

2.1.6. Максимальне обмеження випадків позасудового спілкування з адвокатами, які 
беруть участь у справі. 

2.1.7. Категорична неприпустимість розголошення домашньої адреси іншим юристам, 
або прийом учасників судової справи вдома. 

2.1.8. Обов‘язкове застосування процесуальних засобів впливу до адвокатів та\чи 
представників сторін, які беруть участь у справі у випадку, якщо вони 
демонструють упередженість та прихильності до учасників справи. 

2.1.9. Встановлення найвищого пріоритету виконанню судової функції поряд з іншими  
службовими обов‘язками. 

2.1.10. Постійна робота над самовдосконаленням (професійні навики, особисті якості). 
2.1.11. Виключно ввічлива та терпляча поведінка для підтримки порядку та етикету в 

судовому процесі. 
Для оцінки патернів поведінки респондентам було запропоновано наступні варіанти 
відповіді, що створюють шкалу трьох градацій (плюс/нуль/мінус) реалізації поведінки: 

o Така поведінка обов'язкова для судді 
o Така поведінка не повинна бути пріоритетною для судді 
o Оцінка важливості та вибір варіанту поведінки не має ніякого значення для 

здійснення правосуддя 
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Така шкала з використаними прямими формулюваннями виявилась незбалансованою. 
Неврахування підсвідомого надання респондентами переваги суспільно заохочуваним 
формулюванням відповідей призвело до домінування відповідей про обов'язковість 
відповідної поведінки. Загальна статистика відповідей по всіх 11 патернах поведінки 
виглядає так: 

Така поведінка обов'язкова для судді 80,5% 

Така поведінка не повинна бути пріоритетною для судді 7,0% 

Оцінка важливості та вибір варіанту поведінки не має 
ніякого значення для здійснення правосуддя 12,5% 

Пом'якшення категоричності формулювань варіантів оцінки в наступному дослідженні 
повинно підвищити збалансованість шкали. 

Через незбалансованість шкали було застосовано метод розрахунку параметра 
«Важливість» аналогічний розробленому для розрхунку ваги розділів програми 
кваліфікаційного екзамена. Використання різних величин коефіцієнтів врахування 
відповідей надавало різні числові результати важливості, але співвідношення 
важливості різних патернів поведінки залишались без зміни. Розрахунок важливості 
виявив декілька патернів поведінки, відношення до яких масиву опитаних суддів (624 
судді) вирізняється непріоритетністю чи незначимістю для здійснення правосуддя (три 
останніх в таблиці нижче): 

Патерн поведінки Важли
вість 

Дотримання незалежної позиції у конкретній ситуації щодо сторін справи та щодо 
суспільства в цілому 2,66 

Постійна робота над самовдосконаленням (професійні навики, особисті якості) 2,64 
Виключно ввічлива та терпляча поведінка для підтримки порядку та етикету в 
судовому процесі 2,04 

Формування моделі поведінки, яка виключає будь-які взаємовідносини, що не 
відповідають посаді судді, чи втручання з боку органів законодавчої та виконавчої 
влади 

1,74 

Відмежування від будь-яких схильностей, упередженості та забобон під час 
прийняття рішення по суті 1,20 

Категорична неприпустимість розголошення домашньої адреси іншим юристам, або 
прийом учасників судової справи вдома 1,07 

Встановлення найвищого пріоритету виконанню судової функції посеред інших 
службових обов‘язків 0,62 

Прагнення до форми поведінки у позаробочий час, яка сприятиме підтримці та 
зростанню довіри до суддів та судових органів (у суспільства, представників 
юридичної професії, сторін у справі) 

-0,06 

Прагнення до бездоганної поведінки з точки зору будь-якого стороннього 
спостерігача і в будь-якій ситуації -2,65 

Максимальне обмеження випадків позасудового спілкування з адвокатами, які 
беруть участь у справі -2,91 

Обов‘язкове застосування процесуальних засобів впливу до адвокатів та\чи 
представників сторін, які беруть участь у справі у випадку, якщо вони демонструють 
упередженість та прихильності до учасників справи 

-6,51 

Наприклад, важливість «обов'язкового застосування процесуальних засобів…» має 
надзвичайно низьку важливість в рейтингу з таблиці, наведеної вище, завдяки тому, 
що лише 248 з 624 суддів відмітили обов'язковість такого зразка поведінки для судді. 

Наведений в таблиці вище результат вимагає приділити пильну увагу повному 
ознайомленню суддівського корпусу з Бангалорськими принципами і Кодексом етики, 
а також забезпечення усвідомлення суддями необхідності застосування всіх норм цих 
документів без винятків.  
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Цінність виконаного дослідження полягає в ідентифікації найменш прийнятих загалом 
суддів обов'язкових поведінкових норм, що дозволяє визначити пріоритети в роботі 
ВККСУ, НШСУ і Ради суддів в роботі щодо норм етики, аргументуванню і 
роз'яснювальної роботи. 

 

 

Дослідження 2013 р. щодо собистих і моральних 
якостей судді 
Формулювання «Особисті і моральні якості» на час проведення дослідження (2013 р.) 
використовувалось в Законі, але визначення цього поняття, чи пояснення до цього 
формулювання були відсутні.  

Моральні якості є підмножиною особистих якостей. Категорія «особисті якості» в 
контексті професійного добору,  як правило, використовується на противагу категорії 
«професійні якості». 

Поєднання категорій «особисті якості» і «моральні якості» в формулі «особисті і 
моральні якості» в контексті добору кандидатів на посаду судді,  вірогідно означає 
набір А) якостей та Б) здатностей/здібностей кандидата, що не можуть бути описані в 
рамках звичних освітніх категорій. 

Особисті і моральні якості в контексті професійного добору, можна класифікувати на 
п'ять категорій: 

- навички; 
- здібності; 
- здатності; 
- риси моралі, якими керуються кандидати; 
- основи особистої етики кандидата. 

По кожній з них бажано мати визначення, зрозуміле для: 
-- кандидатів на посаду судді; 
-- ВККСУ; 
-- інших органів, що мають відношення до призначення на посаду судді; 
-- громадськості. 

Без структурування і зрозумілих визначень процес виявлення особистих і моральних 
якостей кандидата не має шансів стати прозорим і зрозумілим. 

В умовах відсутності визначень в Законі понять особистих і моральних якостей і 
відсутності повноважень у ВККСУ та інших органів по широкому трактуванню норм, 
виписаних законодавцем, ми вважали масове дослідження консолідованої думки 
суддівського корпусу єдиною можливістю уточнення того, які саме «особисті і 
моральні якості» і якими методами потрібно оцінювати в процесі добору кандидатів на 
посаду судді.  
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Використаний у 2013 р. перелік особистих і моральних 
якостей 
При укладанні формулювань анкет 2013 р. щодо набору особистих і моральних 
якостей, робочими групами було прийнято рішення про обмеження потенційно 
довгого переліку особистих якостей. В анкету увійшли особисті і моральні якості, 
формулювання яких було відібрано з трьох джерел:  

1) Закон України «Про судоустрій і статус суддів», Стаття 55. Присяга судді 

2) Проект Переліку суддівських характеристик, погодженого членами Робочої 
групи з розробки переліку суддівських характеристик, 16 грудня 2009 року. 

3) Особисті і моральні якості, додані до списку в результаті роботи двох робочих 
груп Аналізу практики: з цивільної і кримінальної спеціалізацій. 

Члени робочих груп прийшли до висновку, що перелік особистих якостей можна було 
б розширювати необмежено, але нові пункти будуть частково чи повністю 
повторювати вже існуючі. Втім, найголовніші якості вже включено до списку. 

Виходячи з цього, до анкети не включено пункту, за яким респонденти могли би 
пропонувати свої додаткові варіанти формулювань особистих і моральних якостей. 

Тим не менше, велика кількість респондентів підійшла відповідально до заповнення 
анкет, і ті, хто бажав додати свої варіанти формулювання особистих якостей, робили 
це у відповідях на наступне відкрите запитання щодо методів оцінки особистих 
якостей. 

Серед запропонованих додаткових варіантів особистих якостей судді згадаємо 
(дотримуючись оригіналу, без редагування) такі: 

• вміння самостійно приймати рішення та брати на себе відповідальність за 
ухвалені рішення 

• стриманість, ввічливість у спілкуванні з людьми під час виконання функцій 
судді і поза межами суду 

• пунктуальність у всьому 
• здатність знайти нормативну базу для винесення рішення 
• з`ясування рівня загальної грамотності та здатність до логічного викладення 

думок 
• ввічливість 
• здатність швидко приймати рішення 
• навички керування підлеглими 
• порядність, мудрість, обов'язковість 

Під час обговорень переліку особистих і моральних якостей для включення їх в 
анкету, судді, що входили в склад Робочих груп, відмічали: 

• певну надмірність цього переліку; 
• певну неоднозначність формулювань особистих і моральних якостей, що 

вимагатиме в подальшому надання їх більш точних визначень; 
• неможливість при виконанні добору кандидатів на посаду судді опрацьовувати 

такий великий список особистих якостей щодо кожного кандидата; 
• необхідність виділення первинних, базових якостей щоб зосередитись лише на 

них. 
В подальшому нами була виконана спроба виділити базові якості (див. далі результати 
дослідження 2015 р.) 
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Шкали, що застосовувались для оцінки особистих і 
моральних якостей в дослідженні 2013р. 
 

 Для опрацювання респондентами включеного в Анкету переліку якостей до кожної з 
них було поставлено два запитання для з'ясування: 

• важливості (на думку судді) наявності цієї якості у кандидата на посаду судді; 

• чи має наявність/відсутність цієї якості у кандидата критичний характер (тобто 
чи призводить відсутність якості до ризику негативних наслідків в роботі судді 
(зокрема, порушення Кодексу професійної етики судді). 

Важливість і критичність є, можливо, пов'язаними, але суттєво різними 
характеристиками. Зокрема, можуть бути важливі з точки зору діючих суддів особисті 
якості судді, які, тим не менше, не є критичними (тобто їх відсутність не приводить до 
ризику порушення Кодексу суддівської етики).    

Прикладом можуть слугувати працьовитість, вміння слухати і контроль за своїм 
зовнішнім виглядом, які за результатами опитування діючі судді визнали важливими, 
але не критичними якостями для майбутнього судді. 
 
З іншого боку, в запропонованому респондентам переліку особистих якостей є такі, що 
визнані діючими суддями одними з не самих важливих для роботи, але такими, що в 
разі їх відсутності у судді, призводять до підвищення ризику порушення Кодексу 
суддівської етики.  

За результатами дослідження 2013р. наступні якості мають помітно більший рівень 
критичності, в порівнянні з важливістю: 
-- Навички мовлення (чітка, зрозуміла мова); 
-- Навички письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ); 
-- Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 
 

Оцінка респондентами важливості особистих якостей та 
cтупеня ризиків при їх відсутності 
 

При обробці відповідей респондентів на запитання про важливість та про ризики щодо 
особистих і моральних якостей, була використана методика розрахунку фактору 
«ВАГА», аналогічна застосованому при обробці відповідей на запитання Розділу І для 
оцінки знать та умінь кандидата. 

Для цього по кожній особистій якості розраховувались фактори «ВАЖЛИВІСТЬ», 
«РИЗИК» та «ВАГА». 

ВАГА = ВАЖЛИВІСТЬ + РИЗИК 

Щоб надати орієнтири для правильного сприйняття числових значень з цих факторів, 
пояснимо, що:  середнє значення кожного з цих трьох факторів, розраховане по масиву 
всіх включених у дослідження якостей по всіх анкетах, дорівнює нулю. 

Тобто від'ємна величина фактора свідчить, що цей фактор має вплив (значення) 
менший, ніж у середньому. Якщо знак фактора – позитивний (значення – більше нуля), 
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то вплив фактора більший ніж у середньому (чим більше значення фактора, тим 
сильніший вплив). 

Якщо, наприклад, «ВАГА» особистої якості має значення близьке до нуля, це означає, 
що маємо справу з середньою по вазі особистою якістю судді (середньою по вазі, в 
порівнянні з усіма якостями, що було включено в це дослідження). 

В Додатках наведено результати розрахунку факторів «важливість», «ризик» та «вага» 
по  кожній з якостей, що було включено в дослідження 2013 і 2015 років. В таблиці 
нижче наводиться рейтинговий перелік особистих і моральних якостей в порядку 
зменшення ваги. 

№ ОСОБИСТА ЯКІСТЬ (дослідження 2013р) "ВАГА" 
1 Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 1,53 
2 Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 1,47 
3 Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 1,41 
4 Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 1,27 
5 Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 1,25 
6 Cправедливість. 1,18 
7 Порядність. 1,07 
8 Працьовитість. 0,98 
9 Чесність. 0,78 

10 
Організаційні навики, в т.ч. здатність планування робочого часу; 
керування помічником та секретарем; ефективне планування та 
призначення судових засідань. 

0,45 

11 Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 0,42 
12 Особиста гідність та самоповага. 0,27 
13 Вміння слухати. 0,24 
14 Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 0,24 

15 Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства 
до судді. -0,04 

16 Навики управління залою судових засідань. -0,19 
17 Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). -0,45 
18 Контроль за своїм зовнішнім виглядом. -0,50 

19 Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний 
документ). -0,94 

20 Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. -1,95 
21 Здатність адаптуватися у колективі  суду. -3,59 
22 Прагнення до професійного зростання. -4,89 

 

Найвагоміші (ТОП-10), відповідно до консолідованої думки, висловленої під час 
опитування діючих суддів, є наступні особисті і моральні якості успішного кандидата 
на посаду судді: 

-- здатності, згадані в Присязі судді; 
-- якості універсальної етичної формули «чесність/порядність/справедливість»; 
-- працьовитість; 
-- організаційні навики. 

По перших двох групах якостей в нашому дослідженні отримано особливий результат 
(детальніше див. нижче у розділі «Кореляції відповідей»), що знижує цінність 
дослідження по цих якостях та вимагає подальшого їх вивчення. 
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Суттєвим результатом виконаного дослідження можна вважати з'ясування того, що 
особисті якості: 
-- працьовитість; 
-- організаційні навички; 
-- рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ; 
-- особиста гідність та самоповага; 
-- вміння слухати; 
-- логічність, аналітичний склад та критичність мислення; 
за визнанням суддів мають вищу, ніж в середньому, вагу. 

Це означає, що оцінюючи особисті і моральні якості кандидата на посаду судді, 
обов'язково необхідно звертати увагу на ці якості кандидатів. 

Щодо якостей: 
-- розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді; 
-- навички управління залою судових засідань; 
-- контроль за своїм зовнішнім виглядом; 
-- навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ); 
-- здатність адаптуватись у нестандартних ситуаціях; 
то, судячи з усього, діючі судді вважають перелічені якості або «справою наживною» 
або не дуже вагомими особистими якостями хорошого судді. Увага до цих особистих 
якостей кандидатів в процесі добору може бути опціональною. 

Найнижча вага серед досліджуваних особистих якостей у: 
-- прагнення до професійного зростання; 
-- здатності адаптуватись в колективі суду. 

Ці дві якості мають настільки низьку вагу, що природно можна було б ставити питання 
про не врахування цих якостей при оцінці кандидата на посаду судді. Але з нашого 
боку ми не даємо рекомендацію виключити щонайменше «прагнення до професійного 
зростання» з переліку якостей, що мають братись до уваги при оцінці кандидатів на 
посаду судді. 

 

Відмінності оцінок особистих і моральних якостей за 
параметрами «Важливість» та «Ризик» в дослідженні 2013р. 
 

Рейтинги особистих якостей за параметрами «Важливість» та «Ризик», складені на 
основі оцінок суддів наведено в Додатках 23 -- 24. 

При порівняні цих двох рейтингів звертають на себе увагу такі факти: 

1)  Найважливішою (але зовсім не критичною, з точки зору наслідків її відсутності) 
якістю на думку суддів є «Працьовитість» (перше місце в рейтингу важливості і місце 
№8 в рейтингу ризику негативних наслідків при відсутності цієї якості). 

В загальному рейтингу ваги (див. таблицю вище) «Працьовитість» займає восьме 
місце. 

2) Ще дві інші якості оцінюються суддями як такі, що ризик настання негативних 
наслідків при їх (якостей) відсутності є набагато меншим, ніж важливість самої якості:   
-- вміння слухати займає 9 місце в рейтингу важливості, і опускається на 13 місце в 
рейтингу «ризик»;   
-- контроль за своїм зовнішнім виглядом займає 14 місце в рейтингу «важливість» і 
опускається на 19 місце в рейтингу «ризик». 
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3) Три якості мають суттєво вище місце в рейтингу «ризик» в порівнянні зі своїми 
місцями в рейтингу «важливість»:  
-- здатність здійснювати правосуддя безсторонньо займає місце №7 в «важливості» і 
місце №2 в «ризику»; 
-- здатність здійснювати правосуддя об'єктивно займає місце №8 в «важливості» і 
місце №3 в «ризику»; 
-- «організаційні навики…» займають місце №13 в списку «важливості» і місце №9 в 
«ризику». 
 

Порівняння оцінок особистих якостей суддями різних груп 
 

Було виконано порівняння оцінок особистих якостей респондентами в розрізі  
-- спеціалізації; 
-- стажу роботи; 
-- інстанції; 
-- гендерної належності респондентів.  

Порівняльні таблиці надано в Додатках 25, 26, 28, 29. 
Далі надаємо результати аналізу цих таблиць. 
 

Відмінності оцінок особистих і моральних якостей в залежності від 
спеціалізації (2013р.) 
Судді, що розглядають справи, в тому числі, кримінальної спеціалізації, оцінюють 
навички письма як набагато більш вагому якість («важливість»=+0.46, 
«ризик»=+0.11) ніж судді цивільної спеціалізації («важливість»= -2., «ризик»= -0.63). 

Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях розглядається як порівняно 
більш важлива якість в рамках кримінальної спеціалізаціі («важливість»= -0.69) ніж в 
рамках цивільної спеціалізації («важливість»= -1.91). 

Організаційні навики розглядаються як більш важлива якість в рамках цивільної 
спеціалізаціі («важливість»=+0.66) ніж в рамках кримінальної спеціалізації 
(«важливість»= -0.11). 

Вміння слухати розглядається як більш важлива якість в рамках цивільної 
спеціалізаціі («важливість»=+0.75) ніж в рамках кримінальної спеціалізації 
(«важливість»=+0.32). 

 

Відмінності оцінок особистих і моральних якостей в залежності від 
стажу роботи на посаді судді (2013р.) 
Для виконання аналізу залежності оцінки особистої якості від величини стажу судді, 
всіх респондентів було розділено на дві категорії: тих, чий стаж роботи на посаді судді 
складає до 10 років включно, і тих, чий стаж перевищує 10 років. 

Наступні якості розглядаються суддями зі стажем більше 10 років як більш важливі, в 
порівнянні з думкою суддів зі стажем до 10 років: 

-- «Організаційні навики», важливість +0.81 (тобто, надзвичайно важлива) проти 
мінус 0.14 (важливість нижча середньої для суддів зі стажем до 10 років); 

-- «Логічність, аналітичний склад та критичність мислення», важливість +0.65 
(дуже важлива) проти -0.02 (середня важливість); 
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-- «Навички мовлення»,  важливість +0.13 (трохи вища середньої) проти -0.51 
(важливість – суттєво нижча за середню); 

-- «Здатність адаптуватися у колективі суду», важливість -1.18 проти -2.76. 

 

Наступні якості розглядаються суддями зі стажем до 10 років як більш важливі, в 
порівнянні з думкою суддів зі стажем більше 10 років: 

-- «Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ»  важливість +0.35 
проти -0.42; 

-- «Розуміння публічності своєї посади »  важливість +0.22 проти -0.9; 

-- «Контроль за своїм зовнішнім виглядом» важливість +0.59 проти -0.48; 

-- «Навички управління залою судових засідань» важливість +0.26 проти -0.32; 

-- «Прагнення до професійного зростання» важливість -2.91 проти -4.27. 

 

Відмінності оцінок особистих і моральних якостей в залежності від 
інстанції  (2013р.) 
Суттєві відмінності оцінок особистих якостей між суддями місцевих судів і суддями 
апеляційних судів спостерігаються по трьох якостях: 

«Розуміння публічності своєї посади» суддями апеляційної інстанції оцінюється як 
набагато більш важлива якість («важливість»=+0.64) в порівнянні з думкою суддів 
місцевих судів («важливість»= -0.9). Для суддів апеляційних судів вона навіть трошки 
більш важлива аніж «Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно та безсторонньо». 
В той же час, судді місцевих судів розглядають розуміння публічності своєї посади як 
одну з найменш важливих якостей судді (-0.9). 

«Організаційні навички» розглядаються суддями місцевих судів як одна з 
найважливіших якостей (+0.69). Водночас судді апеляційних судів розглядають її як 
якість з важливістю нижче середньої (-0.2). 

«Прагнення до професійного зростання» розглядається суддями місцевих судів як 
найменш важлива якість серед усіх досліджених (-4.18). Судді апеляційних судів 
розглядають цю якість як просто не важливу (-2.35), але для цієї категорії респондентів 
існують якості з більш низькою важливістю (наприклад: «здатність адаптуватися у 
колективі суду» є ще менш важливою для суддів апеляційних судів). 

 

Відмінності оцінок особистих і моральних якостей в гендерному 
розрізі  (2013р.) 
«Навичкам мовлення» жінки-судді надають більше значення аніж судді-чоловіки 
(рівень важливості в цьому випадку помітно більший за середній - +0.32). Для суддів-
чоловіків ця якість належить до групи найменш важливих (-0.92). 

«Розуміння публічності своєї посади» судді-чоловіки розглядають як вагому якість і 
по важливості (+0.22) і по ризику (+0.33). В той же час судді-жінки вважають і вагу  і 
ризики (-0.72 і -0.33, відповідно) пов'язані з цією якістю, суттєво меншими за середні. 
Тобто, оцінюють цю якість як таку, що має низьку вагу.  

При приблизно однакових оцінках важливості  «Працьовитості», судді-жінки і судді-
чоловіки (+0.8; +0.9, відповідно) дуже по різному оцінюють ризики, що можуть бути 
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спричинені відсутністю цієї якості. Чоловіки оцінюють ризики як нижчі, ніж в 
середньому (-0.15), а жінки – як суттєво вищі, ніж в середньому (+0.48). 

Схожа картина з оцінкою «Рішучості, впевненості та оперативності при розгляді 
справ». Важливість цієї якості оцінюється суддями-жінками як вища, ніж в 
середньому (+0.2), а ризики - суттєво вищі, ніж в середньому (+0.4). В той же час 
судді-чоловіки оцінюють важливість цієї якості як несуттєво вищу від середньої 
(+0.05), а ризики – трохи нижчі ніж в середньому (-0.06). 

 

Кореляції відповідей дослідження 2013 року щодо особистих 
якостей  
 

Ми детально вивчили пов'язаність однієї з одною відповідей респондентів на різні 
запитання Розділу ІІ анкети (Оцінка особистих якостей), і виявили деякі надзвичайно 
сильні кореляції (на рівні 0.7-0.9 по Пірсону) в двох групах запитань, а також окремі 
помітні кореляції (на рівні 0.5-0.6 по Пірсону) між відповідями на декілька інших 
запитань. 

Кореляційну таблицю наведено в Додатку 27 . 

Відповіді респондентів в двох групах запитань: 
• 2.1—2.5 (по формулюваннях з Присяги судді); 
• 2.14—2.16 (чесність, порядність, справедливість) 

сильно попарно зкорельовані одне з одним всередині кожної з цих груп. Особливістю є 
те, що відповіді на запитання про важливість сильно зкорельовані одна з одною. Також 
сильно зкорельовані одна з одною відповіді на запитання про ризики. При цьому 
попарні кореляції важливостей з ризиками  всередині груп – низькі. Тобто, відповідь 
на запитання щодо важливості конкретної якості погано корелює з відповіддю щодо 
ризику наслідків відсутності цієї ж конкретної якості, але корелює з відповідями на 
запитання щодо важливості інших якостей, з цієї ж групи якостей. 

Спостерігається також порівняно високий рівень кореляцій «важливість»– 
«важливість» та «ризик»- «ризик» (при відсутності кореляцій «важливість» - «ризик») і 
між самими групами запитань 2.1—2.5 та 2.14—2.16 відповідно. 

Припущення 1: запитання цих двох груп сприймаються респондентами як досить 
тотожні і всередині груп і між групами. Але з картиною тотожності сприйняття не 
узгоджується відсутність значних кореляцій між оцінками «важливостей» з оцінками 
«ризиків». 

Припущення 2: є ознаки того, що більшість респондентів сприймає формулювання 
згаданих двох груп якостей як штампи, і надає відповіді на запитання щодо них 
механічно. 

Це й зрозуміло. Адже формула «чесність /порядність /справедливість» є 
загальноприйнятим етичним штампом, а словосполучення про «здійснення правосуддя 
об'єктивно /безсторонньо /неупереджено /незалежно /справедливо» є формулюваннями 
з присяги судді, що широко і незмінно використовується як стандартне 
формулювання.  

Якщо для подальших досліджень на тему сприйняття важливості і критичності тих чи 
інших особистих якостей метою досліджень буде спроба отримати осмислені оціночні 
відповіді від респондентів, то, формулювання особистих якостей 2.1—2.5 та 2.14—2.16 
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необхідно виключати з наступних анкет, замінюючи їх еквівалентними за змістом, але 
іншими за формою (не типовими, не звичайними для респондента) формулюваннями. 

Крім описаних вище надзвичайно сильних кореляцій відповідей респондентів, 
спостерігаються помітні кореляції ще в таких парах особистих якостей: 

-- «логічність, аналітичний склад та критичність мислення» та «рішучість, впевненість 
та оперативність при розгляді справ»; 

-- «логічність, аналітичний склад та критичність мислення» та «вміння слухати»; 
-- «контроль за своїм зовнішнім виглядом» та «особиста гідність і самоповага»; 
-- «контроль за своїм зовнішнім виглядом» та «розуміння публічності своєї посади»; 
-- «здатність адаптуватись в колективі суду» і «здатність адаптуватись у нестандартних 
ситуаціях». 

В вищезгаданих парах формулювань присутні також перехресні кореляції між 
відповідями на запитання про важливість і запитання про ризики, на відміну від 
чистих (однобоких: «важливість»-«важливість» та «ризик»-«ризик») кореляцій в 
групах формулювань з присяги судді і формулювань «чесність/ порядність/ 
справедливість». 

Звертають на себе увагу результати дослідження по якості «працьовитість». Можна 
було б очікувати, що «працьовитість» буде сприйматись респондентами як штамп, так 
само, як і «чесність/ порядність/ справедливість». Але «працьовитість» сприймається 
суддями як поняття, наповнене конкретним змістом. По цій якості спостерігаються 
наповнені змістом, зрозумілі зв'язки (кореляції) з відповідями на запитання про 
важливість і ризики по інших якостях, зокрема: 
-- здатність ефективно слухати; 
-- логічність, аналітичний склад та критичність; 
-- рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 
  

Висновки по оцінці суддями формулювань особистих і 
моральних якостей в дослідженні 2013р. 
 

Дослідження в частині відношення суддів до формулювань особистих і моральних 
якостей кандидатів на посаду судді показало, що використання загальновживаних 
лаконічних етичних формул «чесність/ порядність/ справедливість», чи формулювань з 
присяги судді не є продуктивним, так як ці формулювання сприймаються як штампи в 
середовищі суддів.  

Побудова системної роботи по виявленню особистих якостей з саме такими 
формулюваннями (без додаткових суттєвих пояснень) навряд чи буде користуватись 
довірою і навряд чи буде зрозумілою щонайменше суддівському корпусу. 

Ситуацію може змінити надання суддівській спільноті і суспільству зрозумілих та 
чітких визначень якостей, які наразі сприймаються як формальні штампи, а також 
роз'яснень щодо методів оцінки таких якостей. Це вимагає суттєвої методологічної та 
наукової роботи, і, можливо, роботу законодавця для уточнення чи роз'яснення 
законодавства. 

До надання суспільству чітких визначень і методів оцінки згаданих шаблонних 
формулювань не рекомендується їх використання при доборі кандидатів, тому що ця 
частина роботи по добору кандидатів буде сприйматись суддівською громадськістю і 
суспільством як позбавлений глибокого сенсу формальний процес. 
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Замість формулювань, що сприймаються як штампи, можна було б використовувати 
розгорнуті формулювання, що давали б наповнення конкретикою і хоча б непряме 
визначення цих базових понять. Це також вимагає суттєвої методологічної та наукової 
роботи з наступним колегіальним обговоренням в форматі роботи Робочих груп 
Аналізу практики. 

Якщо з переліку досліджуваних особистих якостей тимчасово прибрати 
формулювання, що сприймаються як штампи, то ТОП-10 особистих якостей виглядає 
так: 

№ ОСОБИСТА ЯКІСТЬ "ВАГА" 
1 Працьовитість. 0,98 

2 
Організаційні навички, в т.ч. здатність планування робочого часу; 
керування помічником та секретарем; ефективне планування та 
призначення судових засідань. 

0,45 

3 Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 0,42 
4 Особиста гідність та самоповага. 0,27 
5 Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 0,24 
6 Вміння слухати. 0,24 

7 Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства 
до судді. -0,04 

8 Навички управління залою судових засідань. -0,19 
9 Навички мовлення (чітка, зрозуміла мова). -0,45 
10 Контроль за своїм зовнішнім виглядом. -0,50 

 

При здійсненні добору кандидатів на посаду судді не можна брати за основу цей 
рейтинговий перелік особистих і моральних якостей, оскільки в ньому відсутні 
важливі якості, дослідження вагомості яких не завершене, через виявлену 
«шаблонність» сприйняття частини використаних під час проведення першого етапу 
Аналізу практики формулювань. 

Тим не менше, вищенаведений перелік ТОП-10 можна вважати одним з суттєвих 
результатів дослідження, який дає розуміння співвідношення ваги в групі особистих 
якостей, що були адекватно досліджені і визнані вагомими. 

Одним з несподіваних результатів дослідження слід також вважати не визнання 
суддями особистої якості «прагнення до професійного зростання» такою, що є дійсно 
вагомою для кандидата на посаду судді. 

 

Перелік особистих якостей в дослідженні 2015 року  
 

Враховуючи результати дослідження, проведеного в 2013р. в середовищі суддів щодо 
особистих і моральних якостей кандидатів на посаду судді, робочим групам 
пропонувались на розгляд більш конкретні і практичні формулювання особистих 
якостей.  Ми також пробували здійснити певну фундаментальну розвідку щодо 
класифікації і визначень особистих якостей, але враховуючи величезний необхідний 
обсяг попередньої аналітичної і наукової роботи, практичних результатів ми не змогли 
досягти в рамках виконання цього проекту. Тим не менше в Додатку 19 ми наводимо 
деякі з напрацювань, що були представлені в робочій групі з адміністративної 
спеціалізації і попередньо обговорені («Щодо структурування об'єкта дослідження в 
частині «особисті і моральні якості кандидата на посаду судді»). Ця авторська 
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розробка може лягти в основу наступних системних досліджень в галузі оцінки 
особистих і моральних якостей кандидатів на посаду судді. 

В той же час, при підготовці анкет господарської і адміністративної спеціалізацій 
Робочими групами було затверджено наведений нижче перелік якостей, включений в 
дослідження. Робочі групи завершили свою роботу восени 2014р., а  основна частина 
анкетування суддів відбулась в січні-березні 2015р., ще до публікації і набуття 
чинності нової редакції  Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Нова 
редакція Закону є певною новелою в галузі особистих якостей кандидата на посаду 
судді, вводить поняття особистих морально-психологічних якостей кандидата, а також 
поняття особистої і соціальної компетентностей. Тим не менше, окреслені в Законі 
поняття особистої і соціальної компетентностей не відносяться до сфери оцінювання 
кандидатів на посаду судді (застосовуються лише при кваліфікаційному оцінюванні 
діючих суддів), а окреслення понять і визначень щодо особистих морально-
психологічних якостей кандидата в Законі відсутні. Таким чином, прийняття нової 
редакціі Закону не змінює ситацію щодо виконаного дослідження, і його результати 
залишаються не менш вагомими. 

Перелік особистих якостей, винесених на дослідження 2015р.: 
2.2.1. Організаційні навики: здатність ефективно планувати робочий час, 

раціональне використання ресурсів персоналу (помічник, секретар), 
планування призначення судових засідань. 

2.2.2. Навики юридичного письма (здатність грамотно, лаконічно та зрозуміло 
скласти процесуальний документ). 

2.2.3. Якісне мовлення (чітка, інтонаційна вимова, побудова закінчених за змістом 
речень, зрозуміле для учасників процесу висловлювання). 

2.2.4. Прагнення до професійного зростання (схильність до самопідготовки, бажання 
опановувати нові знання, наявність потенціалу для професійного розвитку). 

2.2.5. Рішучість, впевненість та оперативність дій в ситуаціях, які вимагають 
прийняття конкретного рішення (вирішення судової справи). 

2.2.6. Оперування законами логіки, аналітичний склад та критичність мислення. 
2.2.7. Вміння слухати, виокремлювати головне та зайве із загального масиву почутої 

інформації. 
2.2.8. Працьовитість. 
2.2.9. Чесність. 
2.2.10. Порядність. 
2.2.11. Cправедливість. 
2.2.12. Особиста гідність та самоповага. 
2.2.13. Здатність адаптуватися у робочому колективі, налагоджувати конструктивний 

діалог із співробітниками та підлеглими. 
2.2.14. Здатність швидко зорієнтуватися у нестандартній ситуації та взяти її під 

контроль(стресостійкість). 
2.2.15. Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 
2.2.16. Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 
2.2.17. Навики управління залою судового засідання. 

 

Застосовані в дослідженні 2015 року шкали важливості і 
ризиків щодо особистих якостей кандидатів 
 

Для зменшення незбалансованості шкал, застосованих в дослідженні 2013р., в 
дослідженні 2015р. було застосовано наступні зміни: 
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1) В шкалі оцінки важливості володіння особистою якістю було пом'якшено 
формулювання найменш популярного варіанта відповіді (стало «менш 
важливо» замість «мало важливо»); 

2) Змінено формулювання запитання щодо ризиків, пов'язаних з особистими 
якостями:  використано «ризик порушення правил суддівської етики у випадку 
відсутності відповідної якості» (раніше використовувались формулювання 
«ризик порушення Кодексу суддівської етики у випадку відсутності відповідної 
якості»  та «ризик настання негативних суспільних наслідків у випадку 
відсутності відповідної якості у судді». 

 

Оцінка респондентами важливості і ризиків щодо особистих 
якостей кандидатів в дослідженні 2015 року 
 

В Додатках 30 -- 31 наведена статистика відповідей респондентів на запитання про 
важливість володіння особистими якостями і про ризик порушення суддівської етики у 
випадку відсутності відповідної особистої якості у майбутнього судді. 

Дані опитування були опрацьовані (у відповідності до використаних раніше 
алгоритмів) з метою побудови  рейтингів особистих якостей. В Додатках 32 -- 33  
наведено рейтинги особистих якостей за ознаками «Важливість» і «Ризик».  

Нижче наведено рейтинг особистих якостей за комплексною ознакою «Вага» («Вага» = 
«Важливість» + «Ризик). 

 
Особиста якість Вага 

Навики юридичного письма (здатність грамотно, лаконічно та зрозуміло скласти 
процесуальний документ). 1,21 
Cправедливість. 1,14 
Чесність. 1,07 
Порядність. 1,02 
Вміння слухати, виокремлювати головне та зайве із загального масиву почутої 
інформації. 0,63 
Прагнення до професійного зростання (схильність до самопідготовки, бажання 
опановувати нові знання, наявність потенціалу для професійного розвитку). 0,52 
Особиста гідність та самоповага. 0,42 
Рішучість, впевненість та оперативність дій в ситуаціях, які вимагають 
прийняття конкретного рішення (вирішення судової справи). 0,12 
Працьовитість. 0,05 
Здатність швидко зорієнтуватися  у нестандартній ситуації та взяти її під 
контроль(стресостійкість). 0,04 
Організаційні навики: здатність ефективно планувати робочий час, раціональне 
використання ресурсів персоналу (помічник, секретар), планування 
призначення судових засідань. 0,04 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. -0,12 
Оперування законами логіки, аналітичний склад та критичність мислення. -0,82 
Навики управління залою судового засідання. -1,06 
Якісне мовлення (чітка, інтонаційна вимова,  побудова закінчених за змістом 
речень,  зрозуміле для учасників процесу висловлювання). -1,41 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. -1,54 
Здатність адаптовуватися у робочому колективі, налагоджувати конструктивний 
діалог із співробітниками та підлеглими. -2,05 
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Попри неспівпадіння переліку досліджуваних особистих якостей в опитуваннях 2013 і 
2015 років, цей рейтинг 2015 року можливо порівнювати з рейтингом 2013 року. Всі 17 
якостей, що були об'єктом дослідження в 2015 році, мають свої відповідники серед 22 
якостей в дослідженні 2013 року. В таблиці нижче надано порівняння номерів місць в 
рейтингах ваги особистих якостей в дослідженнях 2013 і 2015 років. Номери місць в 
колонці 2015 року обрано за умови виключення 5 якостей, що не мають відповідників 
в дослідженні 2015року. 

 

ОСОБИСТА ЯКІСТЬ  2013 2015 
Cправедливість. 1 2 
Порядність. 2 4 
Працьовитість. 3 9 
Чесність. 4 3 
Організаційні навики  5 11 
Рішучість, впевненість та оперативність 6 8 
Особиста гідність та самоповага. 7 7 
Вміння слухати. 8 5 
Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 9 13 
Розуміння публічності своєї посади  10 12 
Навики управління залою судових засідань. 11 14 
Якісне мовлення  12 15 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 13 16 
Навики юридичного письма  14 1 
Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях, стресостійкість 15 10 
Здатність адаптуватися у колективі 16 17 
Прагнення до професійного зростання. 17 6 

 

Необхідно звернути увагу на те, що в 2013 і 2015 роках опитувались судді різних 
спеціалізацій, тому пряме порівняння, можливо, не буде корректним. Тим не менше, 
зауважимо три якості, що суттєво втратили в рейтингу за два роки і три якості, що 
суттєво піднялись в рейтингу. 

Піднялись в рейтигу: 

o Навики юридичного письма (14  1) 

o Прагнення до професійного зростання (17 6) 

o Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях, стресостійкість (15 10). 

Опустились в рейтингу: 

o Працьовитість (3  9) 

o Організаційні навики  (5  11) 

o Логічність, аналітичний склад та критичність мислення (9  13). 

 

Відмінності оцінок особистих якостей за параметрами 
«Важливість» та «Ризик» в дослідженні 2015 року 
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Рейтинги особистих якостей за параметрами «Важливість» та «Ризик», складені на 
основі оцінок суддів, наведено в Додатках 32 -- 33.  Нижче наводиться таблиця з 
номерами за рейтингами «Важливість» і «Ризик» для кожної особистої якості. 

 

Особиста якість рейтинг 
"Важливість" 

Рейтинг 
"Ризик" 

Навики юридичного письма (здатність грамотно, лаконічно 
та зрозуміло скласти процесуальний документ). 1 10 

Cправедливість. 2 1 
Чесність. 3 3 
Порядність. 4 2 
Організаційні навики: здатність ефективно планувати 
робочий час, раціональне використання ресурсів 
персоналу (помічник, секретар), планування призначення 
судових засідань. 

5 13 

Вміння слухати, виокремлювати головне та зайве із 
загального масиву почутої інформації. 6 11 

Прагнення до професійного зростання (схильність до 
самопідготовки, бажання опановувати нові знання, 
наявність потенціалу для професійного розвитку). 

7 14 

Особиста гідність та самоповага. 8 6 
Рішучість, впевненість та оперативність дій в ситуаціях, які 
вимагають прийняття конкретного рішення (вирішення 
судової справи). 

9 5 

Працьовитість. 10 8 
Здатність швидко зорієнтуватися  у нестандартній ситуації 
та взяти її під контроль(стресостійкість). 11 7 

Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги 
суспільства до судді. 12 4 

Оперування законами логіки, аналітичний склад та 
критичність мислення. 13 15 

Навики управління залою судового засідання. 14 9 
Якісне мовлення (чітка, інтонаційна вимова,  побудова 
закінчених за змістом речень,  зрозуміле для учасників 
процесу висловлювання). 

15 16 

Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 16 12 
Здатність адаптуватися у робочому колективі, 
налагоджувати конструктивний діалог із співробітниками та 
підлеглими. 

17 17 

 

При порівняні цих двох рейтингів звертають на себе увагу декілька особистих якостей. 

Наступні якості посідають високі місця в рейтингу важливості, але низькі місця в 
рейтингу ризиків: 

− Навики юридичного письма (1 10) 

− Організаційні навики (5 13) 

− Прагнення до професійного зростання (7 14). 

Особисті якості, що посідають низькі місця в рейтингу важливості, але набагато вищі 
місця місця в рейтингу ризиків: 

− Розуміння публічності своєї посади (12 4) 

− Навики управління залою судового засідання (14 9). 
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Методи оцінки особистих якостей кандидата на посаду 
судді 
 

Загальні спостереження по методах виявлення особистих і 
моральних якостей запропонованих в дослідженні 2013 і 2015 
років 
В анкетах досліджень 2013 року ми надали можливість респондентам обрати 
«найбільш адекватні» методи оцінки особистих і моральних якостей серед 
запропонованих восьми: 

• психологічний тест 
• характеристика з місця роботи 
• характеристика з місця стажування 
• ситуативне завдання (рольова гра) 
• співбесіда в ВККСУ 
• письмовий тест по моральних дилемах 
• характеристика від куратора з НШСУ 
• результати спеціальної перевірки 

 а також надавали можливість пропонувати свої варіанти методів.  

Враховуючи досвід дослідження 2013 року, перелік запропонованих респондентам 
методів оцінки особистих якостей було надано  з розширеними пояснюючими 
формулюваннями:  

• Процедура спеціальної перевірки при проведенні добору ВККСУ 
• Характеристика судді-куратора під час проходження кандидатом на посаду 

судді стажування у ході спеціальної підготовки 
• Співбесіда на засіданні ВККСУ під час встановлення результатів 

кваліфікаційного іспиту 
• Комлексний психологічний тест 
• Характеристика на особу з місця роботи 
• Спостереження за кандидатом у навчальному судовому засіданні (імітаційний 

судовий процес) 
• Інформація щодо кандидата на посаду судді, яка надійшла до ВККСУ від 

фізичних осіб і громадських організацій 
• Мотиваційний лист, у якому кандидат на посаду судді викладає мотиви 

бажання стати суддею. 
В наступних розділах наведено детальніший аналіз вибору респондентами 
найпопулярніших методів серед запропонованих щодо кожної особистої і моральної 
якості, а також коротко розглянуто запропоновані суддями додаткові методи 
виявлення особистих якостей. 

В цьому розділі ми розглянемо лише спробу узагальненої інтерпретації вибору 
респондентами різних методів оцінки. Методи оцінки особистих і моральних якостей, 
що найчастіше обирають респонденти в якості найбільш адекватних методів, слід 
вважати такими, результати яких користуватимуться найбільшою довірою, тому ми 
вважаємо їх найбільш ефективними. 

В таблицях нижче наведено загальний усереднений за відсотками вибору суддями 
рейтинг запропонованих методів оцінки. 
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Результати опитування суддів в 2013 і 2015 роках: 

Метод оцінки (2013 рік)  %% 
психологічний тест 22,5% 
характеристика з місця роботи 16,0% 
характеристика з місця стажування 15,0% 
ситуативне завдання (рольова гра) 14,7% 
співбесіда в ВККСУ 10,6% 
письмовий тест по моральних дилемах 10,4% 
характеристика від куратора з НШСУ 7,8% 
результати спеціальної перевірки 2,9% 

 

Метод оцінки (2015 рік) %% 
характеристика судді-куратора 24,5% 
рольова гра 17,5% 
характеристика з місця роботи 16,6% 
комплексний психологічний тест 15,7% 
співбесіда в ВККСУ 11,1% 
спец.перевірка ВККСУ 6,9% 
мотиваційний лист 4,3% 
листи від громадян і гром.організацій 3,3% 

(в таблицях використано скорочене найменування методів оцінки) 

Данні цих таблиць можна було б інтерпретувати, як порівняльну оцінку ефективності 
методів очами суддів. Але розглянемо спочатку аналіз цих даних. 

Аналіз даних 2013 року 
Якщо формально підходити до наведених даних 2013 року, то двома найбільш 
ефективними методами оцінки особистих якостей (з точки зору незаангажованих 
суддів) слід вважати: 

• психологічний тест 
• характеристику з місця роботи. 

 
А найменш ефективними: 

• характеристику від куратора з НШСУ 
• результати спеціальної перевірки. 

Але перед тим, як робити висновок про неефективність, наприклад, спеціальної 
перевірки, слід з'ясувати, що саме мали на увазі під «спеціальною перевіркою» судді, 
коли відповідали на запитання. Найвірогідніше малася на увазі стандартна спеціальна 
перевірка, що здійснюється по документах, які подають кандидати на посаду 
державного службовця. 

Спеціальна перевірка при доборі кандидатів на посаду судді може включати в себе 
велику кількість різних заходів, зокрема, отримання незалежних, об’єктивних 
характеристик на кандидата за результатами співбесід з колегами, клієнтами та 
керівниками кандидата на його поточному мiсці роботи, чи попередніх місцях роботи. 

В той же час, будь-яка прагматично мисляча сучасна людина може стверджувати, що в 
помітній частині випадків, листи-характеристики, що самостійно надаються 
кандидатом від свого керівника за місцем роботи, чи письмово надаються керівником 



46 

на формальний зовнішній запит, пишуться безпосередньо, чи за участі самого 
кандидата. 

Що стосується методу «психологічний тест», то обираючи його, помітна частина 
респондентів швидше за все мали на увазі припущення щодо існування і доступності 
набору науково-обґрунтованих спеціалізованих психологічних тестів по кожній 
особистій якості, щодо якої респонденти відповідали на запитання. Але на сьогодні по 
абсолютній більшості включених в дослідження особистих якостей просто не існує 
жодного науково-обгрунтованого психологічного тесту. 

Звертаємо також увагу на статистично значимі відмінності точок зору респондентів, 
що належать до різних груп, на ефективність методів оцінки особистих і моральних 
якостей. (Під групами респондентів ми маємо на увазі суддів, що мають різну 
спеціалізацію, стаж роботи, стать, працюють в різних інстанціях). Іншими словами, 
сприйняття методів оцінки особистих і моральних якостей в середовищі суддів не є 
однорідним. В Додатках 38 -- 41 можна знайти порівняльні таблиці рівня довіри до 
різних методів оцінки особистих і моральних якостей в наступних розрізах залежно 
від:  
-- інстанції, в якій працює суддею респондент (місцевий суд / апеляційний суд); 
-- стажу роботи на посаді судді (до 10 років / більше 10 років); 
-- спеціалізації (цивільна / кримінальна); 
-- статі (судді-жінки / судді-чоловіки). 

Порівняємо рейтинги методів оцінки, складені за відповідями суддів з анкет цивільної 
і кримінальної спеціалізації.  

Результати опитування суддів з анкет цивільної спеціалізації. 

Метод  %% 
психологічний тест 22,3% 
характеристика з місця роботи 19,1% 
характеристика з місця стажування 13,7% 
ситуативне завдання(рольова гра) 11,4% 
співбесіда в ВККСУ 11,3% 
письмовий тест по моральних дилемах 11,1% 
характеристика від куратора з НШСУ 7,7% 
результати спец.перевірки 3,3% 

(похибка цих даних складає 1/18) 

Результати опитування суддів з анкет кримінальної спеціалізації. 

Метод  %% 
психологічний тест 22,8% 
ситуативне завдання(рольова гра) 18,9% 
характеристика з місця стажування 16,7% 
характеристика з місця роботи 12,1% 
співбесіда в ВККСУ 9,6% 
письмовий тест по моральних дилемах 9,5% 
характеристика від куратора з НШСУ 8,0% 
результати спец.перевірки 2,5% 

(похибка цих даних складає 1/16) 

Спостерігаються помітні статистично значимі відмінності. Зокрема: 
• суттєво менша довіра суддів, що працюють в кримінальній спеціалізації, до 

характеристик з місця роботи. 
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• суттєво менша довіра суддів, що працюють в цивільній спеціалізації, до 
ситуативних завдань (рольових ігор) як метода оцінки особистих і моральних 
якостей. 

Якщо аналогічним чином порівнювати відповіді суддів практиків з великим стажем 
роботи на посаді судді (більше 10 років) і тих, чий стаж менший, то виявиться, що 
найбільш популярним (після психологічного тестування) методом оцінки особистих 
якостей кандидатів на посаду судді є : 
-- характеристика з місця стажування, за уподобанням суддів зі стажем понад 10 років; 
-- характеристика з місця роботи, за уподобанням суддів зі стажем до 10 років. 

Крім того, звертає на себе увагу більша довіра до «співбесіди в ВККСУ», як метода 
оцінки особистих якостей, серед суддів зі стажем до 10 років (12%, в порівнянні з 7.9%  
у суддів зі стажем понад 10 років). Ще більша довіра до співбесіди в ВККСУ у суддів 
зі стажем до 5 років (13%). А довіра до характеристик з місця стажування у молодих 
суддів (стаж до 5 років) помітно менша, ніж в середньому: 

МЕТОД ОЦІНКИ ВСІ 
РЕСПОНДЕНТИ 

СУДДІ ЗІ СТАЖЕМ 
1-5 РОКІВ 

психологічний тест 22,5% 24,8% 
ситуативне завдання (рольова гра) 14,8% 13,3% 
письмовий тест по моральних дилемах 10,4% 10,9% 
співбесіда в ВККСУ 10,5% 13,0% 
характеристика з місця стажування 15,1% 11,0% 
характеристика від куратора з НШСУ 7,8% 7,1% 
характеристика з місця роботи 16,0% 16,1% 
результати спец.перевірки 2,9% 3,8% 

 

Якщо розглядати оцінки респондентів у гендерному розрізі, то найбільш адекватними 
(популярними) методами оцінки особистих якостей (після психологічного тестування) 
є: 
-- характеристика з місця стажування, за уподобанням суддів-чоловіків; 
-- характеристика з місця роботи, за уподобанням суддів-жінок. 

Аналогічний розгляд відповідей в розрізі інстанції, в якій працює суддею респондент, 
дає такі найбільш популярні методи оцінки особистих якостей (після психологічного 
тестування): 
-- характеристика з місця стажування, за уподобанням суддів апеляційних судів; 
-- характеристика з місця роботи, за уподобанням суддів місцевих судів. 

Декілька слів про методи виявлення особистих якостей, які набрали в середньому 
найнижчу кількість голосів суддів. 

Обидва методи (і характеристика від куратора з НШСУ і результати спец.перевірки) 
реалізуються і контролюються персоналом секретаріату ВККСУ та НШСУ. 
Найнижчий рівень оцінки ефективності цих двох методів з боку суддів ймовірно 
свідчить про необхідність побудови прозорої, чіткої системи і процедур ВККСУ щодо 
роботи з кандидатами, інформаційно-просвітницької діяльності щодо власної роботи 
(як здійснюється і що входить у спец.перевірку), і, таким чином, здобуття більшого 
авторитету в суддівському середовищі.  
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Додаткові методи оцінки особистих якостей, запропоновані 
суддями в дослідженні 2013р. 
Респондентам була надана можливість пропонувати свої варіанти методів оцінки 
особистих і моральних якостей кандидатів. Багато з респондентів скористались цією 
можливістю.  

Узагальнений перелік запропонованих суддями додаткових варіантів методів оцінки 
особистих якостей наводимо нижче з частковим збереженням оригінальної лексики:  

• застосування детектора брехні при співбесіді у ВККСУ про наявність у судді 
особистих якостей для роботи на цій посаді 

• з`ясування чи є кандидат християнином і чи має мужність чинити справедливе 
правосуддя 

• можливість стажування на посаді судді тривалий час і певний аналіз за 
результатами роботи 

• характеристика з навчального закладу, з місця роботи - суду, за підписом судді 
• оцінювання по деяким вказаним в Анкеті пунктам рештою кандидатів шляхом 

анонімного опитування в результаті рольових ігор 
• особисте спілкування із кандидатом працівником ВККСУ віч-на-віч 
• стажування в місцевому суді, де буде працювати кандидат, з рекомендацією 
• особисте спілкування з керівником за місцем роботи або письмова об’єктивна 

характеристика 
• анонімне опитування трудового колективу 
• письмовий тест на знання права та законів 
• контроль за поведінкою як в колективі суду, так і за його межами, в побуті, за 

місцем попередньої роботи, перевірка зв`язків 
• тільки екзамен (не тестування) по всіх галузях права 
• самооцінка, освіта, місце праці 
• перевірка з якої сім`ї кандидат / матеріальний стан 
• досвід роботи та стаж роботи за фахом, з характеристикою 
• довідка про стан здоров`я 
• особисте спілкування із керівником за місцем роботи або письмова об‘єктивна 

характеристика 
• практичне завдання (написання проекту рішення суду) 
• групові дискусії / думка колег по роботі 
• психологічне тестування, довідка психолога за результатами спостереження під 

час навчання і стажування 
• характеристика з місця проживання 
• вік не нижче 30 років та робота за юридичною освітою не менше 7 років на 

посадах слідчого, прокурора, помічника судді і т.д. 
 

Деякі з цих варіантів доповнюють включені до анкети методи, додають до них 
конкретики.  

Вважаємо за доцільне прокоментувати деякі з пропозицій, зокрема «з`ясування чи є 
кандидат християнином». Ми виходимо з того, що поняття «віра» і «релігія» є 
спорідненими, але не повністю тотожними. Основи віри (заповіді і ін.) більшості 
світових релігій дуже близькі. Але процедурно-ритуальні прояви можуть суттєво 
відрізнятись.  

Україна є світською державою, тому коли частина суддів в контексті розгляду 
особистих якостей кандидата на посаду судді пропонує орієнтуватись саме на 
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християнські норми, то це, по-перше, свідчить про вагомість питань віри в контексті 
особистих якостей майбутнього судді, а по-друге вимагає окремої уваги до цього кола 
досить делікатних питань. 

Цілком нормальним є якщо суддя, здійснюючи правосуддя, спирається в першу чергу 
на Закон, а в другу чергу шукає опору при прийнятті рішень в своїй вірі і етичному 
догматі, чесно відокремлюючи від них свої суто релігійні (тобто процедурно-
ритуальні) погляди. Використання ж релігійних концепцій в процесі добору 
кандидатів на посаду судді є недоречним в світському суспільстві. 

 

Аналіз даних 2015 року 
Відповідно до даних опитування 2015 року найбільш ефективними методами оцінки 
особистих якостей (з точки зору суддів) є: 

• характеристика судді-куратора  – 24.5% 
• рольова гра (імітація судового процесу) – 17.5% 
• характеристика з місця роботи – 16.6% 
• комплексний психологічний тест – 15.7%. 

А найменш ефективними: 
• листи від громадян і громадських організацій – 3.3% 
• мотиваційний лист – 4.3%. 

Рейтинг методів оцінки особистих якостей за результатами дослідження 2015 року 
суттєво відрізняється від рейтингу 2013 року. Очевидними є три фактори, що 
розрізнюють обидва дослідження: 

1) респондентами були судді різних спеціалізацій; 

2) формулювання методів оцінки дослідження 2015 року були суттєво 
конкретнішими; 

3) в країні відбулись суспільнополітичні зміни, що не могло відобразитись на 
більш уважному і невідстороненому відношенні суддів до питань оцінки 
особистих і моральних якостей. 

Розглянемо можливий вплив спеціалізації на рейтинги методів оцінки особистих 
якостей. В таблиці нижче наведено дані окремо по суддях адміністративних судів і 
суддях господарських судів. 

Метод оцінки (2015 рік) 
Судді 

господарських 
судів 

Судді 
адміністративних 

судів 
спец.перевірка ВККСУ 6,4% 7,5% 
характеристика судді-куратора 24,7% 24,2% 
співбесіда в ВККСУ 10,6% 11,7% 
комплексний психологічний тест 15,9% 15,5% 
характеристика з місця роботи 16,2% 17,0% 
рольова гра 18,4% 16,5% 
листи від громадян і гром.організацій 3,2% 3,4% 
мотиваційний лист 4,5% 4,1% 
Очевидно, що принципових відмінностей між відповідями суддів різних спеціалізацій 
немає. 

В Додатках 35 -- 36 наведено окремо розподіл відповідей суддів адміністративних 
судів і господарських судів. Порівняльний аналіз цих таблиць показує відсутність 
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принципових відмінностей поглядів суддів адміністративних і господарських судів на 
методи оцінки особистих якостей. 

Вивчення відповідей суддів з різним стажем роботи суддею також не виявило 
принципових відмінностей розподілів (див. таблицю нижче). 

 

 Метод оцінки (2015 рік) 

Стаж 10 
років і 
більше 

Стаж 
до 10 
років 

Стаж 
до 5 
років 

спец.перевірка ВККСУ 7,6% 6,8% 6,1% 
характеристика судді-куратора 25,2% 24,0% 24,1% 
співбесіда в ВККСУ 9,8% 12,6% 12,9% 
комплексний психологічний тест 16,0% 15,3% 15,4% 
характеристика з місця роботи 16,7% 16,5% 16,8% 
рольова гра 17,0% 17,3% 16,6% 
листи від громадян і гром.організацій 3,4% 3,2% 3,2% 
мотиваційний лист 4,3% 4,4% 5,0% 

 

Гендерний розподіл також не демонструє принципових відмінностей відношення 
суддів до різних методів оцінювання особистих якостей: 

 Метод оцінки (2015 рік) Чоловіки Жінки 
спец.перевірка ВККСУ 7,5% 6,8% 
характеристика судді-куратора 24,9% 24,1% 
співбесіда в ВККСУ 11,4% 11,2% 
комплексний психологічний тест 15,9% 15,3% 
характеристика з місця роботи 15,8% 17,0% 
рольова гра 17,1% 17,6% 
листи від громадян і гром.організацій 3,7% 3,0% 
мотиваційний лист 3,9% 5,0% 

 

Додаткові методи оцінки особистих якостей, запропоновані 
суддями в дослідженні 2015р. 
Узагальнений перелік запропонованих суддями додаткових варіантів оцінки особистих 
якостей наведено в Додатку 37 зі збереженням оригінальної лексики:  

Деякі з запропонованих варіантів доповнюють включені до анкети методи, а деякі є в 
дійсності пропозиціями не методів оцінки особистих якостей, а доповненнями до 
переліку особистих якостей, які необхідно оцінювати при доборі кандидатів на посаду 
судді.  

 
 



51 

Ефективні методи оцінки по кожній особистій якості 
дослідження 2013 року 
 

Рейтинги методів оцінки по кожній особистій якості, включеній в дослідження 2013 
року, наведено в Додатку 42. 

Для більшості особистих і моральних якостей респонденти обрали психологічне 
тестування як найбільш ефективний метод оцінки якості. (Див. вище коментар щодо 
вибору психологічного тестування). 

Особисті якості, що є навиками (навики управління залою судових засідань; контроль 
за своїм зовнішнім виглядом; організаційні навики; навики письма; навики мовлення) 
а також працьовитість, судді пропонують оцінювати головним чином такими 
методами: 

• характеристики (з місця роботи і стажування); 
• ситуативне завдання (рольова гра); 
• співбесіда в ВККСУ. 

Такий результат є зрозумілим, і його можна використовувати. 

Щодо інших особистих якостей, то слід звертати більшу увагу на методи, що зайняли 
наступні, після психологічного тестування, місця в рейтингах, при розгляді 
оптимальних методів оцінки по кожній особистій якості. Проведення повторного 
уточнюючого дослідження 2015 року з використанням конкретизації методів 
психологічного тестування, надало більш об'єктивну картину по рейтингу 
психологічного тестування. 

Ми провели також аналіз відмінностей уподобань різних груп респондентів 
розділяючи їх за такими ознаками: 

• спеціалізація (цивільна/кримінальна) 
• інстанція (місцевий суд / апеляційний суд) 
• стаж роботи суддею (до 10 років / більше 10 років 
• стать. 

Враховуючи підвищену статистичну похибку порівняльного дослідження в групах 
респондентів, невелика кількість з виявлених відмінностей є статистично значимою. 
Найбільші відмінності уподобань методів оцінок серед груп респондентів ми знайшли 
в гендерному розрізі по особистих якостях працьовитість, чесність, порядність, 
справедливість та вміння слухати. 

Найкращим методом оцінки вміння слухати судді-жінки вважають співбесіду в 
ВККСУ (рейтинг 26.4%). Популярність цього методу оцінки вміння слухати серед 
суддів-чоловіків набагато менша – 16.7%. 

Найкращим методом оцінки працьовитості судді-жінки вважають характеристику з 
місця роботи (рейтинг 26.4% серед жінок і 19.4% серед чоловіків). Судді-чоловіки 
вважають характеристику з місця стажування найкращим методом оцінки 
працьовитості (23.7%). 

Судді-чоловіки вважають ситуативне завдання (рольову гру) найкращим, після 
психологічного тестування, методом оцінки чесності, порядності і справедливості. 
Рейтинги за оцінкою суддів-чоловіків складають 18.3%, 17.8%, 17.2% відповідно. А за 
оцінкою суддів-жінок – 12.5%, 12.7%, 11.2% відповідно. Найкращими, після 
психологічного тестування, методами оцінки чесності, порядності і справедливості 
судді-жінки вважають характеристику з місця роботи. 
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Загальні спостереження відмінностей уподобань в залежності від спеціалізації і 
досвіду роботи наведено вище. 

 

Ефективні методи оцінки по кожній особистій якості 
дослідження 2015 року 
 

Оскільки в дослідженні 2015 року були використані більш конкретні формулювання 
методів оцінювання і більш конкретні формулювання особистих якостей, ми не 
спостерігали великих якісних відмінностей відповідей респондентів, що належали до 
різних груп. Нижче наведено «рейтинг довіри» методів оцінки особистих якостей по 
кожній з якостей, що увійшли в дослідження. 

Організаційні навики: здатність ефективно планувати робочий час, раціональне 
використання ресурсів персоналу (помічник, секретар), планування призначення 
судових засідань: 

o характеристика судді-куратора 33,4% 
o характеристика з місця роботи 22,9% 
o рольова гра 16,8% 
o комплексний психологічний тест 12,9%. 

 
Навики юридичного письма (здатність грамотно, лаконічно та зрозуміло скласти 
процесуальний документ): 

o характеристика судді-куратора 27,4% 
o рольова гра 23,4% 
o спец.перевірка ВККСУ 14,1% 
o мотиваційний лист 11,9%. 

 
Якісне мовлення (чітка, інтонаційна вимова,  побудова закінчених за змістом речень,  
зрозуміле для учасників процесу висловлювання): 

o рольова гра 32,2% 
o співбесіда в ВККСУ 31,6% 
o характеристика судді-куратора 14,8%. 

 
Прагнення до професійного зростання (схильність до самопідготовки, бажання 
опановувати нові знання, наявність потенціалу для професійного розвитку): 

o характеристика судді-куратора 23,9% 
o характеристика з місця роботи 18,3% 
o комплексний психологічний тест 16,8% 
o співбесіда в ВККСУ 12,3%. 

 
Рішучість, впевненість та оперативність дій в ситуаціях, які вимагають прийняття 
конкретного рішення (вирішення судової справи): 

o рольова гра 30,8% 
o характеристика судді-куратора 22,8% 
o комплексний психологічний тест 19,3% 
o характеристика з місця роботи 10,2% 
o співбесіда в ВККСУ 8,1%. 

 
Оперування законами логіки, аналітичний склад та критичність мислення: 

o комплексний психологічний тест 24,6% 
o характеристика судді-куратора 19,7% 
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o рольова гра 18,3% 
o співбесіда в ВККСУ 17,2%. 

 
Вміння слухати, виокремлювати головне та зайве із загального масиву почутої 
інформації: 

o рольова гра 29,0% 
o характеристика судді-куратора 23,2% 
o комплексний психологічний тест 16,5% 
o співбесіда в ВККСУ 14,4%. 

 
Працьовитість: 

o характеристика судді-куратора 36,1% 
o характеристика з місця роботи 32,5% 
o рольова гра 11,4%. 

 
Чесність: 

o характеристика з місця роботи 23,7% 
o характеристика судді-куратора 20,8% 
o комплексний психологічний тест 17,1% 
o спец.перевірка ВККСУ 13,3% 
o листи від громадян і гром.організацій 10,5%. 

 
Порядність: 

o характеристика з місця роботи 25,4% 
o характеристика судді-куратора 22,4% 
o комплексний психологічний тест 14,7% 
o листи від громадян і гром.організацій 12,2% 
o спец.перевірка ВККСУ 11,4%. 

 
Cправедливість: 

o характеристика з місця роботи 24,1% 
o характеристика судді-куратора 22,3% 
o комплексний психологічний тест 19,4% 
o рольова гра 10,2%. 

 
Особиста гідність та самоповага: 

o комплексний психологічний тест 23,1% 
o характеристика судді-куратора 19,5% 
o характеристика з місця роботи 16,4% 
o співбесіда в ВККСУ 13,8%. 

 
Здатність адаптовуватися у робочому колективі, налагоджувати конструктивний діалог 
із співробітниками та підлеглими: 

o характеристика з місця роботи 31,5% 
o характеристика судді-куратора 29,8% 
o комплексний психологічний тест 18,7% 
o рольова гра 8,0%. 

 
Здатність швидко зорієнтуватися  у нестандартній ситуації та взяти її під контроль 
(стресостійкість): 

o комплексний психологічний тест 26,4% 
o рольова гра 24,4% 
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o характеристика судді-куратора 20,0% 
o співбесіда в ВККСУ 10,4%. 

 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги  суспільства до судді: 
співбесіда в ВККСУ 20,5% 

o комплексний психологічний тест 17,4% 
o мотиваційний лист 16,5% 
o характеристика судді-куратора 14,3% 
o спец.перевірка ВККСУ 10,2%. 

 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом: 

o характеристика судді-куратора 25,4% 
o характеристика з місця роботи 21,9% 
o співбесіда в ВККСУ 16,8% 
o рольова гра 13,2%. 

 
Навики управління залою судового засідання: 

o рольова гра 41,2% 
o характеристика судді-куратора 32,2% 
o комплексний психологічний тест 7,9%. 

 

 

Які якості найкраще оцінювати кожним з методів ? 
 

В Додатку 43 для кожного методу оцінки наведено рейтинг якостей, які цим методом 
пропонують оцінювати респонденти за результатами дослідження 2013 року. Беручи 
до відома ці дані, варто враховувати, що статистична похибка цих даних набагато 
перевищує різницю між сусідніми по рейтингу рядками. Тобто, з порівняння місць в 
рейтингах в наведених таблицях можна робити лише досить грубі висновки, коли 
відсотки двох порівнюваних якостей в рейтингу відрізняються, наприклад, в півтора 
рази, чи більше. 

Найоптимальнішим застосуванням для психологічного тесту респонденти вважають 
оцінку: 

• здатності адаптуватись; 
• логічності, аналітичного складу та критичності мислення; 
• особистої гідності та самоповаги. 

Найоптимальнішим застосуванням для ситуативного завдання (рольової гри) 
респонденти вважають оцінку: 

• організаційних навиків; 
• навиків управління залою судових засідань; 
• працьовитості. 

Найоптимальнішим застосуванням для письмового тесту по моральних дилемах є 
оцінка: 

• здатності здійснювати правосуддя справедливо /неупереджено /безсторонньо /незалежно; 
• справедливості, порядності, чесності; 
• особистої гідності і розуміння публічності посади судді; 

Найоптимальнішим застосуванням для співбесіди в ВККСУ є оцінка: 
• навиків мовлення, вміння слухати; 
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• розуміння публічності своєї посади; 
• прагнення до професійного зростання. 

Найоптимальнішим застосуванням для характеристики з місця стажування є оцінка: 
• працьовитості; 
• рішучості, впевненості оперативності, організаційних навиків, навиків 

управління залою судових засідань; 
• навиків письма, контролю за своїм зовнішнім виглядом, здатності адаптуватись. 

Найоптимальнішим застосуванням для характеристики від куратора з НШСУ є оцінка: 
• вміння слухати; 
• навиків письма і мовлення, контролю за своїм зовнішнім виглядом; 
• працьовитості, прагнення до професійного зростання. 

Найоптимальнішим застосуванням для характеристики з місця роботи є оцінка: 
• працьовитості, порядності; 
• навиків управління, рішучості, впевненості, оперативності; 
• здатності адаптуватись. 

Найоптимальнішим застосуванням для результатів спец.перевірки є оцінка: 
• чесності і порядності; 
• здатності здійснювати правосуддя об’єктивно /безсторонньо /незалежно 

/неупереджено /справедливо. 

Нижче наведено результати більш конкретного в формулюваннях особистих 
якостей і методів їх оцінки дослідження 2015 року. 
Процедура спеціальної перевірки при проведенні добору ВККСУ: 

o Навики юридичного письма  14,1% 
o Чесність 13,3% 
o Порядність 11,4% 
o Розуміння публічності своєї посади 10,2%. 

 
Характеристика судді-куратора під час проходження кандидатом на посаду судді 
стажування у ході спеціальної підготовки: 

o Працьовитість 36,1% 
o Організаційні навики 33,4% 
o Навики управління залою судового засідання 32,2% 
o Здатність адаптовуватися у робочому колективі 29,8% 
o Навики юридичного письма  27,4% 
o Контроль за своїм зовнішнім виглядом 25,4% 
o Прагнення до професійного зростання 23,9% 
o Вміння слухати 23,2% 
o Рішучість, впевненість та оперативність дій 22,8% 
o Порядність 22,4% 
o Cправедливість 22,3% 
o Чесність 20,8% 
o Здатність швидко зорієнтуватися, стресостійкість 20,0% 
o Логічність, аналітичний склад та критичність мислення 19,7% 
o Особиста гідність та самоповага 19,5% 
o Якісне мовлення  14,8% 
o Розуміння публічності своєї посади  14,3%. 

 
Співбесіда на засіданні ВККСУ під час встановлення результатів кваліфікаційного 
іспиту: 
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o Якісне мовлення  31,6% 
o Розуміння публічності своєї посади  20,5% 
o Логічність, аналітичний склад та критичність мислення 17,2% 
o Контроль за своїм зовнішнім виглядом 16,8% 
o Вміння слухати 14,4% 
o Особиста гідність та самоповага 13,8% 
o Прагнення до професійного зростання 12,3% 
o Здатність швидко зорієнтуватися, стресостійкість 10,4%. 

 
Комлексний психологічний тест: 

o Здатність швидко зорієнтуватися, стресостійкість 26,4% 
o Логічність, аналітичний склад та критичність мислення 24,6% 
o Особиста гідність та самоповага 23,1% 
o Cправедливість 19,4% 
o Рішучість, впевненість та оперативність дій 19,3% 
o Здатність адаптовуватися у робочому колективі 18,7% 
o Розуміння публічності своєї посади  17,4% 
o Чесність 17,1% 
o Прагнення до професійного зростання 16,8% 
o Вміння слухати 16,5% 
o Порядність 14,7% 
o Організаційні навики 12,9%. 

 
Характеристика на особу з місця роботи: 

o Працьовитість 32,5% 
o Здатність адаптовуватися у робочому колективі 31,5% 
o Порядність 25,4% 
o Cправедливість 24,1% 
o Чесність 23,7% 
o Організаційні навики 22,9% 
o Контроль за своїм зовнішнім виглядом 21,9% 
o Прагнення до професійного зростання 18,3% 
o Особиста гідність та самоповага 16,4%. 

 
Спостереження за кандидатом у навчальному судовому засіданні (імітаційний судовий 
процес): 

o Навики управління залою судового засідання 41,2% 
o Якісне мовлення  32,2% 
o Рішучість, впевненість та оперативність дій 30,8% 
o Вміння слухати 29,0% 
o Здатність швидко зорієнтуватися, стресостійкість 24,4% 
o Навики юридичного письма  23,4% 
o Логічність, аналітичний склад та критичність мислення 18,3% 
o Організаційні навики 16,8% 
o Контроль за своїм зовнішнім виглядом 13,2% 
o Працьовитість 11,4% 
o Cправедливість 10,2%. 

 
Інформація щодо кандидата на посаду судді, яка надійшла до ВККСУ від фізичних 
осіб і громадських організацій: 

o Порядність 12,2% 
o Чесність 10,5% 
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Мотиваційний лист, у якому кандидат на посаду суддівикладає мотиви бажання стати 
суддею: 

o Розуміння публічності своєї посади  16,5% 
o Навики юридичного письма  11,9% 
o Прагнення до професійного зростання 11,6%. 

 

Висновки по методах оцінки особистих і моральних якостей 
 

Проблеми впровадження механізмів визначення особистих і морально-психологічних 
якостей в процесі добору кандидатів на посаду судді все ще не мають остаточного 
рішення. Не проводилось широкого інформування (щодо методів оцінки) чи 
обговорення цієї проблематики в суддівському середовищі.  

Проведене в рамках Аналізу практики дослідження ясно показало низьку 
поінформованість суддів щодо можливого змісту деяких методів оцінки особистих 
якостей. 

Поки в професійному середовищі не встановилось єдине сприйняття змісту різних 
методів оцінки особистих якостей, в подальших дослідженнях необхідно 
використовувати розширені формулювання, що включають пояснення суті методів 
оцінки. 
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Загальний висновок щодо результатів дослідження по 
особистих і моральних якостях і методах їх виявлення  
 

В ході проведених досліджень було опитано репрезентативну групу суддів щодо 
оцінки ними особистих і моральних якостей кандидатів на посаду судді, а також 
найкращих методів виявлення (оцінки) цих якостей. Було опитано близько 15% всієї 
цільової аудиторії. 

Характер і розмір вибірки робить результати опитування в частині особистих і 
моральних якостей репрезентативними для суддівського корпусу України. 
Статистична похибка узагальнених даних складає 2.5-4% (в залежності від групи 
узагальнення),  а похибки в кожній великій групі (спеціалізація, гендерна група, група 
по стажу роботи суддею) не перевищує 5-6% . 

Здавалося б, такі точні результати аналізу практики в цій частині (особисті і моральні 
якості) можуть стати надійним фундаментом для прийняття рішень в цій галузі, 
потужним елементом «доказової бази» при аргументації і поясненні рішень. 

Але, буде некоректним безпосередньо використовувати представлені результати 
опитувань в якості норм прямої дії, без фахового обговорення і інтерпретації цих 
даних. Проведений обсяг робіт дає унікальний матеріал для подальшої роботи, а не 
кінцевий результат. 

Результати Аналізу практики суддів в частині особистих і моральних якостей та 
методів їх оцінки очікують обговорення і оцінки в ВККСУ та органах суддівського 
самоврядування, перед тим, як бути використаними при здійсненні добору кандидатів 
на посаду судді вперше. 

Необхідність адекватної інтерпретації отриманих результатів з боку ВККСУ і 
суддівської спільноти викликане і неоднозначністю сприйняття респондентами 
використаних в дослідженні формулювань, і певними відмінностями отриманих 
результатів в різних категорія респондентів.  
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Теми, що їх запропонували судді в анкетах 2013 року 
для перепідготовки / підвищення кваліфікації 
 

В анкетах з кримінальної спеціалізації респонденти самостійно записали 319 
пропозицій бажаних тем для підвищення кваліфікації.  Ми виявили 78 більш-менш 
оригінальних тем, з масиву 319 частково співпадаючих пропозицій. 

В анкетах з цивільної спеціалізації таких тем було 508, самостійно вписаних суддями. 
Ми виділили 85 формулювань, до яких зводились всі 508 пропозицій. 

Тематика пропозицій не прив'язувалась до теми анкети, тому близько половини 
пропозицій з обох наборів анкет (цивільних і кримінальних) співпадають. 

Відслідкувавши співпадаючі по своїй суті пропозиції і зібравши всі пропозиції в одну 
таблицю ми склали рейтинг популярності запропонованих суддями тем. 

Загальний обсяг запропонованих 827 тем вдалось звести до 135. 

В зведеній таблиці в Додатку 44 надано перелік 135 тем (де можливо зі збереженням 
оригінальної лексики з анкет) з вказаною в кожному рядку кількістю суддів, що 
запропонували відповідну тему. 

При частковому співпадінні пропонованих тем з анкет кримінальної і цивільної 
спеціалізацій, найбільш популярні теми помітно відрізнялись в двох групах. 

В двох таблицях нижче наведено верхні частини рейтингів найбільш популярних тем з 
анкет цивільної і кримінальної спеціалізацій. 

З анкет 2013 року цивільної спеціалізації : 

 ТЕМА 
КІЛЬКІСТЬ 
СУДДІВ, ЩО 

ПРОПОНУЮТЬ 
ЦЮ ТЕМУ 

1 земельне законодавство / право власності на землю (оренда, 
земельні спори та правові підстави їх регулювання) 46 

2 застосування Європейської конвенції та практики і рішень 
Європейського суду (з прав та основних свобод людини) 34 

3 право власності  31 

4 кредитні правовідносини (в т.ч. "Про іпотеку", стягнення 
заборгованості) 28 

5 спадкове право / поділ спадщини 25 

6 моральна та матеріальна шкода в цивільному праві та 
судовій практиці та її відшкодування (ДТП) 23 

7 застосування норм цивільного права при здійсненні 
правосуддя 18 

8 здійснення самочинного будівництва та його наслідки, 
порушення будівних норм 16 

9 зміни, застосування нового кримінально-процесуального 
кодексу України 16 
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10 трудові відносини (нещасні випадки), законодавство про 
працю 12 

11 контроль, постановлення та процесуальні питання пов`язані 
з виконанням судових рішень 12 

12 тлумачення нормативно-правових актів (в т.ч. Конституція 
України "Правосуддя") 10 

13 виготовлення процесуальних документів (форма написання 
і зміст, грамотність) 10 

14 поновлення на роботі 10 

15 поділ майна подружжя 10 

16 забезпечення, належність, допустимість та оцінка доказів 10 

17 ефективність роботи та її організації в суді першої інстанції, 
оцінка діяльності, розгляд скарг 9 

18 страхування 9 

19 недійсність правочинів 9 

20 
право власності на житло (механізм реалізації права на 
житло; виселення з житлових приміщень осіб, на утриманні 
яких є малолітні діти) 

8 

 

 

З анкет 2013 року кримінальної спеціалізації : 

№ ТЕМА 
КІЛЬКІСТЬ 
СУДДІВ, ЩО 

ПРОПОНУЮТЬ 
ЦЮ ТЕМУ 

1 зміни, застосування нового кримінально-процесуального 
кодексу України 47 

2 
виготовлення процесуальних документів (правила 
написання вироку та ухвал суду, постанов суду, 
грамотність) 

21 

3 призначення покарання (обґрунтування та мотивування 
висновків) 20 

4 надання та оцінка доказів у кримінальному процесі 16 

5 судовий розгляд та його процедура, запобіжні заходи в ході 
судового розгляду 15 

6 застосування Європейської конвенції та практики і рішень 
Європейського суду (з прав та основних свобод людини) 12 

7 заходи забезпечення кримінального провадження 12 

8 угоди, домовленості в кримінальному провадженні / 
цивільному спорі 10 

9 виправдовувальний вирок, звільнення від кримінальної 
відповідальності, від покарання 10 
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10 кримінальне провадження щодо неповнолітніх, (обрання 
запобіжного заходу, статева недоторканість) 9 

11 застосування норм міжнародного права при здійсненні 
правосуддя 8 

12 судовий контроль за оскарженням рішень, дій чи 
бездіяльності  під час досудового розслідування  6 

13 проблемні питання кваліфікації злочинів, їх розмежування 6 

14 додержання вимог КПК при винесенні рішень судами 
першої інстанції 6 

15 діяльність слідчого судді за новим КПК України, його 
компетенція 5 

16 безперервність, межі судового розгляду, нерозумні строки 
розгляду справ 5 

17 податкове законодавство 4 

18 призначення покарання за сукупністю злочинів та 
сукупністю вироків 4 

19 провадження в суді апеляційної інстанції, виготовлення 
ухвал і вироків 4 

20 адміністративні правопорушення, адміністративний процес  4 

 

Ми детально дослідили статистичні характеристики суддів, що запропонували десять 
найпопулярніших тем (див. верхню частину Зведеної таблиці по всіх темах в Додатку 
44). 

Були з'ясовані деякі статистично значимі відмінності груп суддів, що пропонували ці 
різні популярні теми. Враховуючи те, що статистичні похибки цих даних були 
помітними (від 12% до 22%) в звіт нижче було включено тільки найбільш суттєві 
(статистично значимі) особливості: 

 

Тема №1:  «зміни, застосування нового кримінально-процесуального кодексу України» 

-- відсоток суддів, що пропонували цю тему, в два рази вищий серед суддів місцевих 
судів, в порівнянні з апеляційними;  

-- ця тема в півтора рази більш популярна серед суддів-чоловіків, в порівнянні з 
суддями-жінками;  

-- серед суддів зі стажем до 3-х років  ця тема в півтора рази більш популярна ніж 
серед всіх суддів;  

-- судді, що запропонували цю тему, мають середній вік на півтора роки менший, ніж в 
середньому. 

 

Тема №2: «земельне законодавство / право власності на землю (оренда, земельні спори 
та правові підстави їх регулювання)» 

-- відсоток суддів, що пропонували цю тему, в два рази вищий в апеляційних судах в 
порівнянні з місцевими;  
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-- ця тема в два з половиною рази більш популярна серед суддів жінок, в порівнянні з 
суддями чоловіками;  

-- ця тема найбільш популярна серед суддів з середнім стажем роботи суддею (від 10 
до 20 років). Майже половина суддів, що запропонували цю тему належить до згаданої 
категорії по стажу. 

 

Тема №3: «застосування Європейської конвенції та практики і рішень Європейського 
суду (з прав та основних свобод людини)» 

-- ця тема вдвічі більш популярна серед суддів чоловіків, в порівнянні з суддями 
жінками; 

-- ця тема вдвічі популярніша в категорії суддів зі стажем до 3-х років в порівнянні з 
іншими темами, і не популярна серед суддів зі стажем більше 20 років. 

 

Тема №4:  «виготовлення процесуальних документів (форма написання і зміст)» 

-- ця тема в півтори рази більш популярна серед суддів-чоловіків в порівнянні з 
суддями-жінками; 

-- ця тема найбільш популярна серед суддів з середнім стажем роботи суддею (від 10 
до 20 років). Половина суддів, що запропонували цю тему, належить до згаданої 
категорії по стажу. 

 

Тема №5  «право власності» 

-- ця тема в три рази більш популярна серед суддів апеляційних судів, в порівнянні з 
суддями місцевих судів; 

-- ця тема в два рази більш популярна серед суддів жінок, в порівнянні з суддями 
чоловіками. 

 

Тема №6 «кредитні правовідносини (в т.ч. "Про іпотеку", стягнення заборгованості)» 

-- ця тема майже в два рази більш популярна серед суддів апеляційних судів, в 
порівнянні з суддями місцевих судів; 

-- ця тема в півтора рази більш популярна серед суддів жінок, в порівнянні з суддями 
чоловіками. 

 

Тема №7 «спадкове право / поділ спадщини» 

-- ця тема майже в чотири рази більш популярна серед суддів жінок, в порівнянні з 
суддями чоловіками; 

-- ця тема мало популярна серед молодих суддів. Середній вік тих, хто вказав цю тему 
в анкетах складає 50,4 роки. 

 

Тема №8 «забезпечення, належність, допустимість та оцінка доказів (включно з 
наданням та оцінкою доказів у кримінальному процесі)» 

-- ця тема вдвічі більш популярна серед суддів місцевих судів, порівняно з суддями 
апеляційних судів. 
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Тема №9 «моральна та матеріальна шкода в цивільному праві та судовій практиці та її 
відшкодування (ДТП)» 

-- ця тема в 5-6 разів більш популярна серед суддів жінок, в порівнянні з суддями 
чоловіками; 

-- ця тема має більшу популярність також серед суддів зі стажем роботи до 3-х років. 

 

Тема №10 «призначення покарання (за угодою, обґрунтування та мотивування 
висновків)» 

-- ця тема в два з половиною рази більш популярна серед суддів місцевих судів, 
порівняно з суддями апеляційних судів; 

-- ця тема більш популярна серед більш молодших за віком суддів. Середній вік суддів, 
що написали в анкетах цю тему складає 44,3 роки. 

 

 

Теми, що їх запропонували судді в анкетах 2015 року 
для перепідготовки / підвищення кваліфікації 
 

В анкетах для суддів адміністративної спеціалізації респонденти самостійно записали 
426 пропозиції бажаних тем для підвищення кваліфікації.  Ми виявили 110 
оригінальних тем, з масиву 426 частково співпадаючих пропозицій.  В Додатку 45 
надано повний перелік 110 тем в оригінальному вигляді (без правок) з інформацією 
про те, скільки разів відповідна тема була запропонована («частота»).  

Найбільш популярні серед суддів адміністративних судів теми наведено в таблиці 
нижче. 

N З анкет адміністративної спеціалізації  частота

1 
застосування рішень Європейського суду з прав людини в практиці судів / 
Конвенція про захист прав людини 57

2 

земельне право (оскарження рішень державних земельних реєстраторів; за 
участю суб`єктів владних повноважень; порядок користування земельною 
ділянкою яка передана в безстрокове користування) 29

3 особливості розгляду справ, що пов`язані з проходженням публічної служби 29

4 
практика Верховного Суду України (в окремих та особливих провадженнях, 
аналіз правових  позицій); фомування єдиної практики 28

5 податкові справи та господарські операції 28
 

В анкетах для суддів господарських судів респонденти самостійно записали 414 
пропозиції бажаних тем для підвищення кваліфікації.  Ми виявили 106 оригінальних 
тем, з масиву 414 частково співпадаючих пропозицій.  В Додатку 46 надано повний 
перелік 106 тем в оригінальному вигляді (без правок) з інформацією про те, скільки 
разів відповідна тема була запропонована («частота»).  

Найбільш популярні серед суддів господарських судів теми наведено в таблиці нижче. 

N З анкет господарської спеціалізації : частота

1 
земельні відносини, спори (оренда землі; порядок розгляду з урахуванням 
позицій обох спеціальних судів: ВГСУ та ВАСУ) 34
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2 практика Європейського суду з прав людини та застосування Конвенції 33
3 вирішення корпоративних спорів 22
4 судова практика та оскарження угод в межах справ про банкрутство 16
5 особливості правового захисту об`єктів інтелектуальної власності 16

 

 

Теми підвищення кваліфікаціі в НШСУ, які були 
відмічені судями як нецікаві чи непотрібні (анкетування 
2015 року) 
 

Одним з запитань анкет 2015 року було: 

«Вкажіть, які теми, що викладались Вам під час підготовки, підвищення кваліфікації 
в Національній школі суддів України чи під час тренінгів, організованих іншими 
організаціями, виявились для Вас нецікавими чи непотрібними для практичної роботи 
(просимо обмежитись періодом в три останні роки)?» 

В анкетах адміністративної спеціалізації було надано 92 відповіді на це запитання. Всі 
92 відповіді зводяться до наданого в таблиці нижче переліку 40 варіантів. В таблиці 
вони надані «як є» без виправлень і сортувань. Більше 1/3 серед тих, хто надав 
відповідь на це запитання, вказали, що всі теми були цікавимі і потрібними 

N З анкет адміністративної спеціалізації : частота
1 таких тем не було, все цікаве і потрібне 35

2 
викладання матеріалу викладачами-теоретиками (повинні бути викладачі дуже 
високого рівня) 6

3 теоретичні питання (рівня 4-5 курсу вищого навчального закладу) 6
4 застосування медіації в судах 3

5 
експертизи (які при розгляді адміністративних справ не призначаються; в 
кримінальному праві) 3

6 конституційна юрисдикція 2

7 
актуальні проблеми історії судових органів в контексті судово-правової 
реформи (2012) 2

8 права та обов`язки учасників  адміністративного процесу 2
9 теми, що повторюються із року в рік 2

10 законодавче регулювання протидії корупції 1
11 дисциплінарна відповідальність суддів 1
12 відшкодування шкоди 1
13 гендерна рівність 1
14 третейські суди 1
15 судоустрій 1
16 негласні слідчі дії за новим КПК України (2013) 1
17 актуальні проблеми авторського права: теорія і практика (2013) 1
18 не пам`ятаю 1
19 мало тем, що стосуються питань  судової практики 1
20 психологія 1
21 конституційні засади кримінального судочинства 1
22 порядок апеляційного оскарження рішення суду 1
23 більшість тем, відсутність мотивації в лекторів 1
24 Застосування Конвенції про захист прав людини 1

25 
проекти Верховного Суду України по розгляду справ про проходження 
публічної служби 1

26 особливості проведення справ, пов`язаних з виборами народних депутатів 1
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України 
27 професійне вигорання 1
28 проблеми розгляду земельних спорів 1
29 забезпечення доказів в адміністративному процесі 1
30 судовий збір 1
31 вибори Президента України 1
32 підготовка для суддів, яких обрано на посаду безстроково (2014) 1

33 
практика застосування норм Кодексу адміністративного судочинства України 
(2013) 1

34 засоби процесуального примусу 1
35 Конституція України та її юридичні властивості 1
36 боротьба з корупцією у країнах Євросоюзу 1
37 кримінальне право 1
38 кримінальний процес 1
39 рішення Европейського Суду Прав Людини (ЕСПЛ) 1
40 всі 1

 

В анкетах господарської спеціалізації було надано 79 відповіді на це запитання. Всі 79 
відповідей зводяться до наданого в таблиці нижче переліку 33-х варіантів. В таблиці 
вони надані «як є» без виправлень і сортувань. Більше 1/3 серед тих, хто надав 
відповідь на це запитання, вказали, що всі теми були цікавимі і потрібними 

N З анкет господарської спеціалізації : частота
1 всі теми цікаві та потрібні 27

2 
розгляд справ про банкрутство (не пов`язані з розглядом справ у позовному 
проваджені) 7

3 

залежить від викладачів: повинен розуміти про що говорить і бажати донести 
інформацію до случачів./ Лекції були нецікавими, оскільки їх читали судді 
апеляційної інстанції і кожен висловлював свою думку в конкретних ситуаціях; 
було таке відчуття, що це лекторам не потрібно, у них і так багато своїх 
проблем 3

4 
особливості прийняття позовної заяви до розгляду та порушення провадження, 
залишення позовної заяви без розгляду, відмова у прийнятті позовної заяви  3

5 дії судді по підготовці справи до розгляду 3
6 психологія 2
7 земельні спори 2
8 судова етика 2
9 захист інтелектуальної власності 2

10 прийняття, оголошення та написання судового рішення 2
11 історія господарських судів (в т.ч. в контексті судово-правової реформи) 2
12 дуже мало знань дає Національна школа 2

13 
загальні теми, які мало мають відношення до відправлення правосуддя та 
судової практики 2

14 більше питань щодо  якості викладання певних тем  1

15 

більшість тем не містять аналізу співвідношення сенсу правової норми, який 
був закладений у неї законодавчо та результат роботи даної норми згідно 
діючої судової практики; не аналізуються підстави розбіжностей та шляхи їх 
подолання  1

16 захист права власності 1
17 грошові зобов`язання 1
18 позовна давність 1
19 судові витрати у господарському процесі 1
20 підстави для скасування, зміни ухвали чи постанови в апеляційній інстанції 1

21 
вирішення господарських спорів, повідомлення учасників судового процесу, 
дотримання процесуальних строків 1

22 порушення прав людини під час тримання під вартою 1
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23 розгляд справ категорії яку слухаю 1
24 зміни в законодавстві 1
25 корпоративні спори 1
26 перечитування пленумів ВГСУ та ВСУ 1
27 участь адвоката в господарському судочинстві 1
28 особливості розгляду прав щодо оскарження дій виконавчої служби 1
29 визнання наказу таким, що не підлягяє виконанню 1
30 порядок ведення судового засідання 1
31 судова практика представництва прокурором у суді інтересів держави 1
32 кожне рішення має право на життя незалежно від практики 1
33 згідно плану національної школи суддів за 2014 р 1
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Найбільші професійні виклики, що постають перед 
суддями, відповідно до анкетування 2013 року 
 

В анкетах з кримінальної спеціалізації респонденти самостійно відмітили (вписали) 
275 формулювань професійних проблем.  Ми об'єднали їх в 57 проблем, із загального 
масиву 275 частково співпадаючих формулювань. 

В анкетах з цивільної спеціалізації таких самостійно вписаних суддями формулювань 
було 441. Ми об'єднали їх в 49 формулювань, до яких зводились всі 441, подекуди 
повністю співпадаючі, запропоновані суддями формулювання професійних проблем. 

Тематика професійних проблем не прив'язувалась до теми анкети, тому майже 
половина формулювань (конкретніше – 22 серед 49 і 57) з обох наборів анкет 
(цивільних і кримінальних) співпадають. 

 

Відслідкувавши співпадаючі по суті формулювання професійних проблем, і зібравши 
їх всі в одну таблицю, ми склали рейтинг актуальності запропонованих суддями 
формулювань професійних проблем. 

Загальний обсяг запропонованих 717 формулювань, вдалось звести до 84. 

У зведеній таблиці в Додатку 47 надано перелік 84 формулювань професійних 
проблем (зі збереженням оригінальної лексики з анкет, де було можливо) з вказаною в 
кожному рядку кількістю суддів, що вказали на відповідну професійну проблему. 

 

Наводимо тут 10 найпопулярніших формулювань професійних проблем серед 84-х: 

№ формулювання з анкет цивільної і кримінальної спеціалізацій 

кількість 
суддів що 
дали таке 
формулю- 
вання 

1 умови праці судді і суду (в т.ч. заробітна плата, матеріально-технічне 
забезпечення, відсутність залів засідання, перехід на новітні ІТ технології) 113 

2 велике навантаження, брак часу (в т.ч. для вивчення практики Вищих 
судів) 96 

3 неоднакове застосування законодавства, нестабільність, недоліки, 
проблеми судової практики 58 

4 недосконалість процедури повідомлення сторін під час розгляду справ 
(неналежна робота поштового зв`язку) 42 

5 
недосконалість законодавства / суперечливість норм закону  (зокрема 
недосконалість процесуального законодавства, що стосується 
повноважень суддів різних інстанцій) 

40 

6 незалежність при здійсненні правосуддя / спроби вплинути на 
незалежність судді (політичні сили, скарги) 38 

7 нестабільність, часті зміни законодавства 32 

8 неповага і недовіра до суду та правосуддя (громадян,суспільства, 
правоохоронних органів, органів влади), суспільна зневага до професії  31 

9 відсутність єдиної судової практики 30 

10 обмежені строки розгляду справ 21 
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Можна помітити, що, наприклад, п.3 і п.9 відображають суттєво співпадаючі 
проблеми, що наводить на роздуми про некоректність рейтингу, якщо по суті 
розглядати його як рейтинг проблем, а не рейтинг словарних формулювань проблем. 

При уважному розгляді 84-х формулювань професійних проблем, можна відмітити, що 
частина проблем перетинається, частково співпадає одна з одною. Тому спільно з 
працівниками Секретаріату ВККСУ була виконана спроба класифікації проблем в 12 
наведених в Додатку 47 категорій.  

Ми цілком усвідомлюємо, що класифікація могла би бути виконана в інший спосіб, і 
по інших категоріях. Узагальнення результатів може бути виконано в різний спосіб і з 
прив'язкою до різних аспектів Тому ми не претендуємо на абсолютне узагальнення 
наведених нижче висновків. 

Рейтинг сформульованих суддями професійних проблем в розрізі обраних нами 
категорій виглядає так: 

Категорія професійних проблем кількість 
суддів 

Неналежні умови для роботи суду та суддів (матеріально-технічного, 
організаційного та управлінського характеру) 143 

Велике навантаження на суддю та брак часу (для розгляду справ у 
передбачені законом строки, в тому числі для вивчення практики вищих 
судів) 

125 

Нестабільність законодавства та його недосконалість  104 

Нестабільність/відсутність усталеної судової практики (в тому числі через 
особливості процесуального закону), а також неоднакове застосування 
судами законодавчих норм 

102 

Проблеми, в тому числі процесуальні, пов’язані із забезпеченням явки 
учасників процесу Недобросовісна поведінка учасників процесу 
(зловживання правами, невиконання обов’язків, затягування розгляду 
справи) 

65 

Проблеми суто професійного характеру: недостатній рівень знань 
конкретного опитаного судді,  сумніви в правильному правозастосуванні, 
в тому числі проблеми у виконанні приписів процесуальних норм 

42 

Суспільна неповага до професії судді, недовіра до суду. Проблеми в 
співпраці й спілкуванні з представниками органів влади й ЗМІ  39 

Загроза порушення гарантії незалежності при здійсненні правосуддя 38 

Низький рівень професійної підготовки суддів, вперше призначених на 
посаду, а також працівників судів (у т.ч. прокурорів). Неефективність 
здійснення судочинства судами 1-ї інстанції 

22 

Низький рівень правової освіченості учасників процесу та проблеми, 
пов’язані з наданням учасникам процесу правової допомоги 19 

Відсутність дієвих механізмів та недостатня якість заходів для підвищення 
кваліфікації суддів. 7 

Інше 6 
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Ми дослідили відмінності верхньої частини рейтингів професійних проблем серед 
різних категорій суддів залежно від:  

1) спеціалізації судді (анкети цивільної і анкети кримінальної спеціалізацій); 

2) інстанції суду (суддів місцевої інстанції, в порівнянні з суддями апеляційної 
інстанції); 

3) статі (суддів-жінок, в порівнянні з суддями-чоловіками); 

Нижче наведено порівняння ТОП-5 найбільших проф.проблем в розрізі спеціалізацій 

Категорія професійних проблем з анкет цивільної спеціалізації кількість 
суддів 

Нестабільність/відсутність усталеної судової практики (в тому числі 
через особливості процесуального закону), а також неоднакове 
застосування судами закону 

83 

Велике навантаження на суддю та брак часу (для розгляду справ у 
передбачені законом строки, в тому числі для вивчення практики 
вищих судів) 

79 

Нестабільність законодавства та його недосконалість  74 

Неналежні умови для роботи суду та суддів (матеріально-технічного, 
організаційного та управлінського характеру) 70 

Забезпечення явки учасників процесу, їх недобросовісна поведінка 
(зловживання правами, невиконання обов’язків, затягування розгляду 
справи), в тому числі процесуальні проблеми, пов’язані із 
забезпеченням явки учасників процесу  

43 

 

Категорія професійних проблем з анкет кримінальної спеціалізації кількість 
суддів 

Неналежні умови для роботи суду та суддів (матеріально-технічного, 
організаційного та управлінського характеру) 73 

Велике навантаження на суддю та брак часу (для розгляду справ у 
передбачені законом строки, в тому числі для вивчення практики 
вищих судів) 

45 

Нестабільність законодавства та його недосконалість  30 

Проблеми суто професійного характеру: недостатній рівень знань 
конкретного опитаного судді,  сумніви в правильному 
правозастосуванні, в тому числі проблеми у виконанні приписів 
процесуальних норм 

26 

Забезпечення явки учасників процесу, їх недобросовісна поведінка 
(зловживання правами, невиконання обов’язків, затягування розгляду 
справи), в тому числі процесуальні проблеми, пов’язані із 
забезпеченням явки учасників процесу  

22 

 

Узагальнюючи найбільші відмінності професійної проблематики по спеціалізаціях 
варто відзначити: 
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-- найбільшою за рейтингом професійною проблемою в цивільній спеціалізації є 
відсутність стабільної єдиної судової практики, в той же час в кримінальній 
спеціалізації цієї проблеми взагалі немає в ТОП-5 

-- в ТОП-5 професійних проблем в кримінальній спеціалізації присутні проблеми суто 
професійного характеру, відсутні в ТОП-5 цивільної спеціалізації 

-- домінуючою (першою) проблемою кримінальної спеціалізації є неналежні умови 
роботи, які присутні в цивільній спеціалізації на четвертому місці 

-- велике навантаження, нестабільність законодавства та забезпечення явки учасників 
процесу (і їх поведінка) присутні в ТОП-5 в обох спеціалізаціях 

 

Далі наводимо порівняння ТОП-5 професійних проблем в розрізі інстанцій 

 

категорії професійних проблем суддів місцевої інстанції кількість 
суддів 

Велике навантаження на суддю та брак часу (для розгляду справ у 
передбачені законом строки, в тому числі для вивчення практики 
вищих судів) 

85 

Неналежні умови для роботи суду та суддів (матеріально-технічного, 
організаційного та управлінського характеру) 82 

Забезпечення явки учасників процесу, їх недобросовісна поведінка 
(зловживання правами, невиконання обов’язків, затягування розгляду 
справи), в тому числі процесуальні проблеми, пов’язані із 
забезпеченням явки учасників процесу  

49 

Нестабільність законодавства та його недосконалість  46 

Нестабільність/відсутність усталеної судової практики (в тому числі 
через особливості процесуального закону), а також неоднакове 
застосування судами закону 

42 

 

категорії професійних проблем суддів апеляційної інстанції кількість 
суддів 

Нестабільність/відсутність усталеної судової практики (в тому числі 
через особливості процесуального закону), а також неоднакове 
застосування судами закону 

60 

Неналежні умови для роботи суду та суддів (матеріально-технічного, 
організаційного та управлінського характеру) 59 

Нестабільність законодавства та його недосконалість  58 

Велике навантаження на суддю та брак часу (для розгляду справ у 
передбачені законом строки, в тому числі для вивчення практики 
вищих судів) 

36 

Загроза порушення гарантії незалежності при здійсненні правосуддя 23 

 

Із наведених вище таблиць можна виділити такі найбільші відмінності професійної 
проблематики по інстанціях: 
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-- у суддів місцевих судів найбільшою проблемою є велике навантаження, в той час, як 
для суддів апеляційної інстанції найбільшою професійною проблемою є відсутність 
стабільної єдиної судової практики 

-- загроза гарантіям незалежності судді при здійсненні правосуддя є в ТОП-5 
апеляційної інстанції і відсутня в ТОП-5 проблем суддів місцевих судів 

-- забезпечення явки учасників процесу та проблеми їх поведінки є на третьому місці 
для суддів місцевих судів, і відсутні в ТОП-5 проблем суддів апеляційних судів 

-- неналежні умови роботи та нестабільність законодавства створюють практично 
однаковий рівень проблем для суддів обох інстанцій. 

 

Порівняння ТОП-5 професійних проблем в гендерному розрізі 

Категорія професійних проблем з якими стикаються судді-жінки кількість 
суддів 

Велике навантаження на суддю та брак часу (для розгляду справ у 
передбачені законом строки, в тому числі для вивчення практики 
вищих судів) 

68 

Нестабільність/відсутність усталеної судової практики (в тому числі 
через особливості процесуального закону), а також неоднакове 
застосування судами закону 

55 

Нестабільність законодавства та його недосконалість  53 

Неналежні умови для роботи суду та суддів (матеріально-технічного, 
організаційного та управлінського характеру) 49 

Забезпечення явки учасників процесу, їх недобросовісна поведінка 
(зловживання правами, невиконання обов’язків, затягування розгляду 
справи), в тому числі процесуальні проблеми, пов’язані із 
забезпеченням явки учасників процесу  

37 

 

 

Категорія професійних проблем з якими стикаються судді-чоловіки кількість 
суддів 

Неналежні умови для роботи суду та суддів (матеріально-технічного, 
організаційного та управлінського характеру) 

91 

Велике навантаження на суддю та брак часу (для розгляду справ у 
передбачені законом строки, в тому числі для вивчення практики 
вищих судів) 

51 

Нестабільність законодавства та його недосконалість  49 

Нестабільність/відсутність усталеної судової практики (в тому числі 
через особливості процесуального закону), а також неоднакове 
застосування судами закону 

42 

Проблеми суто професійного характеру: недостатній рівень знань 
конкретного опитаного судді,  сумніви в правильному 
правозастосуванні, в тому числі проблеми у виконанні приписів 
процесуальних норм 

29 
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Найбільші відмінності професійних проблем в гендерному розрізі: 

-- на першому місці у суддів чоловіків знаходяться неналежні умови для роботи, а у 
суддів жінок – велике навантаження 

-- у судів жінок в ТОП-5 присутні проблеми забезпечення явки учасників процесу (та 
їх погана поведінка), в той час, як у суддів чоловіків ці проблеми відсутні в ТОП-5 

-- у суддів чоловіків в ТОП-5 згадуються суто професійні проблеми, в той час, як у 
суддів жінок ці проблеми відсутні в ТОП-5 

 

Під час проведення дослідження накопичено великий обсяг матеріалу, що дозволяє 
аналізувати проблематику, відмічену суддями, в аспекті її залежності від : 

• досвіду роботи судді; 
• фактора осідлості; 
• «багатопрофільності» судді; 
• ВНЗ, в якому отримав вищу юридичну освіту суддя; 
• інших факторів. 

Крім того, можливо було б проводити аналіз в розрізі конкретної проблеми. 
Наприклад, дослідити, для яких груп суддів суттєвою проблемою є суспільна неповага 
до професії судді і т.ін. 

 
 

Найбільші професійні виклики, що постають перед 
суддями, відповідно до анкетування 2015 року 
 

В анкетах з господарської спеціалізації респонденти самостійно відмітили (вписали) 
388 формулювань професійних проблем.  Ми об'єднали їх в 63 проблеми, із загального 
масиву 388 частково співпадаючих формулювань. В Додатку 52  надано перелік 
професійних проблем, відсортований по частоті їх згадування суддями господарської 
спеціалізації.  

Серед 63 професійних проблем було виділено 12 найбільших груп схожих проблем, 
плюс група «всі інші разом». Перелік груп професійних проблем, упорядкований 
відповідно частоті їх згадуваня суддями господарських судів, наводиться нижче. 

N З анкет господарської спеціалізації  частота
1 Недоасконалість законодавства, суперечливість норм закону 88

2 
Неоднакове застосування законодавства, нестабільність, недоліки, 
пробелми судової практики 73

3 Умови праці судді і суду 41
4 всі інші разом 39
5 Незалженість при здійсненні правосуддя 38
6 Неповага і недовіра до суду та правосуддя 30
7 Незалежність судової гілки влади 23
8 Велике навантаження, брак часу 16

9 
Правова необізнаність, низькии� рівень знань осіб, які беруть участь у 
справі 13

10 Стислі процесуальні строки 10
11 Відсутність ефективних засобів впливу на учасників судового процесу 8
12 Проблеми використання сучасних інформаційних технологій 6
13 Стресовий характер роботи судді 3
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В анкетах з адміністративної спеціалізації респонденти самостійно відмітили (вписали) 
375 формулювань професійних проблем.  Ми об'єднали їх в 74 проблеми, із загального 
масиву 375 частково співпадаючих формулювань. В Додатку 51  надано перелік 
професійних проблем, відсортований по частоті їх згадування суддями 
адміністративної спеціалізації.  

Серед 74 професійних проблем було виділено 6 найбільших груп схожих проблем, 
плюс група «всі інші разом». Перелік груп професійних проблем, упорядкований 
відповідно частоті їх згадуваня суддями адміністративної спеціалізації, наводиться 
нижче. 

N З анкет адміністративної спеціалізації частота

1 
швидка зміна законодавчої бази, низький рівень нормотворчої техніки, 
проблеми єдності судової практики 129

2 недосконале процесуальне законодавство в адміністартивному процесі 104
3 відсутність належного рівня забезпечення незалежності суддів 55
4 неналежні матеріально-технічні умови роботи суддів 43
5 всі інші разом 26
6 недостатня професійна кваліфікація  учасників судового процесу 12
7 виконання судових рішень 6
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Щодо суміщення спеціалізацій суддями (станом на 
2013рік) 
Думаю, що цікавою буде статистична інформація про категорії справ, що 
розглядаються суддями в судах загальної юрисдикції в місцевій та в апеляційній 
інстанціях. Наскільки нам відомо, подібна статистика про «багатопрофільність» суддів 
жодним органом не ведеться, тому є інформативно цінною. 

Поєднання спеціалізацій суддями місцевих судів загальної юрисдикції 
Довідково: станом на 25.06.2013р кількість суддів в місцевих судах загальної 
юрисдикції складає 4369.  

В таблиці нижче наведено відсоток суддів, що розглядають відповідну категорію справ 
в місцевих судах загальної юрисдикції. 

КАТЕГОРІЯ СПРАВ %% СУДДІВ 

цивільні справи 76,6% 

кримінальні справи 63,5% 

адміністративні справи 60,9% 

господарські справи 3,0% 

справи про адмін.правопорушення 65,0% 

сума по всіх категоріях 269% 

Загальне пояснення: наведені в таблиці відсотки не свідчать про те, який відсоток 
справ тої чи іншої категорії розглядають судді. Наприклад: 3% в категорії 
«господарські справи» не значить, що в середньому в масі справ, що розглядають судді 
місцевих судів, господарські справи складають 3%.  Ця величина означає, що лише до 
3% суддів місцевих судів на розгляд попадають господарські справи. 

Загальна сума відсотків по всіх категоріях справ складає 269%, що означає, що суддя 
місцевого суду загальної юрисдикції розглядає справи в середньому майже трьох 
(2.69) категорій. 

Більш детальна статистика по найбільш популярних комбінаціях категорій справ 
(спеціалізацій), що розглядають судді загальних місцевих судів: 

НАБІР КАТЕГОРІЙ СПРАВ, ЩО РОЗГЛЯДАЄ СУДДЯ %% СУДДІВ 
цивільні, кримінальні, адміністративні, адмін.правопорушення 32,0% 
цивільні, адміністративні, адмін.правопорушення 16,2% 
лише цивільні справи 12,2% 
лише кримінальні справи 12,2% 
кримінальні, адмін.правопорушення 10,7% 
цивільні, адміністративні 7,6% 
цивільні, кримінальні, адміністративні, господарські, адмін.п.п. 3,0% 
цивільні, кримінальні, адміністративні правопорушення 2,0% 
всі інші нерозповсюджені комбінації категорій справ 4,1% 
загальна сума по всіх комбінаціях категорій справ 100% 
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За нашими статистичними спостереженнями «багатопрофільність» (тобто кількість 
категорій справ, що розглядає суддя) має певну невелику залежність від досвідченості 
судді. В таблиці нижче наведено середній вік суддів, що поєднують певну кількість 
спеціалізацій в місцевих судах. 

КІЛЬКІСТЬ 
КАТЕГОРІЙ СПРАВ 

СЕРЕДНІЙ ВІК СУДДІВ, 
ЩО ЇХ РОЗГЛЯДАЮТЬ 

1 42 

2 43 

3 43,5 

4 44 

5 47 

«Багатопрофільність» підвищується з віком судді. 

 

Поєднання спеціалізацій суддями апеляційних судів загальної юрисдикції 
Довідково: станом на 25.06.2013р кількість суддів в апеляційних судах загальної 
юрисдикції складає 1553. 

Статистика по суддях апеляційної інстанції набагато менш різноманітна: 

Опитані судді цивільних палат апеляційної інстанції розглядають лише цивільні 
справи. 

Судді кримінальних палат апеляційної інстанції розглядають такі категорії справ: 

КАТЕГОРІЯ СПРАВ %% СУДДІВ 

кримінальні справи 100,0% 

додатково справи про 
адмін.правопорушення 34,1% 

додатково адміністративні та 
цивільні справи 2,4% 

Як і в випадку місцевих судів, в кримінальних палатах судів апеляційної інстанції 
спостерігається невелика кореляція між досвідченістю суддів з кількістю категорій 
справ, що вони розглядають. Так, середній вік суддів, що розглядають справи і 
кримінальні і адміністративні справи складає 53.4 роки. В той же час, вік суддів, що 
розглядають лише кримінальні справи складає 49.5 років 
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Демографічні характеристики  
 

Вік респондентів 
Дослідження 2013 року 

Середній вік респондентів складає 47.4 років. У вибірку попали судді віком від 25 до 
65 років. 

Віковий розподіл суддів наведено на гістограмі нижче. 

 
на розподілі чітко видно декілька провалів. Ми залишаємо читачам цього звіту 
можливість самостійно пояснювати невеликі статистичні аномалії залучаючи до 
пояснень факти історії зміни методів формування суддівського корпусу. Дамо один 
загальний коментар: в офіційній статистиці за результатами переписів населення 
спостерігається зменшена відносна кількість населення України у віці, що відповідає 
дітям «дітей війни». Вікова статистика суддівського корпусу в цій частині відповідає 
загальній статистиці населення країни. 

(До цього ефекту призвели голодомор 1939р, період Великої вітчизняної війни, 
продовольчі негаразди 1947р. Знижена народжуваність в цей період призвела до 
зменшення відносної кількості батьків тих суддів віком 40-49років, яких «не вистачає» 
в гістограмі.) 

Середній вік суддів в місцевих судах загальної юрсдикції складає 43.3 роки 

Середній вік суддів в апеляційній інстанції складає 51 рік: 
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• в цивільних палатах: 49 років 
• в кримінальних палатах: 53.3 роки 

 

Дослідження 2015 року 

Середній вік респондентів складає 44.2 роки. У вибірку попали судді віком від 29 до 65 
років. 

Віковий розподіл суддів наведено на гістограмі нижче. 

 
В адміністративних і господарських судах (у порівнянні з судами загальної 
юрисдикції) більше представлена вікова група від 31 до 39 років. 

Середній вік суддів адміністративних судів складає 42.5 роки. Середній вік суддів в 
першій інстанції адміністративних судів – 40.7 років, в апеляційній інстанціі – 48.3 
роки. 

Середній вік суддів господарських судів складає 45.9 років. Середній вік суддів в 
першій інстанції адміністративних судів – 44.5 роки, в апеляційній інстанціі – 50.7 
років. 

 

Стаж роботи на посаді судді в судах загальної юрисдикції (дослідження 2013 року) 

Респонденти вказують стаж роботи на посаді судді від 1 року до 37 років. 

Середній стаж роботи суддею: 15 років. 

Чверть суддів мають стаж до 8 років (включно), і ще чверть суддів мають суддівський 
стаж більше 20 років 

Наводимо гістограму розподілу стажу суддів: 
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Можна помітити статистично значимі викиди гістограми на 10, 20 і 30 років. Пояснити 
ці аномалії можливо, з нашої точки зору, лише тим, що відповідаючи на запитання, 
судді з великим стажем роботи давали приблизну відповідь, округлену ними до 
найближчого кратного десяти. 

 

Стаж роботи на посаді судді в адміністративних і господарських судах (дослідження 
2013 року) 

Середній стаж роботи суддею, що вказують судді адміністративних і господарських 
судів складає 10.9 роки. В господарських судах – 12.1 роки; в адміністративних – 9.6 
роки. 

Середній стаж роботи суддів першої інстанції адміністративних судів – 7.7 роки; 
апеляційної інстанції – 15.8 роки. 

Середній стаж роботи суддів першої інстанції господарських судів – 10.8 років; 
апеляційної інстанції – 16.7 років. 

 

Тривалість роботи судді на останньому місці роботи 
 

Респонденти судів загальної юрисдикції вказують стаж роботи на посаді судді в суді, в 
якому вони працюють зараз --  від 1 року до 35 років. 

Середній стаж роботи суддею в цьому суді: 10.15 років. 

Чверть суддів мають стаж до 4 років (включно) в одному і тому ж суді, і ще чверть 
суддів мають суддівський стаж в одному і тому ж суді більше 15 років 
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Наводимо гістограму розподілу кількості років роботи в одному і тому ж суді 
загальної юрисдикції: 

 
Пікові значення на 10 і 20 років пояснюються округленням, виконаним 
респондентами. 

Середній стаж роботи суддею в одному і тому ж адміністративному суді: 6 років (6.3 
роки в першій інстанції і 4.8 роки в апеляційній). 

Середній стаж роботи суддею в одному і тому ж господарському суді: 9.6 років (10 
років в першій інстанції і 8.4 роки в апеляційній). 

 

Осідлість (судді, що ніколи не змінювали місце роботи) 
 

Маючи відповіді респондентів на запитання 

1) про стаж роботи суддею 

2) про стаж роботи суддею в тому ж суді, в якому суддя працює зараз 

ми спробували розрахувати відсоток суддів що ніколи не переводились з одного суду 
до іншого (не міняли місце роботи). 

В місцевих судах загальної юрисдикції ситуація наступна: 84% суддів місцевих судів 
ніколи не міняли місце роботи (в якості судді). 

За заповненими суддями апеляційних судів загальної юрисдикції анкетами, ми 
виявили 4.3% серед цих суддів, що ніколи не переводились з одного суду до іншого. 
Ситуація, коли суддя міг бути призначений в апеляційну інстанцію не маючи 
помітного стажу роботи суддею першої інстанції існувала лише в 90-х роках. Судді, 
що складають згадані 4.3% всі мають суддівський стаж 19-20 років (тобто отримали 
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призначення в 1993р. (1994р.). З них 1.4%– судді цивільних палат, і 2.9% - судді 
кримінальних палат. 

Серед суддів першої інстанції адміністративних судів 77.1% складають судді, що не 
міняли місце роботи. 

Серед суддів першої інстанції господарських судів 83.3% складають судді, що не 
міняли місце роботи. Цікаво, що 4.5% суддів апеляційної інстанції господарських 
судів також ніколи не міняли місце роботи судді, тобто ставши суддею відразу почали 
працювати в апеляційній інтанції. Серед суддів апеляційної інстанції адміністративних 
судів таких випадків нами не зафіксовано. 

 

Гендерна статистика 

Розподіл суддів по статі в судах загальної юрисдикції:  
Жінки:  50.9% 

Чоловіки: 49.1% 
майже відповідає загальній гендерній статистиці населення України : 

Але спостерігаються суттєві неоднорідності, якщо розглянути гендерну статистику 
суддів окремо по інстанціях і палатах: 

В загальних місцевих судах: 
Жінки:  54.2% 

Чоловіки: 45.8% 

В апеляційній інстанції: 
Жінки:  47.8% 

Чоловіки: 52.2%  

Ще більш суттєві гендерні неоднорідності спостерігаються між палатами: 

В цивільних палатах апеляційної інстанції: 
Жінки:  64.3%  

Чоловіки: 35.7% 

В кримінальних палатах апеляційної інстанції: 
Жінки:  29.1% 

Чоловіки: 70.9% 

Невеликі, але статистично значимі гендерні неоднорідності спостерігаються і в 
розподілі категорій справ що надаються на розгляд суддям в місцевих судах: 

категорія справ Ж Ч 

цивільні справи 55,2% 44,8% 

кримінальні справи 49,2% 50,8% 

адміністративні справи 51,8% 48,2% 

господарські справи 50,0% 50,0% 

справи про адмін.правопорушення 49,2% 50,8% 
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Спостерігаються гендерні відмінності в рівні «осідлості» суддів місцевих судів 
загальної юрисдикції: серед суддів жінок 86% ніколи не переводились з одного суду до 
іншого,  в той час, як серед суддів чоловіків цей відсоток складає 81.5%. 

Гендерні відмінності є і в статистиці по наукових ступенях/вчених званнях суддів (див. 
інформацію про розподіл 67% / 33% в наступному розділі. 

Дослідження 2015 року 

Судді в адміністративних і господарських судах: 
Жінки:  48.6% 
Чоловіки: 51.4% 

Судді в адміністративних і господарських судах першої інстанції: 
Жінки:  49.2% 
Чоловіки: 50.8% 

Судді в адміністративних і господарських судах апеляційної інстанції: 
Жінки:  44.4% 
Чоловіки: 55.6% 

Судді в адміністративних судах: 
Жінки:  46.4% 
Чоловіки: 53.6% 

Судді в госпожарських судах: 
Жінки:  50.7% 
Чоловіки: 49.3% 

 

Наукові ступені, вчені звання, викладацька робота суддів 
Суди загальної юрисдикціі (дослідження 2013року) 

3.25% суддів, що працюють в судах загальної юрисдикції, вказали, що є кандидатами 
наук,  0.25% вказали, що є доцентами. Розподіл таких суддів за віком в нашій вибірці 
знаходиться між 31 і 64 роками. 

67% з них чоловіки, і 33% - жінки. 

Можна було б очікувати, що вік суддів зі званнями і ступенями буде більшим ніж в 
середній вік суддів. Але це не так: 

Середній вік суддів, які мають наукові звання і ступені складає 47 років.  

Для порівняння: середній вік всіх суддів по вибірці складає 47.4 роки.  

61% суддів що мають наукові ступені, вчені звання, не залучались до викладання в 
НШСУ. 

В той же час, 16.5% всіх суддів, що відповідали на запитання анкети, вказали, що 
залучались до викладацької роботи.  

Адміністративні і господарські суди (дослідження 2015 року) 

12.7% суддів адміністративних судів вказали, що є кандидатами (11.7%) чи докторами 
(1%) наук. 

9% суддів господарських судів вказали, що є кандидатами (8.6%) чи докторами (0.3%) 
наук. 

47% (30 з 63) кандидатів наук залучались до викладання в НШСУ. 75% (3 з 4) докторів 
наук залучались до викладання в НШСУ. 

21.9% всіх опитаних суддів (137 осіб) повідомили, що залучались до викладання в 
НШСУ. 
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Проходження підготовки в Національній школі суддів України. 
Дослідження 2013 року 

На запитання про проходження підготовки (підвищення кваліфікації) в Національній 
школі суддів України на протязі останніх 12 місяців ствердно відповіли 44.7% 
респондентів. Ми розділили всю аудиторію на дві категорії за стажем: 
першопризначені судді і ті, хто має стаж роботи більше 5 років. У вибірку попало 75 
першопризначених судді. 71 з них ствердно відповіли на запитання про навчання в 
НШСУ на протязі останніх 12 місяців, двоє відповіли «Ні» і ще два респонденти 
взагалі не надали відповіді на це запитання. Негативна відповідь двох респондентів на 
запитання про підвищення кваліфікації впродовж останніх 12 місяців не свідчить про 
порушення порядку обов'язкової підготовки першопризначених суддів раз на рік. При 
виконанні вимоги щодо «раз на рік» інтервал між участю в підготовці в НШСУ у 
невеликої частини першопризначених суддів може перевищувати 12 місяців.  

В категорії суддів зі стажем більше 5 років відсоток тих, хто ствердно відповів на 
запитання про підвищення кваліфікації склав 36.1%. Ця величина перевищує 
очікуваний результат. Очікувалась величина = 1/3 що відповідає проходженню 
підготовки суддею раз на три роки. 

Пояснення відмінностей слід шукати в особливостях формування вибірки 
анкетування: помітна частина (більше 10%) так званих польових робіт дослідження 
проводилась через відділення НШСУ, тому респонденти, що надавали відповіді на 
запитання анкети під час проходження навчання в НШСУ давали ствердну відповідь 
на це запитання.  При коректному виключенні з розгляду анкет, заповнених суддями 
під час навчання в НШСУ, статистична частка суддів, що проходили підвищення 
кваліфікації в НШСУ за період, еквівалентний одному року, складає 30%.  А ця 
величина в рамках похибки дослідження співпадає з очікуваним значенням 1/3 . 

Дослідження 2015 року 

66% респондентів відмітили, що проходили навчання в НШСУ за останні 12 місяців; 
8% респондентів не відповіди на це запитання; 26% повідомили, що не проходили 
навчання в НШСУ на протязі останніх 12 місяців. 

 

Отримання вищої юридичної освіти суддями 
 

588 судів, що заповнили анкети в 2013р, є випускниками 35 вищих навчальних 
закладів. Надаємо їх перелік (в алфавітному порядку): 
№ Вищий навчальний заклад 

1 Вища слідча школа МВС СРСР (Москва) 

2 Військовий інститут Міністерства оборони СРСР (Москва) 

3 Волгоградська вища слідча школа 

4 Воронезський державний університет 

5 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

6 Донецьке відділення учбово-дослідницького інституту Харківського 
державного університету з сучасних та нових спеціальностей 

7 Донецький державний університет 
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8 Донецький університет економіки та права 

9 Донецький юридичний інститут МВС України 

10 Запорізький національний університет 

11 Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана 

12 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

13 Кубанський національний університет 

14 Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Едуарда 
Олексійовича Дідоренка 

15 Львівський національний університет ім.І.Франка 

16 МІГМУ 

17 Маріупольський державний університет 

18 Міжрегіональна академія управління персоналом 

19 Міжнародний юридичний інститут (Москва) 

20 Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова 

21 Московський державний юридичний університет ім.О.Є.Кутафіна 
(Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ) 

22 Національна академія внутрішніх справ 

23 Національний університет «Одеська юридична академія» 

24 Національний університет державної податкової служби України 

25 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 

26 Ростовський державний університет 

27 Саратовська державна юридична академія (СЮІ ім.Д.І.Курського) 

28 Східноєвропейський (Волинський) національний університет імені Лесі 
Українки 

29 Східноукраїнський національний університет ім. В.І.Даля 

30 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського 

31 Томський державний університет 

32 Харківський національний університет "Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого"  

33 Харківський національний університет внутрішніх справ 

34 Хмельницький університет управління та права 

35 Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника (Івано-Франківськ) 

 

 

Побудова рейтингу серед декількох десятків ВНЗ на основі вибірки, що складає всього 
декілька сотень випускників, здається нам статистично необґрунтованою. Тому ми 
обмежуємось переліком п'яти ВНЗ, випускники яких склали найбільшу частку 
респондентів цього дослідження. ВНЗ в таблиці нижче наведено в порядку зменшення 
кількості їх випускників серед діючих суддів. 
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№ Вищий навчальний заклад %% 

1 Харківський національний університет "Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого"  

44% 

2 Львівський національний університет ім.І.Франка 12% 

3 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 10% 

4 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 9% 

5 Донецький державний університет 7% 

 Всі інші 30  ВНЗ разом взяті 18% 

 

Серед суддів, які мають вчені звання і ступені, і попали в вибірку дослідження, є 
випускники шести ВНЗ: 
№ Вищий навчальний заклад %% 

1 Харківський національний університет "Юридична академія України ім. 
Ярослава Мудрого"  37% 

2 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 19% 

3 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 19% 

4 Львівський національний університет ім.І.Франка 15% 

5 Донецький державний університет 6% 

6 Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана 4% 

 

Розподіл віку суддів, в момент закінчення ВНЗ (в якому вони отримували вищу 
юридичну освіту) надано в гістограмі нижче: 

 
Середній вік, в якому майбутній суддя здобув вищу освіту: 26.3 роки 

Мінімальний вік – 20 років, максимальний - 42 
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Результати дослідження 2015 року адміністративних і господарських судів 

624 опитаних в 2015 році судді є випускниками 37 вищих навчальних закладів. Більше 
91% опитаних суддів є випускниками 10 ВНЗ, наведених в таблиці нижче. 
N ВНЗ %% 

1 
Харківський національний університет "Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого"  40,1%

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 14,2%
3 Львівський національний університет ім.І.Франка 12,6%
4 Національний університет «Одеська юридична академія» 6,9%
5 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 6,7%
6 Національна академія внутрішніх справ України 3,6%

7 
Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника (Івано-Франківськ) 2,2%

8 Донецький державний університет 2,2%
9 Запорізький національний університет 1,6%

10 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 1,2%
 

Цей розподіл має відмінності від розподілу ВНЗ, які закінчили судді, що працюють в 
судах загальної юрисдикції. 

Судді, що є випускниками ВНЗ, наведених в таблиці нижче, мають вчені ступені 
кандидата чи доктора наук. Наведено 10 ВНЗ, випускники яких складають більше 90% 
суддів з науковими ступенями і званнями. 

N ВНЗ %% 

1 
Харківський національний університет "Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого" 38,7%

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 16,1%
3 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 8,1%
4 Львівський національний університет ім.І.Франка 6,5%
5 Національна академія внутрішніх справ України 4,8%
6 Національний університет «Одеська юридична академія» 4,8%

7 
Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника (Івано-Франківськ) 3,2%

8 Донецький державний університет 3,2%
9 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 3,2%

10 Запорізький національний університет 1,6%
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Додаток 1. Розділи кваліфікаційних вимог цивільної спеціалізації, 
укладені робочою групою 
 
1.1 Концепції праворозуміння – основні сучасні підходи. 
1.2 Правоздатність та дієздатність. 
1.3 Суб'єктивне право та юридичний обов'язок. Правосвідомість 
1.4 Об'єктивне право. 
1.5 Правотворчість. Джерела права. Система нормативно - правових актів та їх систематизація. 
1.6 Правозастосування. Тлумачення нормативно-правих актів. 
1.7 Конституційний лад України. Президент України. Верховна Рада України. Кабінет 

Міністрів України. Територіальний устрій. Місцеве самоврядування. 
1.8 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина. 
1.9 Виборче право. Вибори. Референдум.  
1.10 Конституційна юстиція в Україні. Повноваження Конституційного Суду України. 
1.11 Судоустрій. Прокуратура. Адвокатура. Правоохоронні органи. 
1.12 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Обов’язки держав, які 

випливають із Конвенції. 
1.13 Структура Конвенції. Додаткові протоколи до Конвенції, їх зміст та наслідки прийняття.  
1.14 Застосування Конвенції при здійсненні правосуддя.  
1.15 Рішення Європейського суду з прав людини. 
1.16 Учасники цивільних відносин. 
1.17 Об'єкти цивільних прав. 
1.18 Право власності. 
1.19 Поняття прав інтелектуальної власності. 
1.20 Правочини. Загальні умови чинності правочинів. Форма правочинів. Державна реєстрація 

правочинів. Недійсність правочинів. 
1.21 Підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Підстави відповідальності за завдану 

моральну шкоду. 
1.22 Спадкування за заповітом і законом. 
1.23 Виникнення та припинення  шлюбних відносин. 
1.24 Аліменти. 
1.25 Поділ майна подружжя. 
1.26 Правове регулювання відносин осіб, які спільно проживають без реєстрації шлюбу. 
1.27 Опіка, піклування.  
1.28 Визнання та оспорювання батьківства і материнства. 
1.29 Визнання та позбавлення батьківських прав. 
1.30 Участь батьків та інших осіб у вихованні дітей. 
1.31 Право власності та право користування на землю. 
1.32 Суб‘єкти права власності на землю. 
1.33 Оренда землі. Підстави розірвання договору оренди землі. 
1.34 Правове регулювання кредитних правовідносин. 
1.35 Планове регулювання відносин, пов'язаних зі страхуванням. 
1.36 Право на житло. 
1.37 Визнання особи такою, що втратила право на користування житлом. Виселення. 
1.38 Підстави надання громадянам житла. 
1.39 Стягнення заборгованості за комунальними платежами. 
1.40 Трудовий договір. Підстави розірвання трудового договору. 
1.41 Поновлення на роботі. 
1.42 Стягнення заборгованості по заробітній платі. 
1.43 Відшкодування шкоди, заподіяної під час виконання трудових обов‘язків. 
1.44 Учасники цивільного процесу. Склад осіб, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки.  
1.45 Гласність, відкритість та змагальність сторін у цивільному процесі. 
1.46 Представництво у суді (цивільний процес). 
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1.47 Підсудність справ (цивільний процес). Відкриття або відмова у відкриті провадження.  
1.48 Попереднє судове засідання. 
1.49 Доказування і докази в цивільному процесі. 
1.50 Процесуальні строки.  
1.51 Судові витрати (цивільний процес). 
1.52 Наказне провадження. 
1.53 Забезпечення позову у цивільному процесі. 
1.54 Позовне провадження.  
1.55 Окреме провадження.  
1.56 Стадія судового розгляду у цивільному процесі. 
1.57 Вирішення клопотань та відводів у цивільному процесі. 
1.58 Ухвалення і оголошення судового рішення. Форма і зміст судового рішення. (цивільний 

процес). 
1.59 Оскарження судових рішень. 
1.60 Перегляд рішень за нововиявленими обставинами. (цивільний процес). 
1.61 Застосування норм міжнародного права у цивільному процесі. 
1.62 Екологічне право. 
1.63 Право соціального забезпечення. 
1.64 Фінансове право. 
1.65 Міжнародне приватне право. 
1.66 Космічне право 
1.67 Право європейського союзу 
1.68 Митне право 
1.69 Військове право. 
1.70 Судовий контроль за виконанням судових рішень. 
 
 

Додаток 2. Розділи кваліфікаційних вимог цивільної спеціалізації, 
укладені робочою групою 

 
1.1 Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. 
1.2 Поняття, кваліфікація злочинів. 
1.3 Стадії вчинення злочину. 
1.4 Суб’єкт злочину. Осудність. 
1.5 Співучасть у вчиненні злочину. 
1.6 Повторність, сукупність та рецидив злочинів. 
1.7 Основні види покарань. 
1.8 Додаткові види покарань. 
1.9 Призначення покарання. 
1.10 Звільнення від відбування покарання. 
1.11 Звільнення від кримінальної відповідальності. 
1.12 Амністія. 
1.13 Застосування примусових заходів медичного характеру та їх види. 
1.14 Кримінальна відповідальність неповнолітніх. 
1.15 Злочини проти життя та здоров‘я особи. 
1.16 Торгівля людьми та незаконне позбавлення волі. 
1.17 Злочини проти статевої свободи та недоторканості людини. 
1.18 Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав та свобод людини і 

громадянина. 
1.19 Злочини проти власності. 
1.20 Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини вчиненні проти авторських і суміжних 

прав. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 
1.21 Злочини проти довкілля. 
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1.22 Злочини проти громадської безпеки. 
1.23 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 
1.24 Злочини проти громадського порядку та моральності. 
1.25 Злочини у сфері охорони державної таємниці. 
1.26 Злочини у сфері службової діяльності. 
1.27 Злочини проти правосуддя. 
1.28 Військові злочини. 
1.29 Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 
1.30 Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів, систем 

та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку). 
1.31 Кримінальний процес. 
1.32 Принципи провадження у кримінальних справах. 
1.33 Сторони та інші учасники кримінального провадження. 
1.34 Відвід судді, прокурора, слідчого, захисника, представника, секретаря судового засідання. 

Порядок вирішення відводів. 
1.35 Докази. Належність та допустимість доказів. Оцінка доказів. Показання з чужих слів. 
1.36 Процесуальні строки у кримінальному процесі, їх значення, види та порядок обчислення. 

Обов’язковість додержання процесуальних строків. Порядок продовження і поновлення 
процесуальних строків. 

1.37 Цивільний позов у кримінальному провадженні. 
1.38 Заходи забезпечення кримінального провадження. 
1.39 Запобіжний захід. Види запобіжного заходу. Обрання запобіжного заходу. 
1.40 Слідчі (розшукові) дії. Порядок  їх проведення. 
1.41 Негласні слідчі дії. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) 

дії. 
1.42 Закриття кримінального провадження. 
1.43 Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 
1.44 Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. 
1.45 Підготовче провадження. 
1.46 Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження. 
1.47 Судовий розгляд та його стадії. 
1.48 Види судових рішень. Порядок ухвалення судових рішень. 
1.49 Обов’язковість рішень Верховного Cуду України. 
1.50 Зміст ухвали та вироку. Окрема думка судді. 
1.51 Провадження в суді присяжних. 
1.52 Провадження за нововиявленими обставинами. 
1.53 Види угод у кримінальному провадженні. 
1.54 Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 
1.55 Приватне обвинувачення. 
1.56 Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 
1.57 Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 
1.58 Виконання судових рішень у кримінальному процесі. 
1.59 Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. Міжнародна правова 

допомога при проведенні процесуальних дій. Екстрадиція. 
 
 

Додаток 3. Розділи кваліфікаційних вимог адміністративної 
спеціалізації, укладені робочою групою 

 
1.1. Конституційні засади здійснення правосуддя в Україні. 
1.2. Судоустрій України. 
1.3. Правовий статус суддів. Гарантії незалежності судді. 
1.4. Адміністративно - правові відносини і межі адміністративної юрисдикції. 
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1.5. Суб‘єкт владних повноважень. 
1.6. Адміністративний договір. 
1.7. Нормативно-правовий акт: ознаки, структура, ієрархія. 
1.8. Критерії оцінювання рішень, дій чи бездіяльності суб‘єктів владних повноважень (належність 

мети, пропорційність, розсудливість, добросовісність, розумність строків, участь у 
прийнятті рішень). 

1.9. Правове регулювання відносин щодо доступу до публічної інформації. 
1.10. Законодавче регулювання розгляду звернень громадян. 
1.11. Прийняття, проходження і звільнення з публічної служби. 
1.12. Правозастосування. Тлумачення нормативно-правових актів. 
1.13. Обмеження права на свободу мирних зібрань відповідно до закону. 
1.14. Обмеження права на свободу мирних зібрань, необхідне в демократичному суспільстві, в 

інтересах національної безпеки і громадського порядку. 
1.15. Обмеження права на свободу мирних зібрань, необхідне в демократичному суспільстві, для 

охорони здоров‘я населення або захисту прав і свобод інших людей. 
1.16. Пропорційність обмеження права на свободу мирних зібрань. 
1.17. Обмеження права на свободу об’єднань відповідно до закону. 
1.18. Обмеження права на свободу об’єднань, необхідне у демократичному суспільстві. 
1.19. Свобода об‘єднання з метою захисту прав і задоволення законних інтересів. 
1.20. Конституційна юстиція в Україні. Повноваження Конституційного Суду України. 

Застосування рішень Конституційного Суду України в адміністративному судочинстві. 
1.21. Визначення підвідомчості публічно-правових спорів. 
1.22. Забезпечення прав учасників судового процесу на доступ до матеріалів справи. 
1.23. Забезпечення судом змагальності сторін в адміністративному процесі. 
1.24. Строки розгляду адміністративних справ. 
1.25. Принципи адміністративного судочинства. 
1.26. Порядок підготовки справи до судового розгляду. 
1.27. Дії суду та рішення, які приймаються за наслідками проведення підготовчого провадження. 
1.28. Тимчасовий судовий захист. Забезпечення адміністративного позову. 
1.29. Докази та доказування в адміністративному процесі. 
1.30. Поводження із особами, які беруть участь у процесі. 
1.31. Прокуратура в адміністративному процесі. 
1.32. Роль суду у гарантуванні права на правову допомогу. 
1.33. Свідок в адміністративному процесі. Коло осіб, які не можуть бути свідками. 
1.34. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви під час її розгляду. 
1.35. Примирення сторін у судовому процесі. 
1.36. Застосування заходів процесуального впливу за порушення порядку у залі суду. 
1.37. Вимоги до структури і змісту судового рішення. 
1.38. Обов‘язок обґрунтування судового рішення. 
1.39. Оприлюднення судового рішення. Набрання рішенням законної сили. 
1.40. Окрема ухвала в адміністративному процесі. 
1.41. Вихід суду за межі позовних вимог під час вирішення справи. 
1.42. Обмеження права на свободу мирних зібрань відповідно до закону. 
1.43. Судовий контроль за виконанням судових рішень (звіт про виконання судового рішення). 
1.44. Використання  технічних засобів у судовому процесі (відео конференція, смс-повідомлення 

тощо). 
1.45. Перегляд справ за нововиявленими обставинами. 
1.46. Апеляційне та касаційне оскарження судового рішення. 
1.47. Застосування адміністративними судами правових позицій Верховного Суду України. 
1.48. Застосування Конвенції з основоположних прав та свобод людини і рішень ЄСПЛ під час 

розгляду адміністративних справ. 
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Додаток 4. Розділи кваліфікаційних вимог господарської спеціалізації, 
укладені робочою групою 

 
1.1. Конституційні засади здійснення правосуддя в Україні. 
1.2. Судоустрій України. 
1.3. Правовий статус суддів. Гарантії незалежності судді. 
1.4. Нормативно-правовий акт та його структура. Співвідношення нормативно-правових актів. 
1.5. Правозастосування. Тлумачення нормативно-правових актів. 
1.6. Суб‘єкти господарських правовідносин. 
1.7. Правове регулювання права власності. 
1.8. Правове регулювання оренди. 
1.9. Правове регулювання права оперативного управління. 
1.10. Правове регулювання прав інтелектуальної власності у господарських правовідносинах. 
1.11. Правове регулювання приватизації державного та  комунального майна. 
1.12. Право власності на земельну ділянку. 
1.13. Право користування землею в господарських правовідносинах. 
1.14. Господарські договори. Форма, умови та порядок укладення. 
1.15. Вирішення спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарського договору. 
1.16. Визнання господарським судом договору недійсним. 
1.17. Правове регулювання перевезення вантажів. 
1.18. Правове регулювання екологічних правопорушень. 
1.19. Правове регулювання кредитних відносин. 
1.20. Правове регулювання страхових відносин. 
1.21. Правове регулювання грошових зобов‘язань. 
1.22. Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. 
1.23. Правове регулювання інвестиційної діяльності. 
1.24. Джерела права у господарському судочинстві. 
1.25. Право на звернення до господарського суду. 
1.26. Принципи господарського судочинства. 
1.27. Застосування господарськими судами Закону України «Про третейські суди». 
1.28. Підвідомчість справ господарськими судами. 
1.29. Підсудність справ господарським судам. 
1.30. Способи захисту права у господарському судочинстві. 
1.31. Відмова у порушенні провадження господарської справи. 
1.32. Повернення позовної заяви. 
1.33. Дії судді по підготовці справи до розгляду. 
1.34. Докази у господарському судочинстві. 
1.35. Порядок та підстави забезпечення позову. 
1.36. Проведення судового засідання у режимі відео конференції. 
1.37. Відкладення розгляду справи, оголошення перерви у господарському процесі. 
1.38. Зупинення провадження у справі та його поновлення. 
1.39. Застосування позовної давності. 
1.40. Припинення провадження у справі. 
1.41. Правовий статус  представників  сторін і третіх осіб у господарському процесі. 
1.42. Участь прокурора в господарському процесі. 
1.43. Порядок розгляду господарськими судами спорів за участю нерезидентів. 
1.44. Залишення позову без розгляду. 
1.45. Запобіжні заходи та забезпечення позову в господарському процесі. 
1.46. Участь в судовому процесі судового експерта. 
1.47. Судові експертизи у господарському судочинстві. 
1.48. Вирішення господарськими судами корпоративних спорів. 
1.49. Вирішення господарськими судами спорів, пов‘язаних із застосуванням конкурентного 

законодавства. 
1.50. Особливості порядку розгляду справ про банкрутство господарськими судами. 
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1.51. Припинення провадження у справі про банкрутство. 
1.52. Правове регулювання відшкодування збитків, заподіяних у позадоговірних відносинах. 
1.53. Укладення мирової угоди у господарському процесі. 
1.54. Судові витрати у господарському процесі. 
1.55. Зміст рішень та окрема думка судді у господарському процесі. 
1.56. Оголошення судового рішення. 
1.57. Виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду. 
1.58. Перегляд  господарськими судами справ за нововиявленими обставинами. 
1.59. Апеляційне та касаційне провадження в господарських судах. 
1.60. Застосування рішень Конституційного Суду України в господарському судочинстві. 
1.61. Застосування господарськими судами правових позицій Верховного Суду України та Вищого 

господарського суду України. 
1.62. Врахування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод а також 

протоколів до неї, рішень Європейського суду з прав людини у господарському 
судочинстві. 

1.63. Застосування господарськими судами положень міжнародного приватного права. 
 
 

Додаток 5. Приклади ключових запитань і шкал, що вкористовуються в 
аналізі практики. 

 
1) Відносна частота (щодо виконуваної функції). Приклад: 
-- ніколи не виконую 
-- іноді виконую 
-- виконую дуже часто  
 
2) Абсолютна частота (щодо виконуваної функції). Приклад: 
-- не виконую ніколи 
-- раз на місяць 
-- кілька разів на день 
 
3) Критичність 1 (як оцінка загальної важливості (з точки зору суспільних інтересів) 
компетентного виконання функції). Приклад:  
-- не важливо 
-- мало важливо 
-- дуже важливо 
 
4) Критичність 2 (як оцінка настання ризику несприятливих наслідків у випадку 
невиконання чи неналежного виконання функції). Приклад: 
-- немає ризику несприятливих наслідків 
-- невеликий ризик несприятливих наслідків 
-- високий ризик несприятливих наслідків 
 
5) Критичність 3 (як оцінка серйозності (рівня шкідливості) негативних наслідків, що 
настають за умови невиконання чи неналежного виконання функції). Приклад: 
-- шкода невелика, чи її немає 
-- помірний рівень шкоди 
-- серйозна і важка шкода 
 
6) Набуття відповідальності за функцію. Приклад: 
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-- новачок відповідає за функцію з самого початку; 
-- буде відповідати в середньому через _?_ місяців після початку роботи; 
-- новачок не відповідає за цю функцію з самого початку, відповідальність за функцію 
настає в результаті окремої процедури. 

 
7) Рівень відповідальності нового професіонала за функцію відразу після отримання 
ліцензії на професійну діяльність. Приклад: 
-- новачок допомагає виконувати 
-- новачок виконує під наглядом старшого 
-- новачок виконує самостійно 
 
8) Складність (важкість/заплутанність) функції   
 
 

Додаток 6. Звіт про отримання анкет (кримінальна спеціалізація) 
 

Назва суду 
Кількість 
суддів 

(спеціалізації)

Кількість  
заповне-

них 
анкет 

Апеляційний суд Волинської області  19 11 
Апеляційний суд АРК  33 22 
Апеляційний суд Запорізької області  30 21 
Апеляційний суд Херсонської області  23 12 
Апеляційний суд Івано-франківської області  17 9 
Апеляційний суд Київської області  25 25 
Апеляційний суд Донецької області  46 32 
Малиновський районний суд м. Одеси  н/д   
Дніпровський районний суд м. Києва  н/д 8 
Соломянський районний суд м. Києва  н/д 9 
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької 
області н/д 15 

Луцький міськрайонний суд Волинської області  н/д 6 
Київський районний суд м. Донецька  н/д 13 
Калінінський районний суд м. Донецька  н/д 6 
Селидівський міський суд Донецької області  н/д 6 
Жовтневий районний суд м. Маріуполя  н/д 8 

Приморський районний суд м. Одеси  н/д 12 

Національна школа суддів України. Одеське 
регіональне відділення 15 15 

Національна школа суддів України. Львівське 
регіональне відділення 15 15 

Національна школа суддів України.  регіональне 
відділення м. Дніпропетровськ 11 11 

Національна школа суддів України.  регіональне 
відділення м.Донецька та обл. 19 19 

Всього   275 
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Додаток 7. Звіт про отримання анкет (цивільна спеціалізація) 
 

Назва суду 
Кількість 
суддів 

(спеціалізації)

Кількість  
заповне-

них 
анкет 

Апеляційний суд Волинської області 18 17 
Апеляційний суд АРК  43 28 
Апеляційний суд Запорізької області 31 29 
Апеляційний суд Херсонської області  27 23 
Апеляційний суд Івано-франківської області  21 18 
Апеляційний суд Київської області  30 11 
Апеляційний суд Донецької області  52 33 
Малиновський районний суд м. Одеси  н/д 12 
Дніпровський районний суд м. Києва  н/д 10 
Соломянський районний суд м. Києва  н/д 13 
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької 
області  н/д 11 

Луцький міськрайонний суд Волинської області  н/д 11 
Київський районний суд м. Донецька  н/д 13 
Калінінський районний суд м. Донецька  н/д 7 
Селидівський міський суд Донецької обл. н/д 6 
Жовтневий районний суд м. Маріуполя  н/д 7 
Національна школа суддів України. Одеське 
регіональне відділення 15 15 

Національна школа суддів України. Львівське 
регіональне відділення 15 15 

Національна школа суддів України.  регіональне 
відділення м. Дніпропетровськ 14 14 

Національна школа суддів України.  регіональне 
відділення м.Донецька та обл. 20 20 

Всього   313 

 

Додаток 8. Звіт про отримання анкет (адміністративна спеціалізація) 
 

Назва суду 
Кількість 
суддів 

(спеціалізації)

Кількість  
заповне-

них 
анкет 

Вінницький окружний адміністративний суд 23 22 
Дніпропетровський окружний адміністративний 
суд 

46 18 

Закарпатський окружний адміністративний суд 14 10 
Іфано-Франківський окружний адміністративний 
суд 

22 22 

Київський окружний адміністративний суд 21 10 
Львівський окружний адміністративний суд 31 18 
Одеський окружний адміністративний суд 33 31 
Харківський окружний адміністративний суд 39 25 
Чернігівський  окружний адміністративний суд 16 16 
Київський апеляційний адміністративний суд 58 25 
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Львівський апеляційний адміністративний суд 48 16 
Харківський апеляційний адміністративний сду 35 27 
Шевченківський районний суд м. Чернівців 4 4 
Новозаводський районний суд м. Чернігова 4 4 
Придніпровський районний суд м. Черкаси 4 3 
Дніпровський районний суд м.  Херсона 4 4 
Київський районний суд м. Харкова 4 4 
Зарічний районний суд м. Сум 4 4 
Київський районний суд м. Полтави 4 4 
Малиновський районний суд м. Одеси 4 4 
Центральний районний суд м. Миколаєва 4 2 
Личаківський районний суд м. Львова 4 4 
Ленінський районний суд м.Кіровограда 4 4 
Івано-Франківський міський суд Івано-
Франківської області 

4 4 

Рівненський міський суд Рівненської області 4 4 
Вінницький міський суд Вінницької області 4 3 
Солом'янський районний суд міста Києва 4 4 
Дніпровський районний суд міста Києва 4 4 

Всього 450 300 

 

Додаток 9. Звіт про отримання анкет (господарська спеціалізація) 

Назва суду 
Кількість 
суддів 

(спеціалізації)

Кількість  
заповне-

них 
анкет 

Господарський суд Вінницької області 18 16 

Господарський суд Волинської області 16 16 

Господарський суд Дніпропетровської області 42 41 

Господарський суд Закарпатської області 16 15 

Господарський суд Запорізької області 35 30 

Господарський суд м. Києва 76 29 

Господарський суд Київської області 26 7 

Господарський суд  Одеської області 30 30 

Господарський суд Полтавської області 22 17 

Господарський суд Харківської області 44 35 

Господарський суд Чернігівської області 22 12 

Дніпропетровський апеляційний господарський 
суд 

33 33 

Київський апеляційний господарський суд 66 31 

Львівський апеляційний господарський суд 27 12 

Всього 473 324 
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Додаток 10. Розрахунок параметра «ВАГА» 
 
ВАГА i  = ВАЖЛИВІСТЬ i  +  АКТУАЛЬНІСТЬ i 
 
ВАЖЛИВІСТЬ i  =  - ß1 *(Wмi / <Wм> -1)  + ß2 *(Wвi/ <Wв> -1) + ß3 *(Wд i/ <Wд> -1) 
 

ВАЖЛИВІСТЬ i   -- баланс важливість/неважливість розділу «i» 
ß1, ß2, ß3  --  коефіцієнти врахування крайніх відповідей 
Wм i – усереднена частка відповідей «мало важливо» по розділу «i»; 
Wв i – усереднена частка відповідей «важливо» по розділу «i»; 
Wд i – усереднена частка відповідей «дуже важливо» по розділу «i»; 
 
<Wм> – усереднена частка відповідей «мало важливо» по всіх розділах; 
<Wв> – усереднена частка відповідей «важливо» по всіх розділах; 
<Wд> – усереднена частка відповідей «дуже важливо» по всіх розділах; 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ i  =  µ*( Wпр i / <Wпр> – Wуп i / <Wуп>) 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ i   -- баланс між необхісністю знань на момент присяги, та 
допустимістю «довчитись потім» по розділу «i» 

µ --  коефіцієнт врахування актуальності 
Wпр i – усереднена частка відповідей «знання/уміння необхідні ще перед початком 

роботи» по розділу «i»; 
Wуп i – усереднена частка відповідей «можна довчити в процесі роботи» по розділу 

«i»; 
<Wпр>– усереднена частка відповідей «знання/уміння необхідні ще перед 

початком роботи » по всіх розділах; 
<Wуп> – усереднена частка відповідей «можна довчити в процесі роботи» по всіх 

розділах; 
Було проведено дослідження впливу величини коефіцієнтів ß1, ß2, ß3 на якісні результати 
при розрахунках параметра ВАЖЛИВІСТЬ.  Попри математично більш очікувані 
значення ß>1 для відповідей «дуже важливо», набільш послідовні і стійкі результати було 
отримано при невеликих значеннях ß близьких до ß=1. Ми схильні пояснювати це 
суттєвою незбалансованістю використаної шкали відповідей, при яких більшість 
респондентів обирала відповіді «дуже важливо», в дійсності маючи наувазі «важливо». 
Малі значення ß близькі до 1 прирівнювали суспільно-заохочувані відповіді «Дуже 
важливо» і продумані відповіді «Важливо». 

Всі результати виконаного дослідження, що публікуються, в частині розрахунків 
важливості розділів програми розраховувались зі значенням ß = 1 та µ =1. 

Параметри ВАЖЛИВІСТЬ і РИЗИК при розрахунку по особистих морально-
психологічних якостях в дослідженні 2015р виконувались по формулі ВАЖЛИВІСТЬ зі 
значеннями ß1=1, ß2=1, ß3=2. Параметр ВАГА розраховувався за формулою: 

ВАГА i  = ВАЖЛИВІСТЬ i  + µ * РИЗИК i 

В результаті проведених досліджень було обрано значення µ=1. 
Приклади розрахунку:  
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Питання 1.2 анкети цивільної спеціалізації: «Правоздатність та дієздатність». 

відповідь %% таких відповідей 
на запитання 

Середній %% по всіх 
запитаннях  

не важливо 0.6% 8% 
важливо 51% 59% 
дуже важливо 48.4% 33% 
Розрахункове значення параметра «важливість» = 1.27 

Тип відповіді %% таких відповідей 
на запитаннях 

Середній %% по 
всіх запитаннях 

до початку роботи 88.3% 65,7% 
освоїти в роботі 11.7% 34,3% 
Розрахункове значення параметра «актуальність» = 1.02 

Значення параметра «вага» = 1.27+1.02 = 2.29 

 
Питання 1.47 анкети кримінальної спеціалізації: «Правоздатність та дієздатність». 

відповідь %% таких відповідей 
на запитання 

Середній %% по всіх 
запитаннях  

не важливо 1.1% 8% 
важливо 36.9% 59% 
дуже важливо 62% 33% 
Розрахункове значення параметра «важливість» = 1.13 

Тип відповіді %% таких відповідей 
на запитаннях 

Середній %% по 
всіх запитаннях 

до початку роботи 89.4% 65,7% 
освоїти в роботі 10.6% 34,3% 
Розрахункове значення параметра «актуальність» = 1.07 

Значення параметра «вага» = 1.13+1.07 = 2.2 

 
Питання 1.66 анкети цивільної спеціалізації: «Космічне право». 

відповідь %% таких відповідей 
на запитання 

Середній %% по всіх 
запитаннях  

не важливо 62.5% 8% 
важливо 32.2% 59% 
дуже важливо 5.2% 33% 
Розрахункове значення параметра «важливість» = -8.64 

Тип відповіді %% таких відповідей 
на запитаннях 

Середній %% по 
всіх запитаннях 

до початку роботи 17.8% 65,7% 
освоїти в роботі 82.2% 34,3% 
Розрахункове значення параметра «актуальність» = -2.06 

Значення параметра «вага» = -8.64-2.06 = -5.0 

 
Питання 1.29 анкети кримінальної спеціалізації: «Злочини проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку». 
відповідь %% таких відповідей Середній %% по всіх 
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на запитання запитаннях  
не важливо 34.3% 8% 
важливо 48.2% 59% 
дуже важливо 17.5% 33% 
Розрахункове значення параметра «важливість» = -3.8 

Тип відповіді %% таких відповідей 
на запитаннях 

Середній %% по 
всіх запитаннях 

до початку роботи 37.9% 65,7% 
освоїти в роботі 62.1% 34,3% 
Розрахункове значення параметра «актуальність» = -1.2 

Значення параметра «вага» = -3.8-1.2 = -5.0 

 

Додаток 11. Статистика відповідей респондентів на запитання Розділу І 
анкети цивільної спеціалізації. 

 

№ Розділ 
Н
е 
ва
ж
ли
во

 

В
аж

ли
во

 

Д
уж
е 
ва
ж
ли
во

 

ос
во
їт
и 
Д
О

 п
оч
ат
ку

 
ро
бо
ти

 

ос
во
їт
и 
в 
пр
оц
ес
і 

ро
бо
ти

 

1.1 Концепції праворозуміння – основні сучасні підходи. 20,8% 63,8% 15,3% 55,4% 44,6% 
1.2 Правоздатність та дієздатність. 0,6% 51,0% 48,4% 88,3% 11,7% 

1.3 Суб'єктивне право та юридичний обов'язок. 
Правосвідомість 6,8% 65,5% 27,7% 72,5% 27,5% 

1.4 Об'єктивне право. 6,9% 68,0% 25,1% 71,7% 28,3% 

1.5 Правотворчість. Джерела права. Система 
нормативно - правових актів та їх систематизація. 9,6% 59,4% 31,0% 76,1% 23,9% 

1.6 Правозастосування. Тлумачення нормативно-правих 
актів. 4,3% 50,8% 44,9% 64,2% 35,8% 

1.7 
Конституційний лад України. Президент України. 
Верховна Рада України. Кабінет Міністрів України. 
Територіальний устрій. Місцеве самоврядування. 

10,1% 61,7% 28,2% 74,2% 25,8% 

1.8 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і 
громадянина. 2,6% 48,2% 49,2% 88,0% 12,0% 

1.9 Виборче право. Вибори. Референдум.  12,8% 68,2% 19,0% 51,8% 48,2% 

1.10 Конституційна юстиція в Україні. Повноваження 
Конституційного Суду України. 13,4% 66,4% 20,2% 61,5% 38,5% 

1.11 Судоустрій. Прокуратура. Адвокатура. 
Правоохоронні органи. 4,2% 61,2% 34,5% 81,0% 19,0% 

1.12 
Конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод. Обов’язки держав, які випливають із 
Конвенції. 

5,2% 47,6% 47,2% 64,7% 35,3% 

1.13 Структура Конвенції. Додаткові протоколи до 
Конвенції, їх зміст та наслідки прийняття.  11,7% 59,3% 29,0% 46,5% 53,5% 

1.14 Застосування Конвенції при здійсненні правосуддя.  3,3% 53,1% 43,6% 46,5% 53,5% 
1.15 Рішення Європейського суду з прав людини. 4,9% 58,0% 37,1% 41,5% 58,5% 
1.16 Учасники цивільних відносин. 1,6% 49,4% 49,0% 86,8% 13,2% 
1.17 Об'єкти цивільних прав. 2,3% 62,5% 35,3% 85,3% 14,7% 
1.18 Право власності. 0,6% 52,4% 46,9% 83,9% 16,1% 
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1.19 Поняття прав інтелектуальної власності. 14,0% 86,0% 0,0% 38,3% 61,7% 

1.20 
Правочини. Загальні умови чинності правочинів. 
Форма правочинів. Державна реєстрація правочинів. 
Недійсність правочинів. 

1,0% 46,6% 52,4% 81,9% 18,1% 

1.21 
Підстави відповідальності за завдану майнову 
шкоду. Підстави відповідальності за завдану 
моральну шкоду. 

0,3% 54,9% 44,8% 77,6% 22,4% 

1.22 Спадкування за заповітом і законом. 0,3% 53,1% 46,6% 80,9% 19,1% 
1.23 Виникнення та припинення  шлюбних відносин. 0,6% 64,0% 35,4% 77,7% 22,3% 
1.24 Аліменти. 0,3% 63,0% 36,7% 78,7% 21,3% 
1.25 Поділ майна подружжя. 1,0% 63,0% 36,0% 71,9% 28,1% 

1.26 Правове регулювання відносин осіб, які спільно 
проживають без реєстрації шлюбу. 2,0% 69,7% 28,3% 67,7% 32,3% 

1.27 Опіка, піклування.  2,6% 66,2% 31,2% 71,4% 28,6% 
1.28 Визнання та оспорювання батьківства і материнства. 1,3% 68,8% 29,9% 65,8% 34,2% 
1.29 Визнання та позбавлення батьківських прав. 1,6% 65,3% 33,1% 70,4% 29,6% 
1.30 Участь батьків та інших осіб у вихованні дітей. 5,2% 69,3% 25,6% 63,8% 36,2% 
1.31 Право власності та право користування на землю. 1,0% 57,1% 41,9% 78,3% 21,7% 
1.32 Суб‘єкти права власності на землю. 1,3% 64,0% 34,7% 74,7% 25,3% 

1.33 Оренда землі. Підстави розірвання договору оренди 
землі. 2,9% 66,9% 30,2% 64,9% 35,1% 

1.34 Правове регулювання кредитних правовідносин. 1,9% 64,3% 33,8% 66,3% 33,7% 

1.35 Планове регулювання відносин, пов'язаних зі 
страхуванням. 7,8% 74,4% 17,9% 51,7% 48,3% 

1.36 Право на житло. 1,9% 57,8% 40,3% 77,7% 22,3% 

1.37 Визнання особи такою, що втратила право на 
користування житлом. Виселення. 1,3% 60,8% 37,9% 69,7% 30,3% 

1.38 Підстави надання громадянам житла. 9,1% 66,8% 24,1% 55,5% 44,5% 

1.39 Стягнення заборгованості за комунальними 
платежами. 7,8% 71,0% 21,2% 54,3% 45,7% 

1.40 Трудовий договір. Підстави розірвання трудового 
договору. 0,3% 56,0% 43,6% 83,6% 16,4% 

1.41 Поновлення на роботі. 1,0% 52,0% 47,1% 77,5% 22,5% 
1.42 Стягнення заборгованості по заробітній платі. 2,6% 62,0% 35,4% 66,3% 33,7% 

1.43 Відшкодування шкоди, заподіяної під час виконання 
трудових обов‘язків. 2,3% 64,8% 32,9% 62,2% 37,8% 

1.44 Учасники цивільного процесу. Склад осіб, які беруть 
участь у справі, їх права та обов'язки.  1,6% 48,7% 49,7% 86,3% 13,7% 

1.45 Гласність, відкритість та змагальність сторін у 
цивільному процесі. 2,6% 54,7% 42,7% 83,4% 16,6% 

1.46 Представництво у суді (цивільний процес). 1,3% 59,3% 39,4% 79,1% 20,9% 

1.47 Підсудність справ (цивільний процес). Відкриття або 
відмова у відкриті провадження.  1,3% 48,9% 49,8% 83,3% 16,7% 

1.48 Попереднє судове засідання. 6,8% 59,6% 33,6% 67,3% 32,7% 
1.49 Доказування і докази в цивільному процесі. 1,6% 49,2% 49,2% 82,0% 18,0% 
1.50 Процесуальні строки.  2,0% 53,9% 44,1% 79,3% 20,7% 
1.51 Судові витрати (цивільний процес). 5,6% 63,1% 31,4% 58,4% 41,6% 
1.52 Наказне провадження. 6,2% 63,5% 30,3% 69,7% 30,3% 
1.53 Забезпечення позову у цивільному процесі. 1,6% 61,0% 37,3% 73,3% 26,7% 
1.54 Позовне провадження.  1,6% 50,3% 48,1% 86,0% 14,0% 
1.55 Окреме провадження.  1,6% 65,0% 33,3% 76,0% 24,0% 
1.56 Стадія судового розгляду у цивільному процесі. 2,6% 57,3% 40,1% 74,9% 25,1% 

1.57 Вирішення клопотань та відводів у цивільному 
процесі. 4,9% 59,8% 35,3% 64,1% 35,9% 

1.58 Ухвалення і оголошення судового рішення. Форма і 
зміст судового рішення. (цивільний процес). 2,3% 38,6% 59,2% 79,1% 20,9% 
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1.59 Оскарження судових рішень. 3,3% 59,3% 37,5% 69,8% 30,2% 

1.60 Перегляд рішень за нововиявленими обставинами. 
(цивільний процес). 4,3% 61,6% 34,1% 60,8% 39,2% 

1.61 Застосування норм міжнародного права у 
цивільному процесі. 10,1% 66,7% 23,2% 42,6% 57,4% 

1.62 Екологічне право. 29,5% 62,6% 7,9% 29,2% 70,8% 
1.63 Право соціального забезпечення. 13,8% 71,1% 15,1% 38,9% 61,1% 
1.64 Фінансове право. 24,8% 66,7% 8,5% 31,0% 69,0% 
1.65 Міжнародне приватне право. 28,4% 62,4% 9,2% 32,3% 67,7% 
1.66 Космічне право 62,5% 32,2% 5,2% 17,8% 82,2% 
1.67 Право європейського союзу 38,4% 49,2% 12,5% 30,2% 69,8% 
1.68 Митне право 27,5% 62,7% 9,8% 29,5% 70,5% 
1.69 Військове право. 53,8% 40,3% 5,9% 23,7% 76,3% 
1.70 Судовий контроль за виконанням судових рішень. 4,3% 64,4% 31,4% 50,0% 50,0% 

 
 

Додаток 12. Розрахунок факторів «важливість/актуальність/вага» по 
відповідях респондентів на запитання Розділу І анкети 
цивільної спеціалізації. 

 

№ 
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1.1 Концепції праворозуміння – основні сучасні підходи. -2,22 -0,46 -2,68 

1.2 Правоздатність та дієздатність. 1,27 1,02 2,29 

1.3 Суб'єктивне право та юридичний обов'язок. 
Правосвідомість 0,05 0,31 0,36 

1.4 Об'єктивне право. -0,01 0,27 0,26 

1.5 Правотворчість. Джерела права. Система 
нормативно - правових актів та їх систематизація. -0,32 0,46 0,14 

1.6 Правозастосування. Тлумачення нормативно-правих 
актів. 0,66 -0,06 0,59 

1.7 
Конституційний лад України. Президент України. 
Верховна Рада України. Кабінет Міністрів України. 
Територіальний устрій. Місцеве самоврядування. 

-0,43 0,38 -0,04 

1.8 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і 
громадянина. 0,98 1,00 1,98 

1.9 Виборче право. Вибори. Референдум.  -0,96 -0,62 -1,58 

1.10 Конституційна юстиція в Україні. Повноваження 
Конституційного Суду України. -1,03 -0,19 -1,22 

1.11 Судоустрій. Прокуратура. Адвокатура. 
Правоохоронні органи. 0,54 0,69 1,23 

1.12 
Конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод. Обов’язки держав, які випливають із 
Конвенції. 

0,57 -0,04 0,53 

1.13 Структура Конвенції. Додаткові протоколи до 
Конвенції, їх зміст та наслідки прийняття.  -0,67 -0,86 -1,53 

1.14 Застосування Конвенції при здійсненні правосуддя.  0,80 -0,87 -0,07 

1.15 Рішення Європейського суду з прав людини. 0,47 -1,09 -0,62 
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1.16 Учасники цивільних відносин. 1,14 0,94 2,09 
1.17 Об'єкти цивільних прав. 0,85 0,88 1,74 
1.18 Право власності. 1,26 0,82 2,07 
1.19 Поняття прав інтелектуальної власності. -1,06 -0,19 -1,26 

1.20 
Правочини. Загальні умови чинності правочинів. 
Форма правочинів. Державна реєстрація правочинів. 
Недійсність правочинів. 

1,27 0,73 2,00 

1.21 
Підстави відповідальності за завдану майнову 
шкоду. Підстави відповідальності за завдану 
моральну шкоду. 

1,27 0,54 1,81 

1.22 Спадкування за заповітом і законом. 1,28 0,69 1,97 
1.23 Виникнення та припинення  шлюбних відносин. 1,09 0,54 1,64 
1.24 Аліменти. 1,16 0,59 1,75 
1.25 Поділ майна подружжя. 1,05 0,28 1,33 

1.26 Правове регулювання відносин осіб, які спільно 
проживають без реєстрації шлюбу. 0,80 0,09 0,89 

1.27 Опіка, піклування.  0,74 0,26 1,00 

1.28 Визнання та оспорювання батьківства і материнства. 0,92 0,01 0,93 

1.29 Визнання та позбавлення батьківських прав. 0,92 0,22 1,13 
1.30 Участь батьків та інших осіб у вихованні дітей. 0,28 -0,08 0,20 
1.31 Право власності та право користування на землю. 1,13 0,57 1,70 
1.32 Суб‘єкти права власності на землю. 0,99 0,41 1,39 

1.33 Оренда землі. Підстави розірвання договору оренди 
землі. 0,68 -0,03 0,65 

1.34 Правове регулювання кредитних правовідносин. 0,88 0,03 0,91 

1.35 Планове регулювання відносин, пов'язаних зі 
страхуванням. -0,22 -0,63 -0,85 

1.36 Право на житло. 0,96 0,54 1,50 

1.37 Визнання особи такою, що втратила право на 
користування житлом. Виселення. 1,01 0,18 1,20 

1.38 Підстави надання громадянам житла. -0,34 -0,46 -0,80 

1.39 Стягнення заборгованості за комунальними 
платежами. -0,18 -0,51 -0,69 

1.40 Трудовий договір. Підстави розірвання трудового 
договору. 1,25 0,81 2,05 

1.41 Поновлення на роботі. 1,19 0,53 1,72 
1.42 Стягнення заборгованості по заробітній платі. 0,78 0,03 0,81 

1.43 Відшкодування шкоди, заподіяної під час виконання 
трудових обов‘язків. 0,81 -0,15 0,65 

1.44 Учасники цивільного процесу. Склад осіб, які беруть 
участь у справі, їх права та обов'язки.  1,14 0,93 2,07 

1.45 Гласність, відкритість та змагальність сторін у 
цивільному процесі. 0,89 0,80 1,69 

1.46 Представництво у суді (цивільний процес). 1,04 0,61 1,65 

1.47 Підсудність справ (цивільний процес). Відкриття або 
відмова у відкриті провадження.  1,17 0,79 1,96 

1.48 Попереднє судове засідання. 0,13 0,08 0,21 
1.49 Доказування і докази в цивільному процесі. 1,12 0,74 1,86 
1.50 Процесуальні строки.  1,00 0,61 1,61 
1.51 Судові витрати (цивільний процес). 0,29 -0,33 -0,04 
1.52 Наказне провадження. 0,18 0,18 0,37 
1.53 Забезпечення позову у цивільному процесі. 0,97 0,35 1,32 
1.54 Позовне провадження.  1,12 0,92 2,04 
1.55 Окреме провадження.  0,90 0,46 1,37 
1.56 Стадія судового розгляду у цивільному процесі. 0,85 0,42 1,27 
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1.57 Вирішення клопотань та відводів у цивільному 
процесі. 0,44 -0,07 0,37 

1.58 Ухвалення і оголошення судового рішення. Форма і 
зміст судового рішення. (цивільний процес). 1,15 0,60 1,75 

1.59 Оскарження судових рішень. 0,72 0,19 0,91 

1.60 Перегляд рішень за нововиявленими обставинами. 
(цивільний процес). 0,52 -0,22 0,30 

1.61 Застосування норм міжнародного права у 
цивільному процесі. -0,51 -1,03 -1,53 

1.62 Екологічне право. -3,61 -1,62 -5,23 
1.63 Право соціального забезпечення. -1,16 -1,19 -2,35 
1.64 Фінансове право. -2,91 -1,55 -4,46 
1.65 Міжнародне приватне право. -3,44 -1,48 -4,92 
1.66 Космічне право -8,64 -2,06 -10,70 
1.67 Право європейського союзу -4,87 -1,58 -6,45 
1.68 Митне право -3,28 -1,61 -4,89 
1.69 Військове право. -7,27 -1,84 -9,10 
1.70 Судовий контроль за виконанням судових рішень. 0,46 -0,69 -0,22 

 
 

Додаток 13. Статистика відповідей респондентів на запитання Розділу І 
анкети кримінальної спеціалізації. 
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1.1 Чинність закону про кримінальну відповідальність 
у часі. 6,3% 52,9% 40,8% 81,6% 18,4% 

1.2 Поняття, кваліфікація злочинів. 1,6% 37,3% 61,2% 87,4% 12,6% 
1.3 Стадії вчинення злочину. 5,9% 51,4% 42,7% 81,3% 18,7% 
1.4 Суб’єкт злочину. Осудність. 2,8% 38,2% 59,1% 90,3% 9,7% 
1.5 Співучасть у вчиненні злочину. 2,0% 51,2% 46,9% 81,6% 18,4% 
1.6 Повторність, сукупність та рецидив злочинів. 1,2% 49,0% 49,8% 80,7% 19,3% 
1.7 Основні види покарань. 3,1% 43,4% 53,5% 81,2% 18,8% 
1.8 Додаткові види покарань. 4,7% 46,9% 48,4% 75,8% 24,2% 
1.9 Призначення покарання. 2,0% 27,8% 70,2% 75,8% 24,2% 
1.10 Звільнення від відбування покарання. 5,1% 49,8% 45,1% 66,7% 33,3% 
1.11 Звільнення від кримінальної відповідальності. 4,3% 49,8% 45,9% 70,8% 29,2% 
1.12 Амністія. 7,8% 56,0% 36,2% 56,9% 43,1% 

1.13 Застосування примусових заходів медичного 
характеру та їх види. 7,9% 57,5% 34,6% 61,1% 38,9% 

1.14 Кримінальна відповідальність неповнолітніх. 2,4% 40,4% 57,3% 80,9% 19,1% 
1.15 Злочини проти життя та здоров‘я особи. 2,0% 45,9% 52,2% 71,2% 28,8% 
1.16 Торгівля людьми та незаконне позбавлення волі. 9,4% 54,1% 36,5% 55,1% 44,9% 

1.17 Злочини проти статевої свободи та 
недоторканості людини. 4,3% 54,7% 41,0% 64,6% 35,4% 

1.18 Злочини проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав та свобод людини і громадянина. 10,7% 57,7% 31,6% 49,2% 50,8% 

1.19 Злочини проти власності. 1,6% 53,9% 44,5% 71,3% 28,7% 
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1.20 

Злочини у сфері господарської діяльності. 
Злочини вчиненні проти авторських і суміжних 
прав. Легалізація (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом. 

12,7% 66,9% 20,3% 38,5% 61,5% 

1.21 Злочини проти довкілля. 26,0% 58,3% 15,7% 34,9% 65,1% 
1.22 Злочини проти громадської безпеки. 7,5% 58,1% 34,4% 58,1% 41,9% 

1.23 Злочини проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту. 3,6% 59,5% 36,9% 63,2% 36,8% 

1.24 Злочини проти громадського порядку та 
моральності. 6,4% 61,0% 32,7% 56,6% 43,4% 

1.25 Злочини у сфері охорони державної таємниці. 3,5% 50,0% 46,5% 66,4% 33,6% 
1.26 Злочини у сфері службової діяльності. 20,5% 57,1% 22,4% 40,2% 59,8% 
1.27 Злочини проти правосуддя. 4,3% 59,8% 35,8% 58,0% 42,0% 
1.28 Військові злочини. 5,9% 56,5% 37,6% 61,4% 38,6% 

1.29 Злочини проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку. 34,3% 48,2% 17,5% 37,9% 62,1% 

1.30 
Злочини у сфері використання електронно-
обчислювальних машин (комп’ютерів, систем та 
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку). 

24,1% 53,4% 22,5% 39,5% 60,5% 

1.31 Кримінальний процес. 25,3% 55,8% 18,9% 38,0% 62,0% 
1.32 Принципи провадження у кримінальних справах. 6,3% 47,4% 46,2% 80,5% 19,5% 

1.33 Сторони та інші учасники кримінального 
провадження. 2,4% 52,8% 44,9% 84,3% 15,7% 

1.34 
Відвід судді, прокурора, слідчого, захисника, 
представника, секретаря судового засідання. 
Порядок вирішення відводів. 

5,5% 53,3% 41,2% 70,9% 29,1% 

1.35 Докази. Належність та допустимість доказів. 
Оцінка доказів. Показання з чужих слів. 1,6% 32,0% 66,4% 86,1% 13,9% 

1.36 

Процесуальні строки у кримінальному процесі, їх 
значення, види та порядок обчислення. 
Обов’язковість додержання процесуальних 
строків. Порядок продовження і поновлення 
процесуальних строків. 

3,5% 41,3% 55,1% 75,6% 24,4% 

1.37 Цивільний позов у кримінальному провадженні. 8,2% 65,1% 26,7% 64,5% 35,5% 

1.38 Заходи забезпечення кримінального 
провадження. 4,7% 58,6% 36,7% 72,4% 27,6% 

1.39 Запобіжний захід. Види запобіжного заходу. 
Обрання запобіжного заходу. 1,2% 35,7% 63,1% 83,7% 16,3% 

1.40 Слідчі (розшукові) дії. Порядок  їх проведення. 9,4% 57,9% 32,7% 63,3% 36,7% 

1.41 Негласні слідчі дії. Повідомлення осіб, щодо яких 
проводилися негласні слідчі (розшукові) дії. 15,7% 56,3% 28,0% 51,6% 48,4% 

1.42 Закриття кримінального провадження. 2,8% 58,1% 39,1% 74,0% 26,0% 

1.43 Звільнення особи від кримінальної 
відповідальності. 3,1% 56,9% 40,0% 76,4% 23,6% 

1.44 Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 
досудового розслідування. 7,5% 60,2% 32,3% 60,2% 39,8% 

1.45 Підготовче провадження. 2,7% 56,5% 40,8% 75,3% 24,7% 

1.46 Проведення процесуальних дій у режимі 
відеоконференції під час судового провадження. 21,6% 55,7% 22,7% 36,4% 63,6% 

1.47 Судовий розгляд та його стадії. 1,2% 36,9% 62,0% 89,4% 10,6% 

1.48 Види судових рішень. Порядок ухвалення судових 
рішень. 3,1% 35,7% 61,2% 89,1% 10,9% 

1.49 Обов’язковість рішень Верховного Cуду України. 3,5% 52,0% 44,5% 68,7% 31,3% 
1.50 Зміст ухвали та вироку. Окрема думка судді. 1,6% 39,8% 58,6% 77,3% 22,7% 
1.51 Провадження в суді присяжних. 11,7% 60,3% 28,0% 50,6% 49,4% 
1.52 Провадження за нововиявленими обставинами. 16,5% 60,8% 22,7% 42,7% 57,3% 
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1.53 Види угод у кримінальному провадженні. 2,7% 56,6% 40,6% 76,1% 23,9% 

1.54 Кримінальне провадження щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру. 7,5% 61,4% 31,1% 62,8% 37,2% 

1.55 Приватне обвинувачення. 8,3% 59,1% 32,7% 68,5% 31,5% 
1.56 Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 3,1% 46,5% 50,4% 76,2% 23,8% 

1.57 Відновлення втрачених матеріалів кримінального 
провадження. 33,3% 54,8% 11,9% 24,1% 75,9% 

1.58 Виконання судових рішень у кримінальному 
процесі. 15,9% 61,8% 22,3% 42,3% 57,7% 

1.59 

Міжнародне співробітництво під час 
кримінального провадження. Міжнародна правова 
допомога при проведенні процесуальних дій. 
Екстрадиція. 

19,2% 60,0% 20,8% 35,6% 64,4% 

 
 

Додаток 14. Розрахунок факторів «важливість/актуальність/вага» по 
відповідях респондентів на запитання Розділу І анкети 
кримінальної спеціалізації. 
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1.1 Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. 0,28 0,74 1,02 

1.2 Поняття, кваліфікація злочинів. 1,07 0,99 2,06 
1.3 Стадії вчинення злочину. 0,34 0,72 1,06 
1.4 Суб’єкт злочину. Осудність. 0,88 1,11 1,99 
1.5 Співучасть у вчиненні злочину. 0,93 0,73 1,66 
1.6 Повторність, сукупність та рецидив злочинів. 1,07 0,69 1,76 
1.7 Основні види покарань. 0,81 0,71 1,52 
1.8 Додаткові види покарань. 0,55 0,48 1,03 
1.9 Призначення покарання. 1,07 0,47 1,54 

1.10 Звільнення від відбування покарання. 0,49 0,07 0,56 
1.11 Звільнення від кримінальної відповідальності. 0,59 0,25 0,84 
1.12 Амністія. 0,04 -0,35 -0,31 

1.13 Застосування примусових заходів медичного характеру та їх 
види. 0,01 -0,17 -0,16 

1.14 Кримінальна відповідальність неповнолітніх. 0,93 0,70 1,63 
1.15 Злочини проти життя та здоров‘я особи. 0,96 0,27 1,23 
1.16 Торгівля людьми та незаконне позбавлення волі. -0,20 -0,44 -0,63 
1.17 Злочини проти статевої свободи та недоторканості людини. 0,56 -0,02 0,55 

1.18 Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав та 
свобод людини і громадянина. -0,41 -0,70 -1,11 

1.19 Злочини проти власності. 0,98 0,28 1,25 

1.20 
Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини вчиненні 
проти авторських і суміжних прав. Легалізація (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом. 

-0,77 -1,15 -1,92 

1.21 Злочини проти довкілля. -2,67 -1,34 -4,01 
1.22 Злочини проти громадської безпеки. 0,05 -0,30 -0,24 
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1.23 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 0,62 -0,08 0,54 
1.24 Злочини проти громадського порядку та моральності. 0,19 -0,37 -0,17 
1.25 Злочини у сфері охорони державної таємниці. 0,69 0,06 0,75 
1.26 Злочини у сфері службової діяльності. -1,85 -1,09 -2,94 
1.27 Злочини проти правосуддя. 0,52 -0,31 0,21 
1.28 Військові злочини. 0,31 -0,16 0,15 

1.29 Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку. -3,80 -1,20 -5,00 

1.30 
Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 
машин (комп’ютерів, систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку). 

-2,36 -1,13 -3,49 

1.31 Кримінальний процес. -2,53 -1,18 -3,71 
1.32 Принципи провадження у кримінальних справах. 0,29 0,68 0,97 
1.33 Сторони та інші учасники кримінального провадження. 0,85 0,85 1,70 

1.34 Відвід судді, прокурора, слідчого, захисника, представника, 
секретаря судового засідання. Порядок вирішення відводів. 0,39 0,26 0,65 

1.35 Докази. Належність та допустимість доказів. Оцінка доказів. 
Показання з чужих слів. 1,11 0,92 2,03 

1.36 

Процесуальні строки у кримінальному процесі, їх значення, 
види та порядок обчислення. Обов’язковість додержання 
процесуальних строків. Порядок продовження і поновлення 
процесуальних строків. 

0,74 0,47 1,21 

1.37 Цивільний позов у кримінальному провадженні. -0,09 -0,02 -0,11 
1.38 Заходи забезпечення кримінального провадження. 0,48 0,32 0,81 

1.39 Запобіжний захід. Види запобіжного заходу. Обрання 
запобіжного заходу. 1,13 0,82 1,96 

1.40 Слідчі (розшукові) дії. Порядок  їх проведення. -0,23 -0,07 -0,30 

1.41 Негласні слідчі дії. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися 
негласні слідчі (розшукові) дії. -1,15 -0,59 -1,74 

1.42 Закриття кримінального провадження. 0,75 0,39 1,15 
1.43 Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 0,72 0,50 1,22 

1.44 Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 
розслідування. 0,05 -0,21 -0,16 

1.45 Підготовче провадження. 0,78 0,45 1,23 

1.46 Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під 
час судового провадження. -2,01 -1,28 -3,28 

1.47 Судовий розгляд та його стадії. 1,13 1,07 2,20 
1.48 Види судових рішень. Порядок ухвалення судових рішень. 0,84 1,07 1,91 
1.49 Обов’язковість рішень Верховного Cуду України. 0,68 0,16 0,84 
1.50 Зміст ухвали та вироку. Окрема думка судді. 1,06 0,54 1,60 
1.51 Провадження в суді присяжних. -0,57 -0,64 -1,20 
1.52 Провадження за нововиявленими обставинами. -1,28 -0,98 -2,27 
1.53 Види угод у кримінальному провадженні. 0,79 0,49 1,28 

1.54 Кримінальне провадження щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру. 0,04 -0,10 -0,06 

1.55 Приватне обвинувачення. -0,06 0,16 0,10 
1.56 Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 0,79 0,50 1,28 
1.57 Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. -3,71 -1,79 -5,50 

1.58 Виконання судових рішень у кримінальному процесі. -1,21 -1,00 -2,20 

1.59 
Міжнародне співробітництво під час кримінального 
провадження. Міжнародна правова допомога при проведенні 
процесуальних дій. Екстрадиція. 

-1,67 -1,29 -2,96 
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Додаток 15. Статистика відповідей респондентів на запитання Розділу І 
анкети адміністративної спеціалізації. 
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1.1 Конституційні засади здійснення правосуддя в Україні. 5,8% 43,3% 50,9% 80,1% 19,9% 
1.2 Судоустрій України. 9,2% 41,4% 49,3% 80,1% 19,9% 
1.3 Правовий статус суддів. Гарантії незалежності судді. 11,1% 44,4% 44,4% 71,7% 28,3% 

1.4 Адміністративно - правові відносини і межі 
адміністративної юрисдикції. 5,2% 41,2% 53,6% 63,9% 36,1% 

1.5 Суб‘єкт владних повноважень. 7,2% 47,4% 45,4% 61,4% 38,6% 
1.6 Адміністративний договір. 31,2% 51,7% 17,1% 30,5% 69,5% 
1.7 Нормативно-правовий акт: ознаки, структура, ієрархія. 8,8% 43,7% 47,5% 70,4% 29,6% 

1.8 

Критерії оцінювання рішень, дій чи бездіяльності 
суб‘єктів владних повноважень (належність мети, 
пропорційність, розсудливість, добросовісність, 
розумність строків, участь у прийнятті рішень). 4,8% 43,5% 51,7% 44,8% 55,2% 

1.9 Правове регулювання відносин щодо доступу до 
публічної інформації. 17,7% 65,2% 17,1% 30,4% 69,6% 

1.10 Законодавче регулювання розгляду звернень громадян. 17,3% 62,2% 20,4% 33,8% 66,2% 

1.11 Прийняття, проходження і звільнення з публічної 
служби. 8,8% 57,1% 34,0% 42,6% 57,4% 

1.12 Правозастосування. Тлумачення нормативно-правових 
актів. 10,6% 39,6% 49,8% 59,0% 41,0% 

1.13 Обмеження права на свободу мирних зібрань 
відповідно до закону. 7,5% 55,9% 36,6% 44,8% 55,2% 

1.14 
Обмеження права на свободу мирних зібрань, 
необхідне в демократичному суспільстві, в інтересах 
національної безпеки і громадського порядку. 7,5% 52,4% 40,1% 43,0% 57,0% 

1.15 

Обмеження права на свободу мирних зібрань, 
необхідне в демократичному суспільстві, для охорони 
здоров‘я населення або захисту прав і свобод інших 
людей. 10,5% 51,9% 37,6% 41,0% 59,0% 

1.16 Пропорційність обмеження права на свободу мирних 
зібрань. 13,0% 58,4% 28,7% 33,8% 66,2% 

1.17 Обмеження права на свободу об’єднань відповідно до 
закону. 19,7% 56,5% 23,8% 32,7% 67,3% 

1.18 Обмеження права на свободу об’єднань, необхідне у 
демократичному суспільстві. 20,9% 57,5% 21,6% 25,8% 74,2% 

1.19 Свобода об‘єднання з метою захисту прав і 
задоволення законних інтересів. 25,2% 56,6% 18,3% 22,1% 77,9% 

1.20 

Конституційна юстиція в Україні. Повноваження 
Конституційного Суду України. Застосування рішень 
Конституційного Суду України в адміністративному 
судочинстві. 6,9% 49,3% 43,8% 57,9% 42,1% 

1.21 Визначення підвідомчості публічно-правових спорів. 2,1% 37,3% 60,6% 71,2% 28,8% 

1.22 Забезпечення прав учасників судового процесу на 
доступ до матеріалів справи. 10,5% 45,9% 43,6% 55,3% 44,7% 

1.23 Забезпечення судом змагальності сторін в 
адміністративному процесі. 4,7% 44,4% 50,8% 62,9% 37,1% 

1.24 Строки розгляду адміністративних справ. 5,1% 42,7% 52,2% 79,9% 20,1% 
1.25 Принципи адміністративного судочинства. 6,7% 40,1% 53,2% 79,3% 20,7% 



 109

1.26 Порядок підготовки справи до судового розгляду. 8,2% 47,8% 44,0% 55,7% 44,3% 

1.27 Дії суду та рішення, які приймаються за наслідками 
проведення підготовчого провадження. 8,8% 51,0% 40,2% 60,7% 39,3% 

1.28 Тимчасовий судовий захист. Забезпечення 
адміністративного позову. 8,1% 49,7% 42,2% 54,6% 45,4% 

1.29 Докази та доказування в адміністративному процесі. 3,1% 42,7% 54,2% 66,0% 34,0% 
1.30 Поводження із особами, які беруть участь у процесі. 6,8% 45,9% 47,3% 57,8% 42,2% 
1.31 Прокуратура в адміністративному процесі. 36,4% 49,8% 13,8% 34,0% 66,0% 
1.32 Роль суду у гарантуванні права на правову допомогу. 13,9% 55,3% 30,8% 47,7% 52,3% 

1.33 Свідок в адміністративному процесі. Коло осіб, які не 
можуть бути свідками. 18,2% 59,8% 22,0% 48,9% 51,1% 

1.34 Відкладення розгляду справи або оголошення перерви 
під час її розгляду. 22,3% 51,4% 26,4% 47,0% 53,0% 

1.35 Примирення сторін у судовому процесі. 19,6% 55,4% 25,0% 39,6% 60,4% 

1.36 Застосування заходів процесуального впливу за 
порушення порядку у залі суду. 23,8% 53,4% 22,8% 31,6% 68,4% 

1.37 Вимоги до структури і змісту судового рішення. 2,0% 26,3% 71,7% 74,2% 25,8% 
1.38 Обов‘язок обґрунтування судового рішення. 1,0% 20,1% 78,9% 73,2% 26,8% 

1.39 Оприлюднення судового рішення. Набрання рішенням 
законної сили. 4,4% 40,7% 54,9% 70,3% 29,7% 

1.40 Окрема ухвала в адміністративному процесі. 25,9% 53,2% 20,9% 32,4% 67,6% 

1.41 Вихід суду за межі позовних вимог під час вирішення 
справи. 8,8% 56,9% 34,2% 47,8% 52,2% 

1.42 Обмеження права на свободу мирних зібрань 
відповідно до закону. 7,1% 55,2% 37,7% 52,6% 47,4% 

1.43 Судовий контроль за виконанням судових рішень (звіт 
про виконання судового рішення). 18,5% 56,2% 25,3% 34,2% 65,8% 

1.44 Використання  технічних засобів у судовому процесі 
(відео конференція, смс-повідомлення тощо). 27,2% 53,1% 19,7% 28,6% 71,4% 

1.45 Перегляд справ за нововиявленими обставинами. 12,2% 64,6% 23,1% 48,2% 51,8% 
1.46 Апеляційне та касаційне оскарження судового рішення. 9,9% 52,6% 37,5% 56,4% 43,6% 

1.47 Застосування адміністративними судами правових 
позицій Верховного Суду України. 3,0% 31,4% 65,5% 64,8% 35,2% 

1.48 
Застосування Конвенції з основоположних прав та 
свобод людини і рішень ЄСПЛ під час розгляду 
адміністративних справ. 4,1% 28,0% 67,9% 62,6% 37,4% 

 
 

Додаток 16. Розрахунок факторів «важливість/актуальність/вага» по 
відповідях респондентів на запитання Розділу І анкети 
адміністративної спеціалізації. 
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1.1 Конституційні засади здійснення правосуддя в Україні. 0,69 1,13 1,82 
1.2 Судоустрій України. 0,33 1,13 1,46 
1.3 Правовий статус суддів. Гарантії незалежності судді. 0,11 0,80 0,91 

1.4 Адміністративно - правові відносини і межі адміністративної 
юрисдикції. 0,77 0,48 1,26 

1.5 Суб‘єкт владних повноважень. 0,53 0,38 0,91 
1.6 Адміністративний договір. -2,12 -0,86 -2,97 
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1.7 Нормативно-правовий акт: ознаки, структура, ієрархія. 0,36 0,74 1,11 

1.8 

Критерії оцінювання рішень, дій чи бездіяльності суб‘єктів 
владних повноважень (належність мети, пропорційність, 
розсудливість, добросовісність, розумність строків, участь у 
прийнятті рішень). 0,80 -0,28 0,52 

1.9 Правове регулювання відносин щодо доступу до публічної 
інформації. -0,72 -0,86 -1,57 

1.10 Законодавче регулювання розгляду звернень громадян. -0,66 -0,72 -1,38 
1.11 Прийняття, проходження і звільнення з публічної служби. 0,30 -0,37 -0,08 
1.12 Правозастосування. Тлумачення нормативно-правових актів. 0,19 0,29 0,48 

1.13 Обмеження права на свободу мирних зібрань відповідно до 
закону. 0,45 -0,28 0,17 

1.14 
Обмеження права на свободу мирних зібрань, необхідне в 
демократичному суспільстві, в інтересах національної безпеки і 
громадського порядку. 0,47 -0,35 0,11 

1.15 
Обмеження права на свободу мирних зібрань, необхідне в 
демократичному суспільстві, для охорони здоров‘я населення 
або захисту прав і свобод інших людей. 0,14 -0,44 -0,30 

1.16 Пропорційність обмеження права на свободу мирних зібрань. -0,16 -0,72 -0,88 
1.17 Обмеження права на свободу об’єднань відповідно до закону. -0,89 -0,77 -1,66 

1.18 Обмеження права на свободу об’єднань, необхідне у 
демократичному суспільстві. -1,02 -1,04 -2,06 

1.19 Свобода об‘єднання з метою захисту прав і задоволення 
законних інтересів. -1,48 -1,19 -2,68 

1.20 
Конституційна юстиція в Україні. Повноваження 
Конституційного Суду України. Застосування рішень 
Конституційного Суду України в адміністративному судочинстві. 0,54 0,24 0,78 

1.21 Визначення підвідомчості публічно-правових спорів. 1,13 0,77 1,90 

1.22 Забезпечення прав учасників судового процесу на доступ до 
матеріалів справи. 0,17 0,14 0,31 

1.23 Забезпечення судом змагальності сторін в адміністративному 
процесі. 0,80 0,44 1,25 

1.24 Строки розгляду адміністративних справ. 0,78 1,12 1,90 
1.25 Принципи адміністративного судочинства. 0,61 1,10 1,71 
1.26 Порядок підготовки справи до судового розгляду. 0,41 0,15 0,57 

1.27 Дії суду та рішення, які приймаються за наслідками проведення 
підготовчого провадження. 0,33 0,36 0,69 

1.28 Тимчасовий судовий захист. Забезпечення адміністративного 
позову. 0,41 0,11 0,52 

1.29 Докази та доказування в адміністративному процесі. 1,00 0,57 1,57 
1.30 Поводження із особами, які беруть участь у процесі. 0,58 0,24 0,81 
1.31 Прокуратура в адміністративному процесі. -2,68 -0,72 -3,39 
1.32 Роль суду у гарантуванні права на правову допомогу. -0,25 -0,16 -0,41 

1.33 Свідок в адміністративному процесі. Коло осіб, які не можуть 
бути свідками. -0,74 -0,12 -0,86 

1.34 Відкладення розгляду справи або оголошення перерви під час 
її розгляду. -1,15 -0,19 -1,34 

1.35 Примирення сторін у судовому процесі. -0,87 -0,49 -1,36 

1.36 Застосування заходів процесуального впливу за порушення 
порядку у залі суду. -1,32 -0,81 -2,13 

1.37 Вимоги до структури і змісту судового рішення. 1,19 0,89 2,08 
1.38 Обов‘язок обґрунтування судового рішення. 1,33 0,85 2,18 

1.39 Оприлюднення судового рішення. Набрання рішенням законної 
сили. 0,86 0,74 1,60 

1.40 Окрема ухвала в адміністративному процесі. -1,55 -0,78 -2,33 
1.41 Вихід суду за межі позовних вимог під час вирішення справи. 0,30 -0,16 0,14 
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1.42 Обмеження права на свободу мирних зібрань відповідно до 
закону. 0,50 0,03 0,53 

1.43 Судовий контроль за виконанням судових рішень (звіт про 
виконання судового рішення). -0,75 -0,71 -1,46 

1.44 Використання  технічних засобів у судовому процесі (відео 
конференція, смс-повідомлення тощо). -1,69 -0,93 -2,62 

1.45 Перегляд справ за нововиявленими обставинами. -0,11 -0,15 -0,26 
1.46 Апеляційне та касаційне оскарження судового рішення. 0,20 0,18 0,38 

1.47 Застосування адміністративними судами правових позицій 
Верховного Суду України. 1,05 0,52 1,57 

1.48 
Застосування Конвенції з основоположних прав та свобод 
людини і рішень ЄСПЛ під час розгляду адміністративних 
справ. 0,96 0,43 1,39 

 
 

Додаток 17. Статистика відповідей респондентів на запитання Розділу І 
анкети господарської спеціалізації. 
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1.1 Конституційні засади здійснення правосуддя в Україні. 7,9% 38,4% 53,7% 76,4% 23,6% 
1.2 Судоустрій України. 6,9% 40,4% 52,7% 76,4% 23,6% 
1.3 Правовий статус суддів. Гарантії незалежності судді. 9,6% 39,8% 50,6% 69,7% 30,3% 

1.4 
Нормативно-правовий акт та його структура. 
Співвідношення нормативно-правових актів. 6,4% 50,0% 43,6% 71,9% 28,1% 

1.5 
Правозастосування. Тлумачення нормативно-правових 
актів. 5,7% 44,1% 50,2% 56,0% 44,0% 

1.6 Суб‘єкти господарських правовідносин. 8,2% 56,8% 35,0% 54,8% 45,2% 
1.7 Правове регулювання права власності. 6,8% 60,8% 32,4% 39,7% 60,3% 
1.8 Правове регулювання оренди. 11,2% 67,1% 21,7% 28,1% 71,9% 
1.9 Правове регулювання права оперативного управління. 23,2% 63,9% 12,9% 19,9% 80,1% 

1.10 
Правове регулювання прав інтелектуальної власності у 
господарських правовідносинах. 33,5% 51,8% 14,7% 16,4% 83,6% 

1.11 
Правове регулювання приватизації державного та  
комунального майна. 25,2% 55,7% 19,1% 20,1% 79,9% 

1.12 Право власності на земельну ділянку. 14,7% 59,7% 25,6% 30,6% 69,4% 

1.13 
Право користування землею в господарських 
правовідносинах. 10,8% 66,7% 22,5% 27,9% 72,1% 

1.14 
Господарські договори. Форма, умови та порядок 
укладення. 6,0% 55,9% 38,1% 52,5% 47,5% 

1.15 
Вирішення спорів, що виникають у разі зміни та 
розірвання господарського договору. 6,7% 63,1% 30,1% 38,5% 61,5% 

1.16 Визнання господарським судом договору недійсним. 6,4% 60,6% 33,0% 39,5% 60,5% 
1.17 Правове регулювання перевезення вантажів. 32,3% 54,0% 13,7% 16,9% 83,1% 
1.18 Правове регулювання екологічних правопорушень. 55,0% 37,5% 7,5% 13,9% 86,1% 
1.19 Правове регулювання кредитних відносин. 20,1% 63,7% 16,2% 21,2% 78,8% 
1.20 Правове регулювання страхових відносин. 27,7% 57,9% 14,5% 17,7% 82,3% 
1.21 Правове регулювання грошових зобов‘язань. 9,8% 62,9% 27,3% 35,5% 64,5% 
1.22 Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. 41,3% 51,0% 7,7% 9,0% 91,0% 
1.23 Правове регулювання інвестиційної діяльності. 41,8% 50,2% 8,0% 10,1% 89,9% 
1.24 Джерела права у господарському судочинстві. 12,7% 50,8% 36,5% 64,0% 36,0% 
1.25 Право на звернення до господарського суду. 4,5% 41,7% 53,8% 78,7% 21,3% 
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1.26 Принципи господарського судочинства. 8,2% 42,9% 48,9% 76,9% 23,1% 

1.27 
Застосування господарськими судами Закону України 
«Про третейські суди». 32,5% 56,1% 11,5% 20,6% 79,4% 

1.28 Підвідомчість справ господарськими судами. 1,6% 41,9% 56,5% 84,6% 15,4% 
1.29 Підсудність справ господарським судам. 1,6% 41,3% 57,1% 84,7% 15,3% 
1.30 Способи захисту права у господарському судочинстві. 1,9% 52,2% 45,9% 65,4% 34,6% 

1.31 
Відмова у порушенні провадження господарської 
справи. 5,4% 50,2% 44,5% 68,5% 31,5% 

1.32 Повернення позовної заяви. 7,0% 52,2% 40,8% 67,1% 32,9% 
1.33 Дії судді по підготовці справи до розгляду. 4,7% 50,5% 44,8% 59,6% 40,4% 
1.34 Докази у господарському судочинстві. 1,9% 54,4% 43,7% 61,0% 39,0% 
1.35 Порядок та підстави забезпечення позову. 5,4% 49,7% 44,9% 56,6% 43,4% 

1.36 
Проведення судового засідання у режимі відео 
конференції. 39,9% 43,8% 16,3% 24,5% 75,5% 

1.37 
Відкладення розгляду справи, оголошення перерви у 
господарському процесі. 23,7% 48,7% 27,5% 45,2% 54,8% 

1.38 Зупинення провадження у справі та його поновлення. 11,0% 52,7% 36,3% 53,0% 47,0% 
1.39 Застосування позовної давності. 5,3% 53,3% 41,4% 58,9% 41,1% 
1.40 Припинення провадження у справі. 6,0% 54,9% 39,1% 58,2% 41,8% 

1.41 
Правовий статус  представників  сторін і третіх осіб у 
господарському процесі. 8,8% 57,7% 33,4% 64,5% 35,5% 

1.42 Участь прокурора в господарському процесі. 15,7% 53,8% 30,5% 51,2% 48,8% 

1.43 
Порядок розгляду господарськими судами спорів за 
участю нерезидентів. 24,5% 55,1% 20,4% 28,7% 71,3% 

1.44 Залишення позову без розгляду. 8,9% 53,7% 37,5% 56,6% 43,4% 

1.45 
Запобіжні заходи та забезпечення позову в 
господарському процесі. 7,9% 60,1% 32,0% 51,5% 48,5% 

1.46 Участь в судовому процесі судового експерта. 34,7% 49,0% 16,2% 30,1% 69,9% 
1.47 Судові експертизи у господарському судочинстві. 19,1% 63,1% 17,8% 30,6% 69,4% 

1.48 
Вирішення господарськими судами корпоративних 
спорів. 8,9% 67,5% 23,6% 32,7% 67,3% 

1.49 
Вирішення господарськими судами спорів, пов‘язаних із 
застосуванням конкурентного законодавства. 24,1% 64,4% 11,4% 20,1% 79,9% 

1.50 
Особливості порядку розгляду справ про банкрутство 
господарськими судами. 13,6% 66,1% 20,3% 28,2% 71,8% 

1.51 Припинення провадження у справі про банкрутство. 16,2% 65,7% 18,1% 25,2% 74,8% 

1.52 
Правове регулювання відшкодування збитків, 
заподіяних у позадоговірних відносинах. 10,2% 69,2% 20,6% 35,3% 64,7% 

1.53 Укладення мирової угоди у господарському процесі. 13,9% 61,4% 24,7% 45,5% 54,5% 
1.54 Судові витрати у господарському процесі. 14,6% 51,9% 33,5% 53,4% 46,6% 

1.55 
Зміст рішень та окрема думка судді у господарському 
процесі. 7,9% 52,4% 39,7% 57,6% 42,4% 

1.56 Оголошення судового рішення. 7,6% 52,8% 39,6% 63,7% 36,3% 

1.57 
Виконання рішень, ухвал, постанов господарського 
суду. 13,6% 57,9% 28,5% 43,1% 56,9% 

1.58 
Перегляд  господарськими судами справ за 
нововиявленими обставинами. 8,2% 64,6% 27,2% 48,5% 51,5% 

1.59 
Апеляційне та касаційне провадження в господарських 
судах. 16,8% 59,8% 23,4% 40,6% 59,4% 

1.60 
Застосування рішень Конституційного Суду України в 
господарському судочинстві. 9,1% 47,9% 42,9% 53,9% 46,1% 

1.61 

Застосування господарськими судами правових позицій 
Верховного Суду України та Вищого господарського 
суду України. 2,8% 39,7% 57,4% 54,2% 45,8% 

1.62 

Врахування Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод а також протоколів до неї, 
рішень Європейського суду з прав людини у 
господарському судочинстві. 6,4% 44,9% 48,7% 46,9% 53,1% 

1.63 
Застосування господарськими судами положень 
міжнародного приватного права. 21,8% 54,5% 23,7% 26,2% 73,8% 
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Додаток 18. Розрахунок факторів «важливість/актуальність/вага» по 
відповідях респондентів на запитання Розділу І анкети 
господарської спеціалізації. 
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1.1 Конституційні засади здійснення правосуддя в Україні. 0,82 1,24 2,05 
1.2 Судоустрій України. 0,89 1,24 2,13 
1.3 Правовий статус суддів. Гарантії незалежності судді. 0,63 0,97 1,60 

1.4 
Нормативно-правовий акт та його структура. Співвідношення 
нормативно-правових актів. 0,83 1,06 1,89 

1.5 Правозастосування. Тлумачення нормативно-правових актів. 0,97 0,42 1,39 
1.6 Суб‘єкти господарських правовідносин. 0,55 0,37 0,92 
1.7 Правове регулювання права власності. 0,65 -0,24 0,40 
1.8 Правове регулювання оренди. 0,11 -0,71 -0,59 
1.9 Правове регулювання права оперативного управління. -1,09 -1,04 -2,13 

1.10 
Правове регулювання прав інтелектуальної власності у 
господарських правовідносинах. -2,01 -1,18 -3,18 

1.11 
Правове регулювання приватизації державного та  
комунального майна. -1,19 -1,03 -2,22 

1.12 Право власності на земельну ділянку. -0,16 -0,60 -0,76 
1.13 Право користування землею в господарських правовідносинах. 0,16 -0,72 -0,56 
1.14 Господарські договори. Форма, умови та порядок укладення. 0,79 0,28 1,07 

1.15 
Вирішення спорів, що виникають у разі зміни та розірвання 
господарського договору. 0,62 -0,29 0,33 

1.16 Визнання господарським судом договору недійсним. 0,69 -0,25 0,44 
1.17 Правове регулювання перевезення вантажів. -1,90 -1,16 -3,06 
1.18 Правове регулювання екологічних правопорушень. -4,04 -1,28 -5,32 
1.19 Правове регулювання кредитних відносин. -0,76 -0,98 -1,75 
1.20 Правове регулювання страхових відносин. -1,47 -1,13 -2,60 
1.21 Правове регулювання грошових зобов‘язань. 0,30 -0,41 -0,11 
1.22 Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. -2,80 -1,48 -4,28 
1.23 Правове регулювання інвестиційної діяльності. -2,84 -1,43 -4,27 
1.24 Джерела права у господарському судочинстві. 0,16 0,74 0,91 
1.25 Право на звернення до господарського суду. 1,13 1,33 2,46 
1.26 Принципи господарського судочинства. 0,73 1,26 1,99 

1.27 
Застосування господарськими судами Закону України «Про 
третейські суди». -1,95 -1,01 -2,96 

1.28 Підвідомчість справ господарськими судами. 1,43 1,57 3,00 
1.29 Підсудність справ господарським судам. 1,44 1,58 3,01 
1.30 Способи захисту права у господарському судочинстві. 1,26 0,80 2,06 
1.31 Відмова у порушенні провадження господарської справи. 0,93 0,92 1,85 
1.32 Повернення позовної заяви. 0,74 0,87 1,60 
1.33 Дії судді по підготовці справи до розгляду. 0,99 0,56 1,55 
1.34 Докази у господарському судочинстві. 1,24 0,62 1,86 
1.35 Порядок та підстави забезпечення позову. 0,94 0,44 1,38 
1.36 Проведення судового засідання у режимі відео конференції. -2,56 -0,85 -3,42 

1.37 
Відкладення розгляду справи, оголошення перерви у 
господарському процесі. -0,95 -0,02 -0,97 

1.38 Зупинення провадження у справі та його поновлення. 0,31 0,30 0,61 
1.39 Застосування позовної давності. 0,89 0,53 1,43 
1.40 Припинення провадження у справі. 0,80 0,51 1,31 
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1.41 
Правовий статус  представників  сторін і третіх осіб у 
господарському процесі. 0,47 0,76 1,24 

1.42 Участь прокурора в господарському процесі. -0,19 0,22 0,04 

1.43 
Порядок розгляду господарськими судами спорів за участю 
нерезидентів. -1,11 -0,68 -1,80 

1.44 Залишення позову без розгляду. 0,52 0,44 0,96 

1.45 
Запобіжні заходи та забезпечення позову в господарському 
процесі. 0,54 0,24 0,78 

1.46 Участь в судовому процесі судового експерта. -2,09 -0,63 -2,72 
1.47 Судові експертизи у господарському судочинстві. -0,66 -0,60 -1,26 
1.48 Вирішення господарськими судами корпоративних спорів. 0,34 -0,52 -0,18 

1.49 
Вирішення господарськими судами спорів, пов‘язаних із 
застосуванням конкурентного законодавства. -1,19 -1,03 -2,23 

1.50 
Особливості порядку розгляду справ про банкрутство 
господарськими судами. -0,13 -0,70 -0,83 

1.51 Припинення провадження у справі про банкрутство. -0,39 -0,83 -1,21 

1.52 
Правове регулювання відшкодування збитків, заподіяних у 
позадоговірних відносинах. 0,19 -0,42 -0,23 

1.53 Укладення мирової угоди у господарському процесі. -0,10 -0,01 -0,11 
1.54 Судові витрати у господарському процесі. -0,04 0,31 0,27 
1.55 Зміст рішень та окрема думка судді у господарському процесі. 0,64 0,48 1,12 
1.56 Оголошення судового рішення. 0,67 0,73 1,39 
1.57 Виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду. -0,02 -0,10 -0,12 

1.58 
Перегляд  господарськими судами справ за нововиявленими 
обставинами. 0,45 0,11 0,56 

1.59 Апеляційне та касаційне провадження в господарських судах. -0,37 -0,20 -0,58 

1.60 
Застосування рішень Конституційного Суду України в 
господарському судочинстві. 0,57 0,33 0,90 

1.61 

Застосування господарськими судами правових позицій 
Верховного Суду України та Вищого господарського суду 
України. 1,33 0,34 1,67 

1.62 

Врахування Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод а також протоколів до неї, рішень 
Європейського суду з прав людини у господарському 
судочинстві. 0,89 0,05 0,95 

1.63 
Застосування господарськими судами положень міжнародного 
приватного права. -0,82 -0,78 -1,61 
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Додаток 19. Щодо структурування об'єкта дослідження в частині 
«особисті і моральні якості кандидата на посаду судді» 

Сергій Мудрук 
Вересень 2014р. 

Нижченаведений текст пропонувався членам робочих груп в якості провокаційного 
матеріалу для стимулювання дискусії щодо особистих якостей кандидатів на посаду 
судді: 
Визначення концептів «особисті якості» та «моральні якості» не є тривіальною задачею, 
оскільки формально моральні чи морально-психологічні якості є також і особистими. 
Проте законодавець використав такі два терміни, як поняття одного рівня. Тому 
залишається спробувати звужено означити «особисті якості» як противагу «моральним 
якостям». Тобто «особистими якостями» в вузькому сенсі, можемо вважати всі особисті 
якості, що не належать до категорії «моральних якостей» 
Пропонується в поняття «особисті якості» включити: 
-- навички, 
-- здібності, 
-- здатності, 
що не відносяться до сфери цінністних орієнтацій, етики, моралі. 
В той же час, до поняття «моральні якості» пропонується включити: 
-- основи осообистої етики кандидата (включно з тим, що проявлятиметься як ділова 
етика), 
-- риси моралі, якими керується кандидат, 
-- цінністну систему кандидата вцілому. 
 
Мораль — один з основних способів соціальної неформальної регуляції дій людини. 
Мораль і право є спорідненими поняттями, що взаємодоповнюють одне одне і 
переплітаються.  
Домінуючі у державі моральні норми суспільства втілюються в законах. 
І моральні, і правові норми є соціальними. Спільним для них є те, що обидва види 
слугують для регулювання і оцінки вчинків індивіда. Відмінності можна характеризувати 
такою таблицею:  
 

 ким 
фіксується форма існування покарання за 

порушення 
хто і як здійснює 

покарання 
Право 
(закон) державою точна, формальна 

(закони) формальне державні інститути, 
невідворотньо 

Мораль суспільством неформальна, 
розмита 

критика, 
суспільний осуд 

не специфікована 
частина суспільства, 
опціонально 

 
В якості гіпотези висловлю таке: 
Норма моралі трансформується в право за таких умов: 

− норма моралі є загальновизнаною в суспільстві напротязі помітного проміжку часу; 
− норма моралі є настільки активною частиною суспільної практики, що на її 

інструментальну формалізацію є стійке суспільне замовлення; 
− норма моралі є інструментальною, тобто суспільство напрацювало легітимні (такі, 

яким всі довіряють) формальні методи оцінки відповідності актів суспільної 
взаємодїї цій нормі моралі. 
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Оскільки мораль фіксується неформальними методами в суспільстві (одна з родових 
відмінностей моралі від права), то створення процедури формальної оцінки моралі 
(певних моральних якостей) кандидата є спробою переведення функціонування певних 
моральних якостей в категорію права, саме через формальність. Оскільки в загальній 
всеосяжній постановці це видається волюнтаристською задачею, слід пам'ятати, що будь-
які методи оцінки моральних якостей ніколи не стануть безособистісними, тобо 
незалежними від особистості того, хто безпосередньо здійснює оцінку.  
Цей висновок має конкретне значення для інституту оцінки моральних якостей кандидата 
на посаду судді: слід повністю відкинути сподівання на те, що для оцінки моральних 
якостей можуть бути створені і застосовані якісь «об'єктивні методи». Суспільство через 
законодавця чи державну регуляцію напрацьовує схему легітимного делегування функції 
оцінки моральних якостей кандидата на посаду судді певній колегії експертів 
(представницькому органу). Суспільством вважається, що такий представницький орган 
має довіру (суспільства), а, головне, компетенції для оцінки особистих і моральних 
якостей кандидатів. Така оцінка має здійснюватись представницьким органом самостійно,  
на основі спілкування з кандидатом, можливо з урахуванням певних документів, відгуків, 
включно з результатами спец.перевірки чи технічними висновками (у разі застосування 
інструментальних методів оцінки) 
В роботі ВККСУ по добору кандидатів, при визначенні рівня знань, умінь, компетенцій, 
первинним є не особисті оцінки, думки і враження членів ВККСУ, а екзаменування, до 
реалізації якого залучається велика кількість фахівців.  На відміну від цього,  визначення 
моральних  якостей здійснюється лише особисто членами ВККСУ. Колектив ВККСУ сам 
безпосередньо є інструментом вимірювання моральних якостей кандидатів. Перекладення 
відповідальності на будь-які техніки (поліграф, психологічне тестування, інше) є 
неможливим, так як стосовно моральних якостей висновок з технічної інформації може 
робити лише особистість, людина, через призму свого внутрішнього світу, своєї моралі. 
Перекладення формулювання висновку щодо моральних якостей кандидата на 
супроводжуючий персонал (психолога, що проводить тестування, чи фахівця, що 
експлуатує поліграф) є порушенням легітимності, оскільки мандат на оцінку моральних 
якостей від суспільства отримали лише члени ВККСУ а не супроводжуючі ті чи інші 
техніки окремі фахівці. Попри це, ніщо не заважає членам ВККСУ приймати до відома 
технічні висновки з окремих питань, за результатами психологічного тестування, 
застосування поліграфа, чи інших технік до кандидатів на посаду судді. 
 
Об'єкт і суб'єкт оцінки моралі 
 
Оцінка об'єкта цінностних відносин, тобто оцінка моральності вчинку, висловлювання, 
твору, є задачею, підвладною формалізації аж до рівня створення ефективних і легітимних 
(таких, чия діяльність користується довірою) експертних органів, що здійснють оцінку за 
формальними процедурами. 
Оцінка суб'єкта цінностних відносин (тобто особи) на відповідність певним, навіть добре 
визначеним і формалізованим нормам моралі, є формально нечіткою (невизначеною) 
задачею, оскільки неможливо передбачити всі потенційні прояви особистості. Крім того, 
завжди буде актиальним сумнів щодо прогностичної валідності оцінки особи, бо, що б не 
писали в художній літературі, люди таки можуть змінюватись з часом. 
Тим не менше, Закон вимагає від ВККСУ проведення такої невизначеної оцінки. 
 
Класифікація моральних якостей 
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Джерелом підходів до класифікації моральних якостей майбутнього судді, важливих на 
час добору кандидатів на посаду має бути етика, як вчення (в рамках філософії), що 
вивчає мораль і загальновизнані в суспільстві елементи загальнолюдських цінностей. 
 
Етика охоплює моральні принципи і норми, за якими можна характеризувати людину. 
Можливо не всі принципи і норми мають прямий стосунок до предмету нашого 
дослідження. Але очевидно, що ділова етика має прямий стосунок до добору кандидатів 
на посаду судді.  
Ділова етика це етика управління в організаційному контексті. Вона охоплює всі аспекти 
професійної діяльності: від внутрішніх відносин з співробітниками в трудовому колективі, 
до взаємодії з учасниками судових спорів, з іншими гілками влади (представниками 
органів влади), громадянського суспільства і суспільства вцілому. Практика етики в 
нашому контексті відноситься в першу чергу до професійної етики.  
Попри це, вивчення публікацій на тему моральних якостей судді змушує підходити до 
класифікації моральних якостей (в контексті добору кандидатів на помаду судді) виходячи 
в першу чергу з загальнолюдських моральних якостей, а відтак – ціностей. 
Згідно з німецьким філософом Миколою Гартманом все розмаїття моральних цінностей 
можна розділити на  загальні та окремі. Загальні лежать в основі всіх інших, і до них 
можна віднести суспільне благо і споріднені цінності: благородство, повнота і чистота. 
Окремі цінності, або цінності-чесноти, можна поділити на декілька груп: 
• цінності античної моралі - справедливість, мудрість, хоробрість, самовладання; до цієї ж 
категорії можна віднести Арістотелеві цінності, засновані на принципі середини;  
• цінності «культурного кола християнства» - любов до ближнього; правдивість і щирість; 
надія і вірність; довіра і віра; скромність, смиренність, дистанція; цінності зовнішнього 
обходження;  
• інші цінності: любов до дальнього, що дарує чесноту, особиста любов 
(Джерело: Гартман Н. Этика  / Пер. с нем. А. Б. Глаголева под ред. Ю. С. Медведева, 
Д. В. Скляднева. — СПб.: Владимир Даль, 2002. — 707 с. — ISBN 5-93615-016-X) 
 
Кожна цінність, а відтак і моральна якість, має свою сферу реалізації. Важливо, що 
моральну якість може бути виявлено (і оцінено) лише в її сфері реалізації.  
Зокрема, мужність не може існувати (а відтак, проявитись) без обставин небезпеки, 
витримка не може проявитись без пристрасті чи емоційного збудження, і т.ін. 
 
Сучасний стан етики дозволяє надати таку класифікацію етичних цінностей: 
-- Загальні людські цінності, що входять у всі інші етичні цінності :  

цінність життя,  
цінність свідомості,  
цінність діяльності,  
цінність страждання,  
цінність сили,  
цінність свободи волі,  
цінність передбачення,  
цінність цілеспрямованості; 

-- Чесноти : 
справедливість,  
мудрість,  
сміливість,  
самовладання,  
любов до ближнього,  
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правдивість і щирість,  
вірність і відданість,  
доброта і співчуття,  
довіра і віра,  
скромність і смиренність,  
цінність поводження з іншими; 

-- Більш приватні етичні цінності : 
любов до найдальшого,  
здатність дарувати іншим своє духовне надбання,  
цінність особистості,  
любов до ідеальної цінності чужої особистості. 

 
Робочим групам пропонувалось розглянути і згадані вище класифікації і означені нижче 
«домени» для формулювання таксономії особистих і моральних якостей для використання 
в дослідженнях. 
 
Домени особистих і моральних якостей 
 
Далі наводимо перелік понять, які згадуються в досліджених текстах щодо особистих і 
моральних якостей судді. Поняття було довільно об'єднано в домени, в кожному з яких ці 
поняття систематизовано, де виявилось можливим, по взаємовідносинах. 
Наведені нижче домени є також спробою спеціалізованої класифікації оcобистих і 
моральних якостей на основі публікацій.  
 
Домен «НЕЗАЛЕЖНІСТЬ» 
Готовність вистояти під тиском 
Готовність відстояти свою позицію 
Споріднена категорія:  мужність 
Цитата: 
Стаття 6 Кодексу етики: 
Суддя повинен виконувати свої професійні обов’язки незалежно, виходячи виключно з 
фактів, установлених на підставі власної оцінки доказів, розуміння закону, верховенства 
права, що є гарантією справедливого розгляду справи в суді, не зважаючи на будь-які 
зовнішні впливи, стимули, загрози, втручання або публічну критику. 
 
 
Домени «ЧЕСНІСТЬ» І «ПОРЯДНІСТЬ» 
Загальні зауваження щодо розповсюдженого ототожнення різних понять з сфери 
моральних якостей. 
Існує тенденція часткового ототожнення чи злиття двох доменів «чесність» і 
«порядність». Така тенденція в більшій чи меньшій мірі стосується практично всіх 
позитивних моральних якостей. Причиною цього є розмитість понять, конкретних 
моральних якостей на побутовому рівні, а також загальновживаний підхід через відмову 
від абстрагування і розгляд понять моральних якостей виключно через практичні ситуації, 
які в свою чергу майже завжди можна розглядати з різних боків щодо різних моральних 
якостей. 
В повсякденному житті люди оперують словами, а не концептами. В конкретних 
ситуаціях добір слів для позначення концептів не є дійно критичним. Люди приблизно 
правильно розуміють один одного виходячи з спільного для них контексту. Практична 
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потреба в точній ідентифікації (визначенні) доменів виникає лише коли є необхідність 
знеособленого розгляду, розгляду без контексту, чи точного розгляду.  
В дійсності «чесність» і «порядність» є суттєво різними поняттями, з різними смисловими 
ядрами. 
Людям, що володіють декількома неспорідненими мовами, нескладно провести 
диференціацію різних понять завдяки наступній авторській техніці:  
-- слово, що виражає моральну категорію в українській мові спочатку перекладається на 
іноземну мову у вигляді синонімічного ряду, доступного практично в кожному словнику.  
-- після цього здійснюється зворотній переклад кожного з цих синонімів назад в 
українську мову.  
-- в процесі таких зустрічних перекладів, як правило, легко з'ясовується правильна 
вербалізація (пояснення) основного смислового ядра вихідного поняття 
 
Домен «ЧЕСНІСТЬ» 
З самого початку слід відмітити, що категорії  

− Чесність 
− Честь 
− Чеснота 

є зовсім різними, не дивлячись на спільний корінь вираження кожного з цих трьох понять 
в українській мові. 
Головний посил щодо чесності, як моральної якості судді: «..бути чесним не досить. 
Суддя повинен залишати враження чесного».  
Відомо, що дійсно абсолютна чесніть є однією з ознак проблем соціалізації особи, однією 
з ознак деяких психіатричних патологій.  Тому прагматично розглядаючи вищенаведений 
посил, центр ваги в домені «чесність» зміщується до здатності судді створювати враження 
чесної людини. 
З іншого боку, як тільки ми починаємо говорити про створення стійкого враження, ми 
переходимо до поняття «репутація». 
Посил: «репутація є основою довіри, що в свою чергу є основою суддівської кар'єри». 
Існує посил: «чесність та порядність не можуть бути відносними, тимчасовими чи 
періодичними» 
З ним важко погодитись. Причина існування такого посилу, мабуть, лежить в іншій тезі: 
«чесність та порядність втрачена одного разу – втрачена назавжди» 
 
Домен «ПОРЯДНІСТЬ» 
Чи є в дійсності «порядність» первинною моральною якістю? 
Порядність не можлива без тонкого відчуття справедливості 
Порядність неможлива без щоденного розвитку особистості 
Порядність неможлива без милосердного ставлення до людей 
Порядність неможлива без емоційного вболівання за чуже життя 
Порядність неможлива без вміння аналізувати, без хисту відчувати, де проходить межа 
між добром і злом 
Не бути циніком 
Не ставитись нешанобливо до сторін, не самостверджуватись 
 
Домен «МУЖНІСТЬ» 
Моральна відвага 
Спротив тиску, ігнорування сильних світу цього, готовність вистояти під тиском 
обставин, ігнорування «політичної доцільності» 
Принциповість 
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Громадянська мужність 
 
Домен «ГІДНІСТЬ» 
Гідність 
Самоповага 
Авторитет посади судді 
Віра у цінності права 
Пишатись своєю посадою судді 
Усвідомлювати своє покликання, докладати зусиль, щоб своє покликання здійснювати 
 
протиставлення: 
Зверхність 
Самомилування 
 
Домени «НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ» та «БЕЗСТОРОННІСТЬ» 
Найбільш спорідненою до цих доменів категорією є «справедливість» 
Неупереженість і безсторонність покликані реалізувати оптимальну/універсальну 
«справедливість», котра в ідеалі, у кожної сторони – своя. 
 
Домен «НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ»  
демонструвати витримку, докопатися до суті. 
протиставлення: Байдужість 
цитата:  
Стаття 7 
Суддя повинен старанно й неупереджено виконувати покладені на нього обов’язки та 
вживати заходів для поглиблення своїх знань та в досконалення практичних навичок. 
Неупереджений розгляд справ є основним обов’язком судді. 
 
Домен «БЕЗСТОРОННІСТЬ» 
Відсутність конфліктів інтересів 
….  
 
Домен «РІШУЧІСТЬ» 
Рішучість 
Впевненість 
Мужність 
 
Часткові вербальні синоніми:  
(здатність) не зволікати,  
(здатність) відчувати час 
не боятись, не бути боягузом 

противага: невпевненість, розгубленість, вагання, відтягування рішення 

антоніми: лякливість, невпевненість в собі, «без душевного стрижня» 

немає готовності прийняти рішення і поставити крапку. 

дії, частковий опис: рішучість суді полягає у швидкому реагуванні на клопотання, 
прохання, вимоги. Для реалізації рішучості допомагає чітке усвідомлення: що допоможе 
всебічному розгляду справи, а що може лише затягнути її. 

дії, симулюючий (сурогатний) вихід: «заглушити розгубленість впевненістю» 
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дії, конструктивний вихід: з'ясувати, чого бракує для впевненості 

 
Домен «МИЛОСЕРДЯ» 

− Милосердя 
− Бути доброю людиною 
− Довіряти людям 
− Бути налаштованим позитивно 
− Суддя дає шанс на краще життя 

Позитивне розуміння через протиставлення: 
− не брати на себе роль «народного месника» 
− не бути схильним до помсти 

Не плутати з :   
− м'якість 
− м'якотілість 

Суміжні категорії:  
− Щиросердність 
− Жалісливість 

Споріднені категорії:  
− Не бути занадто підозрілим 
− Бути небайдужим 
− Вислухати всіх 
− Емоційно вболівати за чуже життя 

 
Домен «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» 
….  
 
Домен «НОВАТОРСТВО» 
Значення «новаторства» в роботі судді має два різних аспекти: 
- відкритість до нововведень, нових технологій у судівництві 
- готовність до нововведень у своїй судовій практиці, підходів до тлумачення та 
застосування норм права. 
Суддя не має бути консерватором, так само, як і не має права бути доконаним 
експериментатором. 
Мистецтво професії судді полягає в тому числі в балансі консерватизму і новаторства. 
В чому може полягати новаторство в роботі судді? Мабуть  в тому, щоб у нестандартній 
ситуації знайти новий погляд, нову інтерпретацію Закону, щоб захистити порушене право.  
Суддя має вибір: або захистити право, або чекати постанови Пленуму Верховного суду на 
відповідну тему. 
Консерватором бути вигідно з точки зору самозахисту. 
Новаторство – завжди ризики. 
Споріднені категорії:   

− прагнення до вдосконалення своєї кваліфікації 
− мужність 

 
Домен «СТАВЛЕННЯ ДО КРИТИКИ» 
Критичні відгуки на свою адресу – неуникна особливість професії судді. 
Джерела критики: 
-- сторони судових справ 
-- колеги – судді 
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-- колеги – прокурори 
-- колеги – адвокати 
-- преса 
-- громадськість 
-- представники виконавчої влади 
-- представники законодавчої влади 
Чи має різнитись і як відношення судді до критики залежно від джерела критики ? 
 
Необхідна диференціація «критики» і «тиску» ! 
 
Об'єкти критики: 
-- ухвалений суддею процесуальний документ (критика результату) 
-- спосіб ведення суддею процесу (критика процесу) 
-- особисті поведінкові особливості судді (критика персони та пов'язаних з нею об'єктів і 
суб'єктів поза професійною діяльністю) 
Чи має різнитись і як відношення судді до критики залежно від об'єкта критики? 
 
Захист від критики:  
- відкритість (зменшує ймовірність критики) 
- репутація 
- професійний розвиток 
- готовність та спроможність аргументувати свою позицію 
 
У досліджених джерелах присутні також домени «розуміння ролі вищих судів» і 
«розуміння суддівської помилки». З пропонованого для обговорення переліку ці домени 
вилучено, т.як. самі домени є похідними від інших особистих якостей, і реалізуються 
лише після набуття кандидатом статусу Судді. Таким чином ці домени вилучено через 
відсутність релевантного матеріалу для встановлення вимог до кандидата на посаду судді  
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Додаток 20. Статистика відповідей респондентів на запитання  щодо 
варіантів реалізації поведінки Розділу ІІ анкети 2015року. 

 

№ Патерни поведінки обов'язкова не 
пріоритетна 

не має 
ніякого 
значення

2.1.1. 
Дотримання незалежної позиції у 
конкретній ситуації щодо сторін справи та 
щодо суспільства у цілому. 

96,4% 2,1% 1,5% 

2.1.2. 

Формування моделі поведінки, яка 
виключає будь-які взаємовідносини, що 
не відповідають посаді судді, чи 
втручання з боку органів законодавчої та 
виконавчої влади. 

90,9% 3,6% 5,5% 

2.1.3. 
Відмежування від будь-яких схильностей, 
упередженостей та забобон під час 
прийняття рішення по суті. 

87,6% 4,9% 7,5% 

2.1.4. 

Прагнення до форми поведінки у 
позаробочий час, яка сприятиме 
підтримці та зростанню довіри до суддів 
та судових органів (у суспільства, 
представників юридичної професії, сторін 
у справі). 

80,1% 7,2% 12,7% 

2.1.5. 
Прагнення до бездоганної поведінки з 
точки зору будь-якого стороннього 
спостерігача і в будь-якій ситуації. 

64,8% 9,7% 25,5% 

2.1.6. 
Максимальне обмеження випадків 
позасудового спілкування з адвокатами, 
які беруть участь у справі. 

63,2% 11,1% 25,7% 

2.1.7. 

Категорична неприпустимість 
розголошення домашньої адреси іншим 
юристам, або прийом учасників судової 
справи вдома. 

87,0% 3,9% 9,1% 

2.1.8. 

Обов‘язкове застосування процесуальних 
засобів впливу до адвокатів та\чи 
представників сторін, які беруть участь у 
справі у випадку, якщо вони 
демонструють упередженість та 
прихильності до учасників справи. 

41,1% 23,3% 35,6% 

2.1.9. 
Встановлення найвищого пріоритету 
виконанню судової функції посеред інших 
службових обов‘язків. 

84,2% 5,8% 10,0% 

2.1.10. 
Постійна робота над 
самовдосконаленням (професійні навики, 
особисті якості). 

96,3% 2,1% 1,6% 

2.1.11. 
Виключно ввічлива та терпляча 
поведінка для підтримки порядку та 
етикету в судовому процесі. 

92,7% 3,6% 3,7% 
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Додаток 21. Статистика відповідей респондентів на запитання  
Розділу ІІ анкети 2013року. 

 
РОЗПОДІЛ 

ВІДПОВІДЕЙ НА 
ПИТАННЯ ПРО 
ВАЖЛИВІСТЬ 

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ 
НА ПИТАННЯ ПРО 

РИЗИК 
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2.1 Здатність здійснювати правосуддя 
об’єктивно. 0,7% 17,3% 82,0% 88,8% 9,2% 2,0% 

2.2 Здатність здійснювати правосуддя 
безсторонньо. 0,7% 19,8% 79,5% 85,1% 12,8% 2,2% 

2.3 Здатність здійснювати правосуддя 
неупереджено. 0,2% 16,8% 83,0% 87,9% 9,9% 2,2% 

2.4 Здатність здійснювати правосуддя 
незалежно. 0,2% 17,2% 82,7% 86,6% 11,6% 1,8% 

2.5 Здатність здійснювати правосуддя 
справедливо. 0,2% 15,2% 84,6% 87,1% 10,3% 2,5% 

2.6 

Організаційні навики , в т.ч. 
здатність планування робочого 
часу; керування помічником та 
секретарем; ефективне планування 
та призначення судових засідань. 

1,8% 52,4% 45,8% 38,4% 52,9% 8,8% 

2.7 
Навики письма (здатність 
грамотно скласти процесуальний 
документ). 

4,0% 50,7% 45,2% 39,2% 48,3% 12,5% 

2.8 Навики мовлення (чітка, зрозуміла 
мова). 3,0% 49,3% 47,7% 35,3% 53,0% 11,7% 

2.9 Прагнення до професійного 
зростання. 9,3% 50,5% 40,1% 31,9% 45,4% 22,7% 

2.10 Рішучість, впевненість та 
оперативність при розгляді справ. 1,8% 47,5% 50,8% 41,0% 50,1% 8,9% 

2.11 Логічність, аналітичний склад та 
критичність мислення. 2,1% 48,2% 49,6% 41,8% 48,2% 10,0% 

2.12 Вміння слухати. 1,2% 50,9% 47,9% 41,1% 46,5% 12,4% 
2.13 Працьовитість. 0,5% 47,9% 51,6% 44,6% 46,4% 9,0% 
2.14 Чесність. 1,2% 26,2% 72,6% 75,4% 19,7% 4,9% 
2.15 Порядність. 0,7% 25,5% 73,8% 73,5% 21,8% 4,7% 
2.16 Cправедливість. 0,5% 22,9% 76,5% 75,9% 19,9% 4,2% 
2.17 Особиста гідність та самоповага. 1,6% 55,1% 43,4% 44,4% 44,5% 11,1% 

2.18 Здатність адаптуватися у 
колективі  суду. 7,1% 71,3% 21,6% 22,8% 55,0% 22,2% 

2.19 Здатність адаптуватися у 
нестандартних ситуаціях. 5,2% 61,4% 33,3% 30,2% 53,4% 16,4% 

2.20 Розуміння публічності своєї 
посади та підвищеної уваги 2,4% 42,7% 54,9% 57,6% 33,6% 8,8% 



 125

суспільства до судді. 

2.21 Контроль за своїм зовнішнім 
виглядом. 2,1% 67,0% 30,9% 30,7% 52,7% 16,6% 

2.22 Навики управління залою судових 
засідань. 2,3% 52,6% 45,1% 42,6% 45,1% 12,2% 

 
 

Додаток 22. Результати розрахунку факторів «ВАЖЛИВІСТЬ», 
«РИЗИК», «ВАГА» щодо оцінки особистих і моральних 
якостей судді (2013рік). 

 
№ Особиста якість "ВАЖЛИВІСТЬ" "РИЗИК" "ВАГА"

2.1 Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 0,56 0,68 1,24 

2.2 Здатність здійснювати правосуддя 
безсторонньо. 0,58 0,69 1,27 

2.3 Здатність здійснювати правосуддя 
неупереджено. 0,80 0,66 1,46 

2.4 Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 0,80 0,72 1,52 

2.5 Здатність здійснювати правосуддя 
справедливо. 0,79 0,61 1,40 

2.6 
Організаційні навики , в т.ч. здатність 
планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне 
планування та призначення судових засідань. 

0,25 0,21 0,46 

2.7 Навики письма (здатність грамотно скласти 
процесуальний документ). -0,79 -0,27 -1,06 

2.8 Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). -0,32 -0,13 -0,44 
2.9 Прагнення до професійного зростання. -3,25 -1,55 -4,80 

2.10 Рішучість, впевненість та оперативність при 
розгляді справ. 0,25 0,18 0,44 

2.11 Логічність, аналітичний склад та критичність 
мислення. 0,10 0,05 0,15 

2.12 Вміння слухати. 0,53 -0,26 0,26 
2.13 Працьовитість. 0,83 0,16 0,99 
2.14 Чесність. 0,37 0,41 0,78 
2.15 Порядність. 0,61 0,46 1,07 
2.16 Cправедливість. 0,68 0,50 1,18 
2.17 Особиста гідність та самоповага. 0,40 -0,11 0,29 
2.18 Здатність адаптуватися у колективі  суду. -2,11 -1,41 -3,52 

2.19 Здатність адаптуватися у нестандартних 
ситуаціях. -1,28 -0,70 -1,97 

2.20 Розуміння публічності своєї посади та 
підвищеної уваги суспільства до судді. -0,09 0,07 -0,02 

2.21 Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 0,23 -0,73 -0,49 
2.22 Навики управління залою судових засідань. 0,06 -0,25 -0,19 
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Додаток 23. Особисті і моральні якості, віддсортовані за параметром 
«ВАЖЛИВІСТЬ» (2013р) 

№ Особиста якість 
ВАЖЛИ 
ВІСТЬ 

1 Працьовитість. 0,83 
2 Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 0,80 
3 Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 0,80 
4 Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 0,79 
5 Cправедливість. 0,68 
6 Порядність. 0,61 
7 Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 0,57 
8 Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 0,56 
9 Вміння слухати. 0,52 
10 Особиста гідність та самоповага. 0,38 
11 Чесність. 0,36 
12 Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 0,24 

13 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; 
керування помічником та секретарем; ефективне планування та 
призначення судових засідань. 

0,24 

14 Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 0,22 
15 Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 0,17 
16 Навики управління залою судових засідань. 0,04 

17 Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до 
судді. -0,10 

18 Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). -0,34 
19 Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). -0,65 
20 Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. -1,24 
21 Здатність адаптуватися у колективі  суду. -2,16 
22 Прагнення до професійного зростання. -3,32 

 
 

Додаток 24. Особисті і моральні якості, віддсортовані за параметром 
«РИЗИК» (2013р) 

№ Особиста якість РИЗИК 
1 Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 0,73 
2 Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 0,70 
3 Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 0,69 
4 Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 0,67 
5 Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 0,61 
6 Cправедливість. 0,50 
7 Порядність. 0,46 
8 Чесність. 0,41 

9 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; 
керування помічником та секретарем; ефективне планування та 
призначення судових засідань. 

0,21 

10 Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 0,18 
11 Працьовитість. 0,15 
12 Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 0,07 

13 Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до 
судді. 0,06 

14 Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). -0,12 
15 Особиста гідність та самоповага. -0,12 
16 Навики управління залою судових засідань. -0,24 
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17 Вміння слухати. -0,27 
18 Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). -0,28 
19 Контроль за своїм зовнішнім виглядом. -0,71 
20 Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. -0,72 
21 Здатність адаптуватися у колективі  суду. -1,42 
22 Прагнення до професійного зростання. -1,57 

 
 

Додаток 25. Розподіл факторів «важливість/ризик/вага» за анкетами по 
спеціалізаціях (2013р) 
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Здатність здійснювати правосуддя 
об’єктивно. 

0,88 0,67 1,55 0,30 0,71 1,01 

Здатність здійснювати правосуддя 
безсторонньо. 

0,51 0,69 1,21 0,63 0,70 1,33 

Здатність здійснювати правосуддя 
неупереджено. 

0,86 0,64 1,50 0,76 0,69 1,46 

Здатність здійснювати правосуддя 
незалежно. 

0,86 0,77 1,63 0,76 0,69 1,45 

Здатність здійснювати правосуддя 
справедливо. 

0,86 0,63 1,49 0,74 0,60 1,34 

Організаційні навики , в т.ч. здатність 
планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне 
планування та призначення судових 
засідань. 

0,66 0,14 0,80 -0,11 0,28 0,17 

Навики письма (здатність грамотно скласти 
процесуальний документ). 

-2,00 -0,63 -2,63 0,46 0,11 0,57 

Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). -0,06 0,12 0,06 -0,57 -0,38 -0,95 

Прагнення до професійного зростання. -3,14 -1,67 -4,82 -3,48 -1,45 -4,92 

Рішучість, впевненість та оперативність при 
розгляді справ. 

-0,03 0,26 0,23 0,47 0,09 0,56 

Логічність, аналітичний склад та критичність 
мислення. 

0,16 0,27 0,43 0,17 -0,16 0,01 

Вміння слухати. 0,75 -0,22 0,53 0,32 -0,33 -0,02 

Працьовитість. 0,89 0,38 1,27 0,79 -0,11 0,68 

Чесність. 0,57 0,52 1,09 0,19 0,30 0,49 

Порядність. 0,74 0,54 1,28 0,50 0,37 0,87 

Cправедливість. 0,73 0,55 1,28 0,64 0,45 1,09 

Особиста гідність та самоповага. 0,40 -0,26 0,14 0,37 0,04 0,41 

Здатність адаптуватися у колективі  суду. -1,85 -1,60 -3,45 -2,44 -1,22 -3,67 

Здатність адаптуватися у нестандартних 
ситуаціях. 

-1,91 -0,87 -2,78 -0,69 -0,55 -1,24 

Розуміння публічності своєї посади та 
підвищеної уваги суспільства до судді. 

-0,03 0,01 -0,02 -0,16 0,12 -0,04 

Контроль за своїм зовнішнім виглядом. -0,05 -0,87 -0,92 0,43 -0,54 -0,10 
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Додаток 26. Розподіл факторів «важливість/ризик/вага» за стажем 
роботи на посаді судді (2013р) 

стаж до 10 років стаж більше 10 
років 

особиста якість 

"В
А
Ж
ЛИ

В
ІС
ТЬ

" 

"Р
И
ЗИ

К"
 

"В
АГ

А
" 

"В
А
Ж
ЛИ

В
ІС
ТЬ

" 

"Р
И
ЗИ

К"
 

"В
АГ

А
" 

Здатність здійснювати правосуддя 
об’єктивно. 

0,45 0,68 1,13 0,84 0,74 1,58 

Здатність здійснювати правосуддя 
безсторонньо. 

0,57 0,73 1,30 0,62 0,70 1,32 

Здатність здійснювати правосуддя 
неупереджено. 

0,80 0,63 1,43 0,83 0,80 1,63 

Здатність здійснювати правосуддя 
незалежно. 

0,80 0,72 1,52 0,83 0,79 1,62 

Здатність здійснювати правосуддя 
справедливо. 

0,79 0,58 1,37 0,81 0,73 1,54 

Організаційні навики , в т.ч. здатність 
планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне 
планування та призначення судових 
засідань. 

-0,14 0,17 0,03 0,81 0,15 0,95 

Навики письма (здатність грамотно скласти 
процесуальний документ). 

-0,74 -0,14 -0,88 -0,35 -0,54 -0,89 

Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). -0,51 -0,18 -0,69 0,13 -0,13 0,00 

Прагнення до професійного зростання. -2,91 -1,48 -4,39 -4,27 -1,85 -6,11 

Рішучість, впевненість та оперативність при 
розгляді справ. 

0,35 0,18 0,53 -0,42 0,16 -0,26 

Логічність, аналітичний склад та критичність 
мислення. 

-0,02 0,17 0,15 0,62 -0,07 0,55 

Вміння слухати. 0,47 -0,14 0,33 0,65 -0,42 0,23 

Працьовитість. 0,84 0,19 1,03 0,83 0,18 1,01 

Чесність. 0,34 0,36 0,70 0,47 0,51 0,98 

Порядність. 0,58 0,43 1,01 0,71 0,51 1,22 

Cправедливість. 0,59 0,48 1,06 0,91 0,55 1,45 

Особиста гідність та самоповага. 0,52 -0,20 0,33 0,17 0,05 0,21 

Здатність адаптуватися у колективі  суду. -2,76 -1,38 -4,15 -1,18 -1,49 -2,67 

Здатність адаптуватися у нестандартних 
ситуаціях. 

-1,11 -0,63 -1,75 -1,30 -0,96 -2,26 

Розуміння публічності своєї посади та 
підвищеної уваги суспільства до судді. 

0,22 0,02 0,24 -0,90 0,19 -0,70 

Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 0,59 -0,91 -0,31 -0,48 -0,46 -0,94 

Навики управління залою судових засідань. 0,26 -0,26 0,00 -0,32 -0,14 -0,46 
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Додаток 27. Кореляційна таблиця відповідей респондентів на запитання 2.1-2.22 про оцінку особистих і моральних якостей 
Pearson 
Correlation 

2.1 
вага 

2.1 
ризик 

2.2 
вага 

2.2 
ризик 

2.3 
вага 

2.3 
ризик 

2.4 
вага 

2.4 
ризик 

2.5 
вага 

2.5 
ризик 

2.6 
вага 

2.6 
ризик 

2.7 
вага 

2.7 
ризик 

2.8 
вага 

2.8 
ризик 

2.9 
вага 

2.9 
ризик 

2.10 
вага 

2.10 
ризик 

2.11 
вага 

2.11 
ризик 

2.1 вага 1                      
2.1 ризик .214 1                     
2.2 вага .779 .223 1                    
2.2 ризик .153 .763 .286 1                   
2.3 вага .752 .161 .821 .182 1                  
2.3 ризик .151 .791 .257 .865 .204 1                 
2.4 вага .676 .137 .716 .149 .843 .122 1                
2.4 ризик .130 .717 .226 .837 .195 .829 .218 1               
2.5 вага .634 .124 .606 .098 .692 .123 .721 .139 1              
2.5 ризик .143 .726 .212 .706 .160 .769 .147 .773 .263 1             
2.6 вага .164 .036 .167 .039 .168 .038 .156 .047 .166 -.005 1            
2.6 ризик .017 .160 .037 .170 .032 .157 .034 .155 .063 .182 .458 1           
2.7 вага .204 .026 .202 .017 .171 .009 .167 .034 .196 .014 .376 .225 1          
2.7 ризик .082 .251 .088 .285 .087 .280 .073 .282 .112 .273 .194 .540 .494 1         
2.8 вага .164 .018 .215 .090 .196 .044 .176 .053 .176 -.005 .413 .273 .510 .334 1        
2.8 ризик .098 .269 .114 .313 .120 .255 .097 .292 .106 .262 .230 .526 .332 .664 .471 1       
2.9 вага .172 .030 .157 .039 .205 .025 .215 .015 .200 -.002 .283 .188 .268 .167 .317 .218 1      
2.9 ризик .099 .201 .106 .230 .099 .215 .080 .188 .085 .185 .210 .437 .223 .459 .207 .466 .526 1     
2.10 вага .188 .121 .207 .091 .246 .068 .278 .099 .252 .119 .356 .224 .297 .231 .347 .231 .395 .268 1    
2.10 ризик .115 .305 .113 .312 .128 .314 .112 .327 .130 .332 .247 .503 .256 .491 .259 .521 .222 .510 .409 1   
2.11 вага .191 .055 .203 .105 .232 .081 .220 .110 .265 .102 .366 .272 .353 .244 .403 .279 .337 .234 .561 .393 1  
2.11 ризик .103 .211 .086 .276 .138 .257 .093 .248 .178 .276 .214 .464 .258 .480 .238 .488 .230 .486 .307 .659 .547 1 

 
№ ОСОБИСТА ЯКІСТЬ 
2.1 Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 
2.2 Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 
2.3 Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 
2.4 Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 
2.5 Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 

2.6 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; 
керування помічником та секретарем; ефективне планування та 
призначення судових засідань. 

2.7 Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 
2.8 Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 
2.9 Прагнення до професійного зростання. 

2.10 Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 
2.11 Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 

 

№ ОСОБИСТА ЯКІСТЬ 
2.12 Вміння слухати. 
2.13 Працьовитість. 
2.14 Чесність. 
2.15 Порядність. 
2.16 Cправедливість. 
2.17 Особиста гідність та самоповага. 
2.18 Здатність адаптуватися у колективі  суду. 
2.19 Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 
2.20 Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до 

судді. 
2.21 Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 
2.22 Навики управління залою судових засідань. 
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Продовження кореляційної таблиці відповідей респондентів на запитання 2.1-2.22 про оцінку особистих і моральних якостей (стор.2) 
Pearson 
Correlation 

2.1 
вага 

2.1 
ризик 

2.2 
вага 

2.2 
ризик 

2.3 
вага 

2.3 
ризик 

2.4 
вага 

2.4 
ризик 

2.5 
вага 

2.5 
ризик 

2.6 
вага 

2.6 
ризик 

2.7 
вага 

2.7 
ризик 

2.8 
вага 

2.8 
ризик 

2.9 
вага 

2.9 
ризик 

2.10 
вага 

2.10 
ризик 

2.11 
вага 

2.11 
ризик 

2.12 вага .201 -.003 .191 .015 .208 -.001 .207 .037 .234 .034 .286 .183 .342 .209 .424 .243 .359 .239 .451 .300 .538 .331 
2.12 ризик .155 .250 .149 .304 .125 .285 .097 .282 .136 .265 .172 .421 .279 .470 .258 .499 .244 .502 .279 .591 .407 .657 
2.13 вага .278 .073 .254 .059 .258 .039 .292 .054 .234 .053 .309 .206 .324 .184 .409 .240 .364 .196 .428 .254 .455 .230 
2.13 ризик .057 .290 .063 .308 .067 .314 .075 .263 .100 .259 .180 .460 .254 .487 .270 .535 .209 .490 .233 .590 .299 .596 
2.14 вага .422 .166 .367 .141 .406 .166 .359 .144 .398 .134 .241 .047 .232 .120 .306 .128 .241 .128 .337 .174 .358 .143 
2.14 ризик .095 .491 .111 .500 .100 .540 .057 .472 .032 .438 .079 .263 .122 .319 .093 .381 .124 .318 .110 .421 .201 .421 
2.15 вага .386 .125 .336 .097 .368 .107 .379 .095 .387 .078 .244 .077 .230 .117 .298 .151 .264 .091 .327 .189 .370 .163 
2.15 ризик .094 .482 .110 .454 .085 .510 .042 .417 .046 .431 .068 .256 .083 .315 .110 .365 .107 .306 .141 .451 .172 .424 
2.16 вага .428 .130 .360 .098 .418 .134 .462 .102 .546 .155 .245 .107 .215 .136 .280 .163 .253 .093 .352 .149 .354 .160 
2.16 ризик .091 .461 .073 .441 .071 .501 .063 .440 .110 .488 .044 .247 .078 .313 .069 .361 .086 .287 .121 .447 .157 .400 
2.17 вага .176 .040 .208 .070 .184 .038 .190 .040 .176 .029 .248 .143 .234 .154 .306 .161 .372 .264 .356 .226 .300 .178 
2.17 ризик .108 .275 .158 .303 .168 .263 .120 .249 .118 .224 .168 .316 .193 .412 .253 .375 .306 .417 .246 .465 .257 .419 
2.18 вага .109 .055 .122 .099 .116 .031 .162 .117 .155 .060 .324 .278 .219 .215 .344 .262 .330 .235 .360 .270 .364 .257 
2.18 ризик .003 .214 .034 .213 .025 .178 .039 .139 .035 .150 .220 .441 .165 .418 .305 .468 .267 .425 .275 .507 .313 .472 
2.19 вага .164 .106 .147 .099 .159 .075 .195 .108 .185 .108 .268 .211 .310 .284 .324 .318 .314 .235 .406 .303 .314 .271 
2.19 ризик .070 .192 .055 .187 .040 .150 .048 .134 .054 .130 .251 .360 .243 .405 .293 .454 .269 .409 .302 .504 .308 .502 
2.20 вага .242 .165 .222 .124 .222 .116 .222 .121 .163 .093 .261 .145 .258 .160 .296 .185 .259 .147 .305 .229 .330 .190 
2.20 ризик .077 .331 .091 .331 .098 .302 .064 .271 .028 .269 .185 .301 .195 .343 .276 .358 .223 .316 .201 .423 .217 .353 
2.21 вага .169 .027 .184 .052 .154 .037 .159 .052 .137 .046 .309 .176 .318 .210 .347 .282 .349 .262 .310 .133 .284 .158 
2.21 ризик .049 .199 .062 .213 .083 .217 .056 .196 .053 .195 .152 .375 .234 .479 .287 .494 .264 .448 .252 .403 .221 .362 
2.22 вага .133 .089 .182 .100 .188 .063 .228 .080 .215 .064 .291 .210 .293 .283 .375 .261 .296 .231 .419 .220 .350 .229 
2.22 ризик .030 .213 .077 .236 .103 .230 .105 .220 .104 .201 .179 .337 .201 .423 .355 .450 .238 .404 .297 .459 .295 .436 

 
 

№ ОСОБИСТА ЯКІСТЬ 
2.1 Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 
2.2 Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 
2.3 Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 
2.4 Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 
2.5 Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 

2.6 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; 
керування помічником та секретарем; ефективне планування та 
призначення судових засідань. 

2.7 Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 
2.8 Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 
2.9 Прагнення до професійного зростання. 

2.10 Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 
2.11 Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 

 

№ ОСОБИСТА ЯКІСТЬ 
2.12 Вміння слухати. 
2.13 Працьовитість. 
2.14 Чесність. 
2.15 Порядність. 
2.16 Cправедливість. 
2.17 Особиста гідність та самоповага. 
2.18 Здатність адаптуватися у колективі  суду. 
2.19 Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 
2.20 Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до 

судді. 
2.21 Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 
2.22 Навики управління залою судових засідань. 
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Продовження кореляційної таблиці відповідей респондентів на запитання 2.1-2.22 про оцінку особистих і моральних якостей (стор.3) 
 

Pearson 
Correlation 

2.12 
вага 

2.12 
ризик 

2.13 
вага 

2.13 
ризик 

2.14 
вага 

2.14 
ризик 

2.15 
вага 

2.15 
ризик 

2.16 
вага 

2.16 
ризик 

2.17 
вага 

2.17 
ризик 

2.18 
вага 

2.18 
ризик 

2.19 
вага 

2.19 
ризик 

2.20 
вага 

2.20 
ризик 

2.21 
вага 

2.21 
ризик 

2.22 
вага 

2.22 
ризик 

2.12 вага 1                      
2.12 ризик .475 1                     
2.13 вага .451 .199 1                    
2.13 ризик .247 .625 .392 1                   
2.14 вага .386 .212 .442 .177 1                  
2.14 ризик .113 .457 .126 .500 .290 1                 
2.15 вага .379 .212 .433 .195 .829 .300 1                
2.15 ризик .101 .445 .125 .540 .256 .859 .330 1               
2.16 вага .326 .147 .444 .176 .703 .167 .750 .179 1              
2.16 ризик .070 .422 .108 .513 .166 .804 .215 .850 .227 1             
2.17 вага .358 .277 .312 .212 .296 .124 .281 .136 .246 .111 1            
2.17 ризик .264 .475 .187 .436 .209 .367 .184 .405 .124 .361 .455 1           
2.18 вага .382 .306 .334 .202 .223 .038 .238 .051 .167 .029 .460 .373 1          
2.18 ризик .260 .481 .232 .499 .081 .239 .096 .299 .047 .270 .233 .565 .523 1         
2.19 вага .340 .302 .306 .218 .247 .077 .225 .099 .212 .083 .371 .344 .546 .382 1        
2.19 ризик .292 .468 .261 .463 .124 .260 .158 .318 .102 .298 .257 .559 .404 .722 .596 1       
2.20 вага .338 .230 .351 .203 .309 .111 .324 .123 .322 .087 .358 .241 .338 .250 .372 .289 1      
2.20 ризик .190 .397 .138 .404 .133 .356 .151 .387 .121 .336 .232 .560 .250 .493 .311 .525 .509 1     
2.21 вага .430 .256 .353 .236 .277 .123 .292 .127 .249 .089 .493 .261 .449 .241 .418 .289 .406 .259 1    
2.21 ризик .219 .409 .235 .457 .181 .313 .158 .347 .145 .313 .297 .589 .341 .556 .392 .534 .279 .590 .449 1   
2.22 вага .401 .261 .376 .219 .267 .056 .300 .087 .303 .059 .389 .240 .412 .257 .407 .312 .360 .248 .471 .305 1  
2.22 ризик .306 .467 .281 .466 .181 .327 .198 .359 .173 .351 .279 .503 .292 .486 .409 .545 .232 .503 .290 .607 .512 1 

 
 
 

№ ОСОБИСТА ЯКІСТЬ 
2.1 Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 
2.2 Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 
2.3 Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 
2.4 Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 
2.5 Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 

2.6 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; 
керування помічником та секретарем; ефективне планування та 
призначення судових засідань. 

2.7 Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 
2.8 Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 
2.9 Прагнення до професійного зростання. 

2.10 Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 
2.11 Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 

 

№ ОСОБИСТА ЯКІСТЬ 
2.12 Вміння слухати. 
2.13 Працьовитість. 
2.14 Чесність. 
2.15 Порядність. 
2.16 Cправедливість. 
2.17 Особиста гідність та самоповага. 
2.18 Здатність адаптуватися у колективі  суду. 
2.19 Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 
2.20 Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до 

судді. 
2.21 Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 
2.22 Навики управління залою судових засідань. 
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Додаток 28. Розподіл факторів «важливість/ризик/вага» за інстанцією 
(2013р) 
 

Місцева 
інстанція 

Апеляційна 
інстанція 

особиста якість 
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Ж
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" 
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" 
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Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 0,81 0,65 1,46 0,41 0,70 1,11 

Здатність здійснювати правосуддя 
безсторонньо. 0,49 0,57 1,05 0,55 0,89 1,44 

Здатність здійснювати правосуддя 
неупереджено. 0,81 0,59 1,40 0,82 0,80 1,62 

Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 0,80 0,67 1,48 0,82 0,83 1,65 

Здатність здійснювати правосуддя 
справедливо. 0,79 0,54 1,33 0,82 0,74 1,56 

Організаційні навики , в т.ч. здатність 
планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне 
планування та призначення судових засідань. 

0,69 0,29 0,98 -0,20 0,01 -0,20 

Навики письма (здатність грамотно скласти 
процесуальний документ). -0,30 -0,28 -0,59 -0,91 -0,34 -1,25 

Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). -0,32 -0,01 -0,33 -0,22 -0,31 -0,52 
Прагнення до професійного зростання. -4,18 -1,64 -5,82 -2,35 -1,47 -3,82 

Рішучість, впевненість та оперативність при 
розгляді справ. 0,16 0,37 0,53 -0,06 -0,03 -0,09 

Логічність, аналітичний склад та критичність 
мислення. 0,39 0,13 0,53 0,08 0,06 0,14 

Вміння слухати. 0,78 -0,22 0,57 0,37 -0,25 0,12 
Працьовитість. 0,89 -0,03 0,87 0,80 0,45 1,25 
Чесність. 0,37 0,39 0,76 0,29 0,44 0,73 
Порядність. 0,71 0,41 1,12 0,57 0,53 1,10 
Cправедливість. 0,85 0,38 1,23 0,57 0,66 1,23 
Особиста гідність та самоповага. 0,11 -0,22 -0,11 0,39 -0,06 0,33 
Здатність адаптуватися у колективі  суду. -1,67 -1,46 -3,13 -2,51 -1,33 -3,85 

Здатність адаптуватися у нестандартних 
ситуаціях. -0,89 -0,73 -1,63 -1,57 -0,74 -2,31 

Розуміння публічності своєї посади та 
підвищеної уваги суспільства до судді. -0,90 0,06 -0,84 0,64 0,08 0,72 

Контроль за своїм зовнішнім виглядом. -0,31 -0,37 -0,68 0,44 -1,23 -0,79 
Навики управління залою судових засідань. -0,08 -0,10 -0,18 0,24 -0,41 -0,17 
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Додаток 29. Гендерний розподіл факторів «важливість/ризик/вага» 
(2013р) 
 

Судді-жінки Судді-чоловіки 
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Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 
0,66 0,56 1,22 0,52 0,84 1,36 

Здатність здійснювати правосуддя 
безсторонньо. 

0,52 0,60 1,12 0,65 0,83 1,49 

Здатність здійснювати правосуддя 
неупереджено. 

0,67 0,61 1,28 0,93 0,77 1,70 

Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 
0,68 0,69 1,37 0,91 0,81 1,72 

Здатність здійснювати правосуддя 
справедливо. 

0,65 0,58 1,23 0,92 0,70 1,61 

Організаційні навики , в т.ч. здатність 
планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне 
планування та призначення судових засідань 

0,72 -0,15 0,57 -0,25 0,47 0,23 

Навики письма (здатність грамотно скласти 
процесуальний документ). 

-0,47 -0,45 -0,92 -0,79 -0,25 -1,04 

Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 0,35 0,03 0,37 -0,92 -0,26 -1,18 

Прагнення до професійного зростання. -4,73 -1,67 -6,40 -2,37 -1,36 -3,73 

Рішучість, впевненість та оперативність при 
розгляді справ. 

0,20 0,40 0,60 0,05 -0,06 -0,01 

Логічність, аналітичний склад та критичність 
мислення. 

0,03 0,10 0,13 0,35 0,06 0,41 

Вміння слухати. 0,58 -0,22 0,36 0,51 -0,26 0,26 

Працьовитість. 0,90 0,48 1,38 0,80 -0,15 0,65 

Чесність. 0,40 0,34 0,74 0,40 0,48 0,88 

Порядність. 0,57 0,51 1,07 0,68 0,41 1,09 

Cправедливість. 0,54 0,48 1,02 0,82 0,54 1,36 

Особиста гідність та самоповага. 0,63 -0,12 0,51 0,25 -0,08 0,17 

Здатність адаптуватися у колективі  суду. -1,70 -1,11 -2,82 -2,39 -1,72 -4,11 

Здатність адаптуватися у нестандартних 
ситуаціях. 

-0,92 -0,80 -1,71 -1,29 -0,69 -1,98 

Розуміння публічності своєї посади та 
підвищеної уваги суспільства до судді. 

-0,72 -0,33 -1,05 0,22 0,33 0,55 

Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 0,39 -0,40 -0,01 0,17 -1,07 -0,91 

Навики управління залою судових засідань. 0,06 -0,14 -0,08 -0,17 -0,35 -0,52 
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Додаток 30. Статистика відповідей респондентів на запитання анкет 
2015року щодо особистих якостей (Розділ ІІ). 

 
 

РОЗПОДІЛ 
ВІДПОВІДЕЙ НА 
ПИТАННЯ ПРО 
ВАЖЛИВІСТЬ 

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ 
НА ПИТАННЯ ПРО 

РИЗИК 

№ ОСОБИСТА ЯКІСТЬ 

М
ен
ш

 в
аж

ли
во

 

В
аж

ли
во

 

Д
уж

е 
ва
ж
ли
во

 

В
ел
ик
ий

 р
из
ик

 

Н
ев
ел
ик
ий

 
ри
зи
к 

Н
ем
ає

 р
из
ик
у 

2.2.1. 

Організаційні навики: здатність 
ефективно планувати робочий час, 
раціональне використання ресурсів 
персоналу (помічник, секретар), 
планування призначення судових 
засідань. 

1,0% 45,1% 53,9% 29,0% 53,6% 17,4% 

2.2.2. 
Навики юридичного письма (здатність 
грамотно, лаконічно та зрозуміло 
скласти процесуальний документ). 

0,2% 31,9% 68,0% 39,8% 44,0% 16,1% 

2.2.3. 

Якісне мовлення (чітка, інтонаційна 
вимова,  побудова закінчених за змістом 
речень,  зрозуміле для учасників процесу 
висловлювання). 

6,6% 49,9% 43,4% 27,2% 52,8% 20,0% 

2.2.4. 

Прагнення до професійного зростання 
(схильність до самопідготовки, бажання 
опановувати нові знання, наявність 
потенціалу для професійного розвитку). 

1,5% 47,2% 51,4% 35,4% 44,3% 20,3% 

2.2.5. 

Рішучість, впевненість та оперативність 
дій в ситуаціях, які вимагають прийняття 
конкретного рішення (вирішення 
судової справи). 

2,6% 46,1% 51,3% 43,4% 46,6% 10,0% 

2.2.6. 
Оперування законами логіки, 
аналітичний склад та критичність 
мислення. 

4,9% 54,1% 41,1% 32,0% 48,2% 19,8% 

2.2.7. 
Вміння слухати, виокремлювати головне 
та зайве із загального масиву почутої 
інформації. 

1,5% 39,8% 58,7% 38,1% 45,1% 16,8% 

2.2.8. Працьовитість. 2,6% 51,5% 45,9% 38,4% 47,5% 14,1% 
2.2.9. Чесність. 0,8% 25,1% 74,1% 74,8% 20,7% 4,6% 
2.2.10. Порядність. 1,0% 24,1% 74,9% 74,6% 21,2% 4,2% 
2.2.11. Cправедливість. 0,8% 19,7% 79,4% 80,0% 15,4% 4,6% 
2.2.12. Особиста гідність та самоповага. 2,1% 38,2% 59,7% 54,8% 32,3% 12,8% 

2.2.13. 

Здатність адаптовуватися у робочому 
колективі, налагоджувати 
конструктивний діалог із 
співробітниками та підлеглими. 

7,9% 62,1% 30,0% 21,8% 56,4% 21,8% 

2.2.14. 
Здатність швидко зорієнтуватися  у 
нестандартній ситуації та взяти її під 
контроль(стресостійкість). 

2,8% 47,9% 49,4% 41,4% 46,4% 12,2% 

2.2.15. Розуміння публічності своєї посади та 
підвищеної уваги  суспільства до судді. 3,7% 33,9% 62,3% 61,2% 31,5% 7,3% 

2.2.16. Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 6,5% 62,9% 30,6% 27,2% 56,9% 15,9% 

2.2.17. Навики управління залою судового 
засідання. 5,5% 53,8% 40,6% 36,1% 50,3% 13,6% 
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Додаток 31. Результати розрахунку факторів «ВАЖЛИВІСТЬ», 
«РИЗИК», «ВАГА» щодо оцінки особистих якостей (2015рік). 

 
 

№ Особиста якість "ВАЖЛИВІСТЬ" "РИЗИК" "ВАГА" 

2.2.1. 

Організаційні навики: здатність 
ефективно планувати робочий час, 
раціональне використання ресурсів 
персоналу (помічник, секретар), 
планування призначення судових 
засідань. 

0,73 -0,69 0,04 

2.2.2. 
Навики юридичного письма (здатність 
грамотно, лаконічно та зрозуміло скласти 
процесуальний документ). 

1,21 -0,34 1,21 

2.2.3. 

Якісне мовлення (чітка, інтонаційна 
вимова,  побудова закінчених за змістом 
речень,  зрозуміле для учасників процесу 
висловлювання). 

-1,41 -0,99 -1,41 

2.2.4. 

Прагнення до професійного зростання 
(схильність до самопідготовки, бажання 
опановувати нові знання, наявність 
потенціалу для професійного розвитку). 

0,52 -0,84 0,52 

2.2.5. 

Рішучість, впевненість та оперативність 
дій в ситуаціях, які вимагають прийняття 
конкретного рішення (вирішення судової 
справи). 

0,12 0,33 0,12 

2.2.6. Оперування законами логіки, аналітичний 
склад та критичність мислення. -0,82 -0,86 -0,82 

2.2.7. 
Вміння слухати, виокремлювати головне 
та зайве із загального масиву почутої 
інформації. 

0,63 -0,44 0,63 

2.2.8. Працьовитість. 0,05 -0,17 0,05 
2.2.9. Чесність. 1,07 1,53 1,07 
2.2.10. Порядність. 1,02 1,56 1,02 
2.2.11. Cправедливість. 1,14 1,64 1,14 
2.2.12. Особиста гідність та самоповага. 0,42 0,30 0,42 

2.2.13. 
Здатність адаптовуватися у робочому 
колективі, налагоджувати конструктивний 
діалог із співробітниками та підлеглими. 

-2,05 -1,28 -2,05 

2.2.14. 
Здатність швидко зорієнтуватися  у 
нестандартній ситуації та взяти її під 
контроль(стресостійкість). 

0,04 0,07 0,04 

2.2.15. Розуміння публічності своєї посади та 
підвищеної уваги  суспільства до судді. -0,12 0,97 -0,12 

2.2.16. Контроль за своїм зовнішнім виглядом. -1,54 -0,58 -1,54 

2.2.17. Навики управління залою судового 
засідання. -1,06 -0,18 -1,06 

 
 

Додаток 32. Рейтинг особистих якостей за параметром «Важливість» 
(2015рік). 

 
Особиста якість Важливість

Навики юридичного письма (здатність грамотно, лаконічно та зрозуміло скласти 
процесуальний документ). 1,21 
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Cправедливість. 1,14 
Чесність. 1,07 
Порядність. 1,02 
Організаційні навики: здатність ефективно планувати робочий час, раціональне 
використання ресурсів персоналу (помічник, секретар), планування 
призначення судових засідань. 

0,73 

Вміння слухати, виокремлювати головне та зайве із загального масиву почутої 
інформації. 0,63 

Прагнення до професійного зростання (схильність до самопідготовки, бажання 
опановувати нові знання, наявність потенціалу для професійного розвитку). 0,52 

Особиста гідність та самоповага. 0,42 
Рішучість, впевненість та оперативність дій в ситуаціях, які вимагають 
прийняття конкретного рішення (вирішення судової справи). 0,12 

Працьовитість. 0,05 
Здатність швидко зорієнтуватися  у нестандартній ситуації та взяти її під 
контроль(стресостійкість). 0,04 

Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги  суспільства до судді. -0,12 
Оперування законами логіки, аналітичний склад та критичність мислення. -0,82 
Навики управління залою судового засідання. -1,06 
Якісне мовлення (чітка, інтонаційна вимова,  побудова закінчених за змістом 
речень,  зрозуміле для учасників процесу висловлювання). -1,41 

Контроль за своїм зовнішнім виглядом. -1,54 
Здатність адаптуватися у робочому колективі, налагоджувати конструктивний 
діалог із співробітниками та підлеглими. -2,05 

 

Додаток 33. Рейтинг особистих якостей за параметром «Ризик» 
(2015рік). 

 
Особиста якість Ризик 

Cправедливість. 1,64 
Порядність. 1,56 
Чесність. 1,53 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги  суспільства до судді. 0,97 
Рішучість, впевненість та оперативність дій в ситуаціях, які вимагають 
прийняття конкретного рішення (вирішення судової справи). 0,33 
Особиста гідність та самоповага. 0,30 
Здатність швидко зорієнтуватися  у нестандартній ситуації та взяти її під 
контроль(стресостійкість). 0,07 
Працьовитість. -0,17 
Навики управління залою судового засідання. -0,18 
Навики юридичного письма (здатність грамотно, лаконічно та зрозуміло скласти 
процесуальний документ). -0,34 
Вміння слухати, виокремлювати головне та зайве із загального масиву почутої 
інформації. -0,44 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. -0,58 
Організаційні навики: здатність ефективно планувати робочий час, раціональне 
використання ресурсів персоналу (помічник, секретар), планування 
призначення судових засідань. -0,69 
Прагнення до професійного зростання (схильність до самопідготовки, бажання 
опановувати нові знання, наявність потенціалу для професійного розвитку). -0,84 
Оперування законами логіки, аналітичний склад та критичність мислення. -0,86 
Якісне мовлення (чітка, інтонаційна вимова,  побудова закінчених за змістом 
речень,  зрозуміле для учасників процесу висловлювання). -0,99 
Здатність адаптовуватися у робочому колективі, налагоджувати конструктивний 
діалог із співробітниками та підлеглими. -1,28 
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Додаток 34. Методи оцінки особистих якостей для кожної якості (всі 
респонденти, 2015рік). 
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Організаційні навики: здатність 
ефективно планувати робочий час, 
раціональне використання ресурсів 
персоналу (помічник, секретар), 
планування призначення судових 
засідань. 

4,2% 33,4% 6,5% 12,9% 22,9% 16,8% 0,8% 2,5% 

Навики юридичного письма 
(здатність грамотно, лаконічно та 
зрозуміло скласти процесуальний 
документ). 

14,1% 27,4% 5,7% 7,9% 6,9% 23,4% 0,9% 11,9% 

Якісне мовлення (чітка, інтонаційна 
вимова,  побудова закінчених за 
змістом речень,  зрозуміле для 
учасників процесу висловлювання). 

6,6% 14,8% 31,6% 5,0% 4,1% 32,2% 0,9% 2,9% 

Прагнення до професійного 
зростання (схильність до 
самопідготовки, бажання 
опановувати нові знання, наявність 
потенціалу для професійного 
розвитку). 

4,9% 23,9% 12,3% 16,8% 18,3% 9,2% 0,9% 11,6% 

Рішучість, впевненість та 
оперативність дій в ситуаціях, які 
вимагають прийняття конкретного 
рішення (вирішення судової 
справи). 

4,5% 22,8% 8,1% 19,3% 10,2% 30,8% 0,8% 1,2% 

Оперування законами логіки, 
аналітичний склад та критичність 
мислення. 

7,5% 19,7% 17,2% 24,6% 7,5% 18,3% 0,3% 2,9% 

Вміння слухати, виокремлювати 
головне та зайве із загального 
масиву почутої інформації. 

4,7% 23,2% 14,4% 16,5% 7,8% 29,0% 1,4% 0,6% 

Працьовитість. 4,5% 36,1% 3,1% 6,8% 32,5% 11,4% 1,8% 1,8% 
Чесність. 13,3% 20,8% 4,3% 17,1% 23,7% 5,8% 10,5% 2,0% 
Порядність. 11,4% 22,4% 4,4% 14,7% 25,4% 5,6% 12,2% 1,7% 
Cправедливість. 7,2% 22,3% 5,5% 19,4% 24,1% 10,2% 7,3% 2,3% 
Особиста гідність та самоповага. 4,8% 19,5% 13,8% 23,1% 16,4% 7,6% 2,8% 9,5% 
Здатність адаптовуватися у 
робочому колективі, налагоджувати 
конструктивний діалог із 
співробітниками та підлеглими. 

2,8% 29,8% 4,9% 18,7% 31,5% 8,0% 1,3% 0,7% 

Здатність швидко зорієнтуватися  у 
нестандартній ситуації та взяти її 
під контроль(стресостійкість). 

4,7% 20,0% 10,4% 26,4% 9,8% 24,4% 0,7% 0,4% 

Розуміння публічності своєї посади 
та підвищеної уваги  суспільства до 
судді. 

10,2% 14,3% 20,5% 17,4% 6,4% 5,9% 6,5% 16,5% 

Контроль за своїм зовнішнім 
виглядом. 6,0% 25,4% 16,8% 5,7% 21,9% 13,2% 4,9% 2,7% 

Навики управління залою судового 
засідання. 3,8% 32,2% 5,2% 7,9% 5,3% 41,2% 1,1% 0,5% 
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Додаток 35. Методи оцінки особистих якостей для кожної якості (судді 
адміністративної спеціалізації, 2015рік). 
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Організаційні навики: здатність 
ефективно планувати робочий час, 
раціональне використання ресурсів 
персоналу (помічник, секретар), 
планування призначення судових 
засідань. 

4,2% 34,7% 7,7% 11,0% 24,1% 15,4% 0,9% 1,8% 

Навики юридичного письма 
(здатність грамотно, лаконічно та 
зрозуміло скласти процесуальний 
документ). 

16,3% 28,9% 6,8% 8,2% 7,2% 22,4% 0,6% 9,5% 

Якісне мовлення (чітка, інтонаційна 
вимова,  побудова закінчених за 
змістом речень,  зрозуміле для 
учасників процесу висловлювання). 

7,2% 14,9% 33,5% 5,6% 3,9% 31,4% 1,1% 2,4% 

Прагнення до професійного 
зростання (схильність до 
самопідготовки, бажання 
опановувати нові знання, наявність 
потенціалу для професійного 
розвитку). 

5,0% 24,1% 14,8% 18,9% 20,0% 6,3% 1,1% 9,8% 

Рішучість, впевненість та 
оперативність дій в ситуаціях, які 
вимагають прийняття конкретного 
рішення (вирішення судової справи). 

5,2% 20,3% 9,6% 22,0% 10,5% 30,5% 0,9% 0,9% 

Оперування законами логіки, 
аналітичний склад та критичність 
мислення. 

9,6% 18,6% 19,9% 24,9% 7,6% 17,3% 0,0% 2,2% 

Вміння слухати, виокремлювати 
головне та зайве із загального 
масиву почутої інформації. 

5,1% 25,2% 15,5% 15,2% 9,3% 28,4% 0,9% 0,4% 

Працьовитість. 5,2% 36,3% 3,5% 7,2% 34,6% 8,1% 2,4% 2,6% 
Чесність. 14,3% 20,5% 5,1% 18,3% 24,5% 5,1% 10,3% 1,8% 
Порядність. 12,2% 22,3% 5,7% 14,2% 27,2% 4,6% 12,2% 1,6% 
Cправедливість. 8,1% 22,1% 7,2% 18,5% 23,2% 9,7% 8,8% 2,3% 
Особиста гідність та самоповага. 5,6% 18,9% 12,6% 24,7% 16,5% 8,0% 3,5% 10,2% 
Здатність адаптовуватися у робочому 
колективі, налагоджувати 
конструктивний діалог із 
співробітниками та підлеглими. 

3,5% 32,0% 5,0% 16,7% 31,8% 8,2% 1,7% 1,1% 

Здатність швидко зорієнтуватися  у 
нестандартній ситуації та взяти її під 
контроль(стресостійкість). 

5,5% 19,8% 9,8% 26,8% 10,4% 27,0% 0,4% 0,2% 

Розуміння публічності своєї посади 
та підвищеної уваги  суспільства до 
судді. 

12,2% 16,0% 19,0% 17,7% 6,7% 4,6% 5,7% 18,3% 

Контроль за своїм зовнішнім 
виглядом. 4,4% 25,7% 16,6% 5,4% 23,9% 12,9% 6,8% 4,2% 

Навики управління залою судового 
засідання. 4,1% 32,3% 6,3% 7,5% 5,3% 43,5% 0,6% 0,4% 
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Додаток 36. Методи оцінки особистих якостей для кожної якості (судді 
господарської спеціалізації, 2015рік). 
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Організаційні навики: здатність 
ефективно планувати робочий час, 
раціональне використання ресурсів 
персоналу (помічник, секретар), 
планування призначення судових 
засідань. 

4,0% 31,4% 5,2% 14,3% 21,3% 17,6% 0,7% 3,1% 

Навики юридичного письма (здатність 
грамотно, лаконічно та зрозуміло 
скласти процесуальний документ). 

12,2% 26,4% 4,6% 7,8% 6,7% 24,6% 1,2% 14,3% 

Якісне мовлення (чітка, інтонаційна 
вимова,  побудова закінчених за 
змістом речень,  зрозуміле для 
учасників процесу висловлювання). 

6,2% 14,9% 30,2% 4,6% 4,4% 33,2% 0,7% 3,3% 

Прагнення до професійного зростання 
(схильність до самопідготовки, 
бажання опановувати нові знання, 
наявність потенціалу для професійного 
розвитку). 

4,8% 24,0% 10,1% 15,1% 17,0% 12,0% 0,7% 13,4% 

Рішучість, впевненість та 
оперативність дій в ситуаціях, які 
вимагають прийняття конкретного 
рішення (вирішення судової справи). 

3,8% 25,5% 6,8% 17,1% 10,0% 31,6% 0,7% 1,4% 

Оперування законами логіки, 
аналітичний склад та критичність 
мислення. 

5,6% 20,9% 15,0% 24,6% 7,5% 19,5% 0,5% 3,5% 

Вміння слухати, виокремлювати 
головне та зайве із загального масиву 
почутої інформації. 

4,4% 21,8% 13,6% 17,9% 6,6% 30,0% 1,7% 0,9% 

Працьовитість. 3,9% 36,4% 2,7% 6,4% 30,9% 14,6% 1,2% 1,1% 
Чесність. 12,6% 21,4% 3,6% 16,2% 23,3% 6,6% 10,9% 2,2% 
Порядність. 10,8% 22,8% 3,3% 15,3% 24,0% 6,6% 12,3% 1,7% 
Cправедливість. 6,5% 22,6% 3,8% 20,5% 25,2% 10,8% 5,9% 2,3% 
Особиста гідність та самоповага. 4,1% 20,5% 15,2% 22,1% 16,6% 7,4% 2,2% 9,1% 
Здатність адаптовуватися у робочому 
колективі, налагоджувати 
конструктивний діалог із 
співробітниками та підлеглими. 

2,1% 28,3% 4,9% 20,9% 31,8% 8,0% 1,0% 0,3% 

Здатність швидко зорієнтуватися  у 
нестандартній ситуації та взяти її під 
контроль(стресостійкість). 

4,2% 20,7% 11,3% 26,7% 9,5% 22,6% 1,0% 0,7% 

Розуміння публічності своєї посади та 
підвищеної уваги  суспільства до судді. 8,5% 13,0% 22,3% 17,6% 6,3% 7,3% 7,3% 15,3% 

Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 7,7% 25,9% 17,4% 6,1% 20,6% 13,8% 3,4% 1,4% 
Навики управління залою судового 
засідання. 3,7% 32,9% 4,4% 8,4% 5,5% 40,0% 1,6% 0,5% 
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Додаток 37. Запропоновані респондентами відповіді на запитання про 
додаткові методи оцінки особистих якостей (анкетування 
2015 року). 

 
1 опитування попередніх працедавців; колег по минулій роботі; осіб, які надали рекомендації 
2 моделювання життєвих ситуацій 

3 
більш широке використання морально-етичного рівня кандидата, його встановлення на первинних 
стадіях добору 

4 письмове складання процесуальних документів з використанням бази законодавства 
5 біографічний метод (з`ясування формування кандидата як фахівця, його професійного шляху) 

6 
метод незалежних "суддів" (залучення до співбесіди у ВККС фахівців різних сфер знань:психологів, 
фахівців з логіки) 

7 достатньо тих, що є 
8 безсторонність у розумінні Бангалорських принципів поведінки суддів 
9 патріотизм 

10 перевіряти профілі у соціальних мережах 

11 
здатність кандидата на посаду судді: усвідомлення відповідальності у роботі, бути старанним і 
виваженим при прийнятті рішень 

12 суддями повинні бути виключно помічники: особи, які працювали в суді та бачили роботу суду 
13 комплексне тестування рівня професійних знань з урахуванням спеціалізації суду 

14 
складання процесуального документа по заданій фабулі з можливістю користуватися нормативно-
правовою базою 

15 етична поведінка судді у позаробочий час 
16 вміння судді формувати власні думки 
17 неупередженність, сумлінність, професіоналізм, наполегливість, комунікабельність, врівноваженість 

18 
стажування не менше року у суддів-кураторів визначених зборами суддів: судді знають хто з них 
може навчити і побачити в кандидаті гідного суддю 

19 аналіз спеціалістів в галузі психології  

20 

написання процесуальних документів в реальних умовах (доступ до матеріалів справи, літератури, 
законодавства, достатній час для виконання завдання) з наступним їх аналізом працюючими 
суддями, а не науковцями 

21 

характеристика шкільного психолога з метою відзначення стресостійкості та соціальної активності 
кандидата; відомості щодо середнього показника відвідування занять (ВНЗ) для визначення рівня 
відповідальності при виконанні обов`язків; трикомплексні психологічні тести у різні періоди 
станування 

22 дотримання незалежної позиції 

23 
стосовно суддів-чоловіків: чи проходили військову службу в ЗСУ; як ви ставитесь до проходження 
строкової служби в ЗСУ 

24 

особистий внесок кандидата у розвиток теорії та практики правозастосування: реферати, наукові 
статті, публікації, практична адвокатська діяльність - здатність формулювати правові позиції , їх 
відповідність діючому законодавству 

25 
ступінь ймовірної залежності: хвороби, родинні стосунки, особисті зобов`язання, політичні 
прихільності, майновий стан 

26 рекомендаціїне меньше 2х фахівців-юристів із досвідом роботи у правознавчій сфері більше 10 років 

27 
проведення комплексного психологічного тесту в формі особистої співбесіди з кандидатом, а не за 
допомогою комп`ютерної техніки, питання не повинні бути пов`язані з юридичною професією 

28 необхідно у школі суддів запровадити спецкурс з питань викладених в анкеті в розділі III 
29 характеристика з навчального закладу, в якому навчався кандидат  

30 
кандидат повинен бути справжнім патріотом своєї держави, тому треба проводити тестування на 
знання державної мови, історії України 

31 автобіографія 

32 
на посаді судді повинні працювати люди, що що відпрацювали в суді на посаді помічника судді не 
менш як 3 роки (проявляються якості:працьовитість, чесність, порядніть, справедливість) 

33 

надання від суду де працював довідки, яка б характеризувала суддю  за такими 
критеріями:працьовитість, чесність, порядність, справедливість, участь в житті колективу, 
дотримання трудової дисципліні тощо 

34 стажування кандидата на посаду судді у судді-куратора повинно відбуватися не менш як місяць 
35 здатність психологічного контролю над поведінкою учасників процесу 
36 здатність роз`яснювати сторонам сутність процесуальних дій, а також мотиви винесення певного 
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процесуального документа 
37 здатність постановки вірних питань для вирішення спорів 

38 
суддя має докладати всіх зусиль, щоб на думку розсудливої, законослухняної людини, його поведінка 
була бездоганною 

39 вміння протистояти будь-якому тиску 
40 уміння поєднувати принципи законності та справедливості 

 

Додаток 38. Розподіл відповідей респондентів на запитання про 
методи оцінки особистих якостей в залежності від 
інстанції, в якій працює суддею респондент. 

 

№ метод 
Місцева 
інстанція 

Апеляційна 
інстанція 

1 психологічний тест 22,7% 22,2% 
2 ситуативне завдання(рольова гра) 14,7% 14,7% 
3 письмовий тест по моральних дилемах 10,4% 10,2% 
4 співбесіда в ВККСУ 11,4% 9,8% 
5 характеристика з місця стажування 13,9% 16,4% 
6 характеристика від куратора з НШСУ 7,5% 8,1% 
7 характеристика з місця роботи 15,8% 16,3% 
8 результати спец.перевірки 3,6% 2,3% 

 

Додаток 39.  Розподіл відповідей респондентів на запитання про 
методи оцінки особистих якостей в залежності від 
спеціалізації 

 

№ метод 
Цивільна 

спеціалізація
Кримінальна 
спеціалізація 

1 психологічний тест 22,3% 22,7% 
2 ситуативне завдання(рольова гра) 11,5% 18,9% 
3 письмовий тест по моральних дилемах 11,1% 9,5% 
4 співбесіда в ВККСУ 11,3% 9,7% 
5 характеристика з місця стажування 13,9% 16,7% 
6 характеристика від куратора з НШСУ 7,6% 8,0% 
7 характеристика з місця роботи 19,0% 12,1% 
8 результати спец.перевірки 3,3% 2,5% 

 

Додаток 40.  Розподіл відповідей респондентів на запитання про 
методи оцінки особистих якостей в залежності від статі 

 

№ метод 
Судді-
жінки 

Судді-
чоловіки 

1 психологічний тест 23,0% 22,1% 
2 ситуативне завдання(рольова гра) 14,1% 15,4% 
3 письмовий тест по моральних дилемах 11,0% 9,7% 
4 співбесіда в ВККСУ 10,1% 11,1% 
5 характеристика з місця стажування 14,4% 15,8% 
6 характеристика від куратора з НШСУ 7,5% 7,9% 
7 характеристика з місця роботи 16,8% 15,1% 
8 результати спец.перевірки 3,1% 2,8% 
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Додаток 41. Розподіл відповідей респондентів на запитання про 
методи оцінки особистих якостей в залежності від стажу 
роботи суддею 

 

№ метод Стаж 0-10 
Стаж 

більше 10 
1 психологічний тест 23,5% 21,9% 
2 ситуативне завдання(рольова гра) 14,2% 15,0% 
3 письмовий тест по моральних дилемах 10,5% 10,3% 
4 співбесіда в ВККСУ 12,0% 9,7% 
5 характеристика з місця стажування 13,3% 16,3% 
6 характеристика від куратора з НШСУ 7,2% 8,1% 
7 характеристика з місця роботи 16,0% 16,0% 
8 результати спец.перевірки 3,3% 2,8% 

 
 

Додаток 42. Рейтинги методів оцінки по кожній особистій якості 
 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 
психологічний тест 26,8% 
характеристика з місця роботи 16,3% 
ситуативне завдання(рольова гра) 13,0% 
письмовий тест по моральних дилемах 12,5% 
співбесіда в ВККСУ 11,1% 
характеристика з місця стажування 10,8% 
результати спец.перевірки 5,7% 
характеристика від куратора з НШСУ 3,7% 

 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 
психологічний тест 27,2% 
письмовий тест по моральних дилемах 14,9% 
характеристика з місця роботи 13,7% 
ситуативне завдання(рольова гра) 12,5% 
співбесіда в ВККСУ 11,6% 
характеристика з місця стажування 10,0% 
результати спец.перевірки 5,8% 
характеристика від куратора з НШСУ 4,2% 

 
Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 
психологічний тест 28,2% 
письмовий тест по моральних дилемах 15,0% 
характеристика з місця роботи 12,9% 
ситуативне завдання(рольова гра) 12,0% 
співбесіда в ВККСУ 11,0% 
характеристика з місця стажування 10,9% 
результати спец.перевірки 5,5% 
характеристика від куратора з НШСУ 4,5% 
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Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 
психологічний тест 28,8% 
письмовий тест по моральних дилемах 14,4% 
характеристика з місця роботи 13,0% 
співбесіда в ВККСУ 11,7% 
ситуативне завдання(рольова гра) 11,5% 
характеристика з місця стажування 11,1% 
результати спец.перевірки 5,6% 
характеристика від куратора з НШСУ 4,0% 

 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 
психологічний тест 28,4% 
письмовий тест по моральних дилемах 17,4% 
характеристика з місця роботи 13,1% 
ситуативне завдання(рольова гра) 12,4% 
співбесіда в ВККСУ 10,7% 
характеристика з місця стажування 9,9% 
характеристика від куратора з НШСУ 4,1% 
результати спец.перевірки 4,0% 

 
Організаційні навики, в т.ч. здатність планування робочого часу; керування помічником та 
секретарем; ефективне планування та призначення судових засідань. 
характеристика з місця стажування 23,5% 
ситуативне завдання(рольова гра) 20,6% 
характеристика з місця роботи 19,7% 
психологічний тест 13,7% 
характеристика від куратора з НШСУ 8,8% 
співбесіда в ВККСУ 8,4% 
письмовий тест по моральних дилемах 4,4% 
результати спец.перевірки 1,0% 

 
Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 
характеристика з місця стажування 22,2% 
характеристика з місця роботи 18,3% 
письмовий тест по моральних дилемах 14,6% 
характеристика від куратора з НШСУ 13,9% 
ситуативне завдання(рольова гра) 13,6% 
психологічний тест 7,5% 
співбесіда в ВККСУ 6,9% 
результати спец.перевірки 3,0% 

 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 
співбесіда в ВККСУ 30,5% 
ситуативне завдання(рольова гра) 14,6% 
характеристика з місця стажування 14,4% 
характеристика з місця роботи 13,8% 
характеристика від куратора з НШСУ 11,5% 
психологічний тест 7,8% 
письмовий тест по моральних дилемах 5,7% 
результати спец.перевірки 1,7% 
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Прагнення до професійного зростання. 
психологічний тест 20,9% 
характеристика з місця стажування 17,5% 
характеристика з місця роботи 16,0% 
співбесіда в ВККСУ 15,1% 
ситуативне завдання(рольова гра) 12,1% 
характеристика від куратора з НШСУ 11,3% 
письмовий тест по моральних дилемах 4,7% 
результати спец.перевірки 2,4% 

 
Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 
психологічний тест 21,9% 
характеристика з місця роботи 19,6% 
характеристика з місця стажування 19,2% 
ситуативне завдання(рольова гра) 16,1% 
співбесіда в ВККСУ 8,4% 
характеристика від куратора з НШСУ 7,9% 
письмовий тест по моральних дилемах 4,9% 
результати спец.перевірки 2,0% 

 
Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 
психологічний тест 30,3% 
ситуативне завдання(рольова гра) 14,5% 
характеристика з місця роботи 14,3% 
співбесіда в ВККСУ 11,2% 
характеристика з місця стажування 10,5% 
письмовий тест по моральних дилемах 10,5% 
характеристика від куратора з НШСУ 7,7% 
результати спец.перевірки 0,9% 

 
Вміння слухати. 
психологічний тест 19,5% 
співбесіда в ВККСУ 18,5% 
ситуативне завдання(рольова гра) 15,3% 
характеристика від куратора з НШСУ 14,3% 
характеристика з місця стажування 14,1% 
характеристика з місця роботи 12,0% 
письмовий тест по моральних дилемах 5,2% 
результати спец.перевірки 1,0% 

 
Працьовитість. 
характеристика з місця стажування 24,9% 
характеристика з місця роботи 23,0% 
ситуативне завдання(рольова гра) 19,5% 
характеристика від куратора з НШСУ 11,9% 
психологічний тест 11,6% 
письмовий тест по моральних дилемах 3,9% 
співбесіда в ВККСУ 3,8% 
результати спец.перевірки 1,6% 
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Чесність. 
психологічний тест 24,4% 
характеристика з місця роботи 16,3% 
ситуативне завдання(рольова гра) 15,5% 
характеристика з місця стажування 13,3% 
письмовий тест по моральних дилемах 13,2% 
характеристика від куратора з НШСУ 6,3% 
результати спец.перевірки 6,1% 
співбесіда в ВККСУ 4,9% 

 
Порядність. 
психологічний тест 21,9% 
характеристика з місця роботи 17,6% 
ситуативне завдання(рольова гра) 15,3% 
характеристика з місця стажування 14,1% 
письмовий тест по моральних дилемах 13,9% 
характеристика від куратора з НШСУ 6,4% 
результати спец.перевірки 5,9% 
співбесіда в ВККСУ 4,9% 

 
Cправедливість. 
психологічний тест 26,4% 
характеристика з місця роботи 16,4% 
ситуативне завдання(рольова гра) 15,3% 
письмовий тест по моральних дилемах 15,1% 
характеристика з місця стажування 13,4% 
характеристика від куратора з НШСУ 6,7% 
співбесіда в ВККСУ 4,5% 
результати спец.перевірки 2,1% 

 
Особиста гідність та самоповага. 
психологічний тест 29,0% 
письмовий тест по моральних дилемах 14,8% 
характеристика з місця роботи 13,5% 
ситуативне завдання(рольова гра) 12,8% 
характеристика з місця стажування 11,3% 
співбесіда в ВККСУ 9,8% 
характеристика від куратора з НШСУ 6,7% 
результати спец.перевірки 2,2% 

 
Здатність адаптуватися у колективі  суду. 
психологічний тест 24,5% 
характеристика з місця стажування 20,8% 
характеристика з місця роботи 17,8% 
ситуативне завдання(рольова гра) 17,8% 
письмовий тест по моральних дилемах 6,6% 
характеристика від куратора з НШСУ 6,6% 
співбесіда в ВККСУ 4,7% 
результати спец.перевірки 1,1% 
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Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 
психологічний тест 33,4% 
ситуативне завдання(рольова гра) 17,1% 
характеристика з місця роботи 15,9% 
характеристика з місця стажування 11,2% 
письмовий тест по моральних дилемах 9,4% 
співбесіда в ВККСУ 7,9% 
характеристика від куратора з НШСУ 4,2% 
результати спец.перевірки 0,8% 

 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 
психологічний тест 27,5% 
співбесіда в ВККСУ 19,6% 
письмовий тест по моральних дилемах 14,8% 
характеристика з місця стажування 11,2% 
характеристика з місця роботи 8,8% 
ситуативне завдання(рольова гра) 7,6% 
характеристика від куратора з НШСУ 6,7% 
результати спец.перевірки 3,7% 

 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 
характеристика з місця стажування 20,1% 
характеристика з місця роботи 17,4% 
ситуативне завдання(рольова гра) 15,5% 
психологічний тест 15,0% 
співбесіда в ВККСУ 12,3% 
характеристика від куратора з НШСУ 10,4% 
письмовий тест по моральних дилемах 7,9% 
результати спец.перевірки 1,3% 

 
Навики управління залою судових засідань. 
характеристика з місця роботи 21,4% 
ситуативне завдання(рольова гра) 20,2% 
психологічний тест 19,8% 
характеристика з місця стажування 18,5% 
характеристика від куратора з НШСУ 9,3% 
співбесіда в ВККСУ 5,4% 
письмовий тест по моральних дилемах 4,6% 
результати спец.перевірки 0,8% 

 
 

Додаток 43. Які особисті якості найкраще оцінювати кожним з 
запропонованих в анкеті методів 

психологічний тест 
Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 6,8% 
Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 6,1% 
Особиста гідність та самоповага. 5,9% 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 5,8% 
Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 5,8% 
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Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 5,7% 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 5,6% 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 5,5% 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 5,5% 
Cправедливість. 5,4% 
Чесність. 5,0% 
Здатність адаптуватися у колективі  суду. 5,0% 
Порядність. 4,5% 
Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 4,4% 
Прагнення до професійного зростання. 4,1% 
Навики управління залою судових засідань. 3,9% 
Вміння слухати. 3,9% 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 3,0% 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне планування та призначення судових 
засідань. 

2,7% 

Працьовитість. 2,4% 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 1,5% 
Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 1,5% 

 
ситуативне завдання (рольова гра) 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне планування та призначення судових 
засідань. 

6,2% 

Навики управління залою судових засідань. 6,1% 
Працьовитість. 6,0% 
Здатність адаптуватися у колективі  суду. 5,5% 
Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 5,3% 
Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 4,9% 
Чесність. 4,8% 
Cправедливість. 4,8% 
Порядність. 4,8% 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 4,7% 
Вміння слухати. 4,7% 
Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 4,5% 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 4,4% 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 4,1% 
Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 4,1% 
Особиста гідність та самоповага. 3,9% 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 3,9% 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 3,9% 
Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 3,7% 
Прагнення до професійного зростання. 3,6% 
Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 3,5% 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 2,3% 

 
письмовий тест по моральних дилемах 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 7,7% 
Cправедливість. 6,7% 
Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 6,6% 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 6,5% 
Особиста гідність та самоповага. 6,5% 
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Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 6,4% 
Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 6,3% 
Порядність. 6,2% 
Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 6,2% 
Чесність. 5,9% 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 5,6% 
Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 4,6% 
Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 4,1% 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 3,4% 
Здатність адаптуватися у колективі  суду. 2,9% 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 2,4% 
Вміння слухати. 2,3% 
Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 2,2% 
Навики управління залою судових засідань. 2,0% 
Прагнення до професійного зростання. 2,0% 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне планування та призначення судових 
засідань. 

1,9% 

Працьовитість. 1,7% 
 
співбесіда в ВККСУ 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 12,8% 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 8,4% 
Вміння слухати. 8,0% 
Прагнення до професійного зростання. 6,4% 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 5,2% 
Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 5,1% 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 5,0% 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 4,9% 
Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 4,9% 
Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 4,8% 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 4,7% 
Особиста гідність та самоповага. 4,2% 
Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 3,6% 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне планування та призначення судових 
засідань. 

3,6% 

Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 3,4% 
Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 2,9% 
Навики управління залою судових засідань. 2,3% 
Порядність. 2,2% 
Чесність. 2,1% 
Здатність адаптуватися у колективі  суду. 2,0% 
Cправедливість. 2,0% 
Працьовитість. 1,6% 

 
характеристика з місця стажування 
Працьовитість. 7,6% 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне планування та призначення судових 
засідань. 

7,0% 

Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 6,5% 
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Здатність адаптуватися у колективі  суду. 6,3% 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 6,0% 
Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 5,8% 
Навики управління залою судових засідань. 5,5% 
Прагнення до професійного зростання. 5,1% 
Порядність. 4,3% 
Вміння слухати. 4,3% 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 4,2% 
Чесність. 4,1% 
Cправедливість. 4,1% 
Особиста гідність та самоповага. 3,4% 
Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 3,4% 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 3,3% 
Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 3,3% 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 3,3% 
Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 3,3% 
Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 3,2% 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 3,0% 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 3,0% 

 
характеристика від куратора з НШСУ 
Вміння слухати. 8,4% 
Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 7,9% 
Працьовитість. 7,0% 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 6,6% 
Прагнення до професійного зростання. 6,5% 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 6,1% 
Навики управління залою судових засідань. 5,4% 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне планування та призначення судових 
засідань. 

5,1% 

Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 4,6% 
Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 4,6% 
Cправедливість. 4,0% 
Особиста гідність та самоповага. 3,9% 
Здатність адаптуватися у колективі  суду. 3,9% 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 3,9% 
Порядність. 3,8% 
Чесність. 3,7% 
Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 2,7% 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 2,5% 
Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 2,4% 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 2,4% 
Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 2,3% 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 2,2% 

 
характеристика з місця роботи 
Працьовитість. 6,6% 
Навики управління залою судових засідань. 6,0% 
Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 5,6% 
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Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне планування та призначення судових 
засідань. 

5,5% 

Здатність адаптуватися у колективі  суду. 5,1% 
Порядність. 5,1% 
Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 5,1% 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 4,9% 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 4,8% 
Cправедливість. 4,8% 
Чесність. 4,7% 
Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 4,6% 
Прагнення до професійного зростання. 4,5% 
Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 4,1% 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 3,9% 
Особиста гідність та самоповага. 3,9% 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 3,8% 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 3,8% 
Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 3,7% 
Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 3,7% 
Вміння слухати. 3,4% 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 2,5% 

 
результати спец.перевірки 
Чесність. 9,5% 
Порядність. 9,2% 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 9,1% 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 9,1% 
Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 8,7% 
Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 8,5% 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 6,3% 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 5,7% 
Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 4,5% 
Прагнення до професійного зростання. 3,7% 
Cправедливість. 3,4% 
Особиста гідність та самоповага. 3,4% 
Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 3,1% 
Працьовитість. 2,5% 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 2,5% 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 2,1% 
Здатність адаптуватися у колективі  суду. 1,8% 
Вміння слухати. 1,6% 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне планування та призначення судових 
засідань. 

1,5% 

Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 1,5% 
Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 1,3% 
Навики управління залою судових засідань. 1,2% 
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Додаток 44. Зведена таблиця запропонованих в 2013 році суддями тем 
для підвищення кваліфікації і перепідготовки. 

 

№ Тема 

кількість 
суддів, що 

запропонували 
цю тему 

1 
зміни, застосування нового кримінально-процесуального кодексу України 

63 

2 земельне законодавство / право власності на землю (оренда, земельні 
спори та правові підстави їх регулювання) 

48 
 

3 застосування Європейської конвенції та практики і рішень Європейського 
суду (з прав та основних свобод людини) 

46 

4 виготовлення процесуальних документів (форма написання і зміст) 31 
5 право власності  31 

6 
кредитні правовідносини (в т.ч. "Про іпотеку", стягнення заборгованості) 

28 

7 спадкове право / поділ спадщини 26 

8 забезпечення, належність, допустимість та оцінка доказів (включно з 
наданням та оцінкою доказів у кримінальному процесі) 

26 

9 моральна та матеріальна шкода в цивільному праві та судовій практиці та 
її відшкодування (ДТП) 

23 

10 призначення покарання (за угодою, обгрунтування та мотивування 
висновків) 

22 

11 застосування норм цивільного права при здійсненні правосуддя 18 
12 застосування норм міжнародного права при здійсненні правосуддя 16 

13 здійснення самочинного будівництва та його наслідки, порушення 
будівних норм 

16 

14 судовий розгляд та його процедура, запобіжні заходи в ході судового 
розгляду 

15 

15 постановлення та процесуальні питання пов`язані з виконанням судових 
рішень / невиконання судових рішень 

13 

16 трудові відносини (нещасні випадки), законодавство про працю 12 

17 
адміністративний процес (Кодекс адміністративного судочинства України) 

12 

18 заходи забезпечення кримінального провадження 12 
19 поділ майна подружжя 11 

20 виправдовувальний вирок, звільнення від кримінальної відповідальності, 
від покарання 

11 

21 тлумачення нормативно-правових актів (в т.ч. Консититуція України 
"Правосуддя") 

10 

22 поновлення на роботі 10 
23 застосування нових норм щодо неповнолітніх 10 
24 угоди, домовленості в кримінальному провадженні / цивільному спорі 10 

25 ефективність роботи та її організації в суді першої інстанції, оцінка 
діяльності, розгляд скарг 

9 

26 страхування 9 
27 недійсність правочинів 9 

28 право власності на житло (механізм реалізації права на житло; виселення 
з житлових приміщень осіб, на утриманні яких є малолітні діти) 

8 
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29 розмежування справ між цивільним, адміністративним, господарським та 
загальним судами 

8 

30 механізм формування єдиної судової практики 7 

31 договірні правовідносини (укладання/розірвання договорів, визначення 
угод недійсними)  

7 

32 судовий контроль за оскарженням рішень 7 

33 
безперервність, межі судового розгляду, нерозумні строки розгляду справ 

7 

34 правові позиції Верховного Суду України,  систематизація Постанов 7 

35 
етичний кодекс у правосудді, зокрема судді (моральність у правосудді, 
суддя як особистість наділений повноваженнями для відправлення 
правосуддя) 

6 

36 особливості провадження за нововиявленими обставинами 6 

37 заходи впливу на порушників, притягнення до адміністративної 
відповідальності порушників у суді 

6 

38 проблемні питання кваліфікації злочинів, їх розмежування 6 
39 додержання вимог КПК при винесенні рішень судами першої інстанції 6 
40 право власності на нерухоме майно 5 
41 методика проведення судового засідання 5 

42 наукова організація праці судді (в т.ч. забезпечення інтернетом, 
новинками IT) 

5 

43 податкове законодавство 5 
44 cклад суду; особи, що беруть у ньому участь, їх права і обов`язки 5 
45 співпраця, спілкування із засобами масової інформації 5 

46 вимоги до судових рішень та їх аналіз, викладення мотивованої частини 
рішення 

5 

47 діяльність слідчого судді за новим КПК України, його компетенція 5 
48 інновації в судочинстві (нововведення), проекти нових кодексів, зміни 4 
49 недоліки та невирішеність  питань цивільного процесу 4 
50 кримінальний процес 4 
51 захист прав споживачів 4 
52 захист честі, гідності, ділової репутації в судовому порядку 4 
53 призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків 4 
54 провадження в суді апеляційної інстанції, виготовлення ухвал і вироків 4 
55 злочини у сфері службової діяльності, економічні злочини 4 
56 розгляд кримінальних проваджень судом присяжних 4 
57 цивільний позов у кримінальному процесі (корупція) 4 
58 право інтелектуальної власності 3 

59 сервітут (право обмеженого користування чужими речами (майном) з 
певною метою і у встановлених межах), емфітевзис  

3 

60 поведінка учасників судового процесу 3 
61 аліменти, відповідь за ухилення їх сплати 3 
62 корпоративні спори 3 

63 позовна давність (початок перебігу, переривання перебігу, наслідки 
спливу), набувальна давність 

3 

64 загальні обов`язки суду щодо захисту прав людини відповідно до КПК 
України 

3 

65 особливості розгляду клопотань та скарг слідчими суддями 3 
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66 підстави та процесуальний порядок повернення обвинувального акту 3 

67 докази, належність, допустимість, достатність в сфері обігу наркотичних 
засобів 

3 

68 житлові спори 3 
69 екстрадиція осіб, що вчинили кримінальний злочин 3 
70 підвищення кваліфікації та самоосвіта судді, навички мовлення 3 
71 приватне обвинувачення 3 
72 психологічні аспекти роботи судді 2 
73 інвестиційна діяльність 2 
74 підстави припинення трудового договору з ініціативи власника 2 
75 позбавлення батьківських прав 2 
76 всі теми важливі і корисні 2 

77 "Про судоустрій" - можливість виділення певних категорій справ як вид 
спеціалізації 

2 

78 процесуальне становище сторін 2 
79 дрес-код судді 2 
80 правовідносини, що виникають при користуванні гуртожитком 2 

81 поняття суд і суддя, міжнародні норми, щодо законодавства про статус 
суддів (рекомендації, Європейська хартія) 

2 

82 психологія поведінки злочинців 2 
83 визначення місця проживання дітей (при розлученні) 2 
84 апеляційні рішення 2 
85 торгівля людьми або інша незаконна діяльність 2 
86 підстава для скасування судового рішення, перегляд судового рішення 2 
87 організаційні питання роботи слідчих судів  2 

88 негласні слідчі (розшукові) дії, межі легалізації їх результатів в матеріалах 
кримінального провадження 

2 

89 відповідальність за невиконання судових рішень  1 
90 справи про перерозрахунок пенсій 1 
91 відшкодування упущеної вигоди 1 
92 особливості ухвалення повторного заочного рішення 1 
93 призначення почеркознавчих експертиз 1 
94 сімейні правовідносини (сімейний контракт) 1 
95 банкрутство особи (фізичної) 1 
96 визнвння особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою 1 
97 медичне право 1 
98 договір-поруки 1 
99 навики ораторського мистецтва 1 
100 право соціального забезпечення 1 

101 практика застосування юрисдикції та визначення підсудності справ в 
порядку УПК  і КАС 

1 

102 можливість примусового виконання ухвал суддів про виконання мирових 
угод 

1 

103 розгляд справ за участю іноземного елементу 1 
104 гарантії суддівської недоторканості 1 
105 судова влада, як одна з гілок державної влади 1 
106 застосування суброгації та регресу 1 
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107 зміна обвинувачення прокурором та судом 1 
108 порушення митних правил та відповідальність за них 1 
109 підстави та процесуальний порядок проведення експертизи 1 
110 питання кваліфікації дій співучасників злочину 1 
111 злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 1 
112 недотримання процесуальних норм і строків як підстава для відмови 1 

113 можливість призначення нового судового розгляду в інших випадках окрім 
ст.45, ч.1 КПК 

1 

114 спрощені провадження щодо кримінальних проступків 1 
115 роль головуючого судді при підготовці та розгляді судових справ 1 
116 насильницькі злочини 1 
117 багатоепізодні справи з різними формами співучасті 1 
118 аналіз практики (по окремих категоріях злочинів) 1 
119 закриття кримінального провадження у звязку із смертю підозрюваного 1 
120 заняття з психології 1 
121 обрання, зміна, продовження строку утримання під вартою 1 
122 залучення третіх осіб які заявляють самостійні вимоги до справи 1 
123 запобігання "професійного вигорання" судді 1 
124 застосування примусових мір 1 
125 відбування покарання засудженим 1 
126 допит обвинуваченого та свідків у судовому засіданні 1 
127 правильність та ефективність керування судовим процесом 1 
128 виконання вироку 1 
129 судове провадження у режимі відеоконференції (особливість) 1 
130 злочин проти правосуддя 1 
131 змагальність ??нерозбірливо??   у кримінальному процесі 1 
132 відокремлення стадії замаху на злочин від добровільної відмови 1 
133 митний кодекс, його правове застосування 1 
134 оскарження дій нотаріуса 1 

135 незалежність при здійсненні правосуддя / спроби вплинути на 
незалежність судді (політичні сили, скарги) 

1 

 
 

Додаток 45. Теми для підвищення кваліфікації і перепідготовки, 
запропонованих в 2015 році суддями адміністративних 
судів. 

 
N З анкет адміністративної спеціалізації  частота

1 
застосування рішень Європейського суду з прав людини в практиці судів / 
Конвенція про захист прав людини 57

2 

земельне право (оскарження рішень державних земельних реєстраторів; за 
участю суб`єктів владних повноважень; порядок користування земельною 
ділянкою яка передана в безстрокове користування) 29

3 особливості розгляду справ, що пов`язані з проходженням публічної служби 29

4 
практика Верховного Суду України (в окремих та особливих провадженнях, 
аналіз правових  позицій); фомування єдиної практики 28

5 податкові справи та господарські операції 28
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6 

логіка написання (викладання) судового рішення (навик юридичного письма), 
порядок ухвалення судового рішення / методика складання процесуальних 
документів 11

7 професійна етика суду 10
8 практика розгляду певних категорій справ 10
9 обмеження права мирних зібрань 9

10 спілкування з людьми / співпраця із СМІ та громадськими активістами 8

11 
застосування норм КПК України / проблемні питання (визначення порядку та 
обсягу дослідження доказів; строки тримання під вартою; допит свідків) 8

12 
теми, де наводиться практика судів з зазначенням конкретних справ, практичні 
заняття 8

13 управління залою судового засідання 7
14 розмежування судових юрисдикцій (напр. ЦНК та КАС) 6
15 психологія / психологічні аспекти та варіанти їх вирішення 6
16 антикорупційне законодавство / боротьба з корупцією, в т.ч. серед суддів 6
17 незалежна позиція під час судових розглядів / незалежність судової влади 5

18 
справи з кредитних питань / стягнення на предмет іпотеки і оскарження дій 
ДВС 5

19 особливості провадження у справах, пов`язаних з виборчим процесом  5

20 
виконання судових рішень та контроль за їх виконанням (в адміністративних 
справах) 5

21 судова практика по ктегоріям справ (проблеми єдності) 5
22 рішення Коституційного Суду України 4
23 підсудність / визначення підсудності справ 4
24 пенсійне законодавство, особливості розгляду справ 4

25 
застосування нормативно- правових актів на практиці, методологія їх 
тлумачення 4

26 спори у сфері митних справ 4
27 поділ майна / житлові спори 3
28 вивчення доктрини адміністративного права як в Україні, як і в інших країнах  3

29 
способи захисту порушених прав, свобод та інтересів судом та межі здійснення 
цивільних прав 3

30 спори про право власності (в т.ч. інтелектуальна) 3
31 слідчий суддя, докази і доказування у кримінальному процесі 3

32 
порядок та характеристика підстав перегляду судових рішень за 
нововиявленими обставинами за КПК 3

33 трудові правовідносини (звільнення з ініціативи власника) 3

34 
розмежування норм цивільного, адміністративного та господарського 
процесуального законодавства 3

35 

практичні рекомендації що до дій судді з метою дотримання розумних строків 
розгляду, особливостей, методів ведення справ з урахуванням поведінки осіб 
(девіантна поведінка) , які беруть участь у справі 3

36 дисциплінарна відповідальність суддів 3
37 окремі ухвали 3
38 тиск на судову систему 3
39 судова практика по справам про скасування 2
40 спілкування / співпраця із СМІ та громадськими активістами 2
41 актуальні проблеми доказування у адміністративному судочинстві 2

42 
проблематичні питання, що виникають при розгляді клопотань про 
забезпечення позову  2

43 оскарження дій посадовців 2

44 
проблема застосування закону "Про очищення влади" та правова позиція з 
даного приводу Веніціанської  комісії, ВСУ, Конст. Суду України 2

45 судова практика ВАСУ (Вищого адміністративного суду України ) 2
46 правовий статут суддів, збільшення безпеки суддів 2
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47 звернення громадян 2

48 
адміністративний договір (ознаки та практика застосування, розмежування від 
інших видів договорів) 2

49 
проблемні питання процесуального законодавства, вдосконалення чинного 
законодавства 2

50 застосування Закону України "Про доступ до публічної інформації" 2

51 
судові доручення про проведення певних процесуальних дій до іноземного 
суду 2

52 визнання правочинів недійсними 1
53 право на позов та умови відкриття судового процесу (теоретичний аспект) 1
54 адміністративні акти ( теоретичний аспект) 1
55 розгляд справ в порядку КАС України  (земельні правовідносини) 1
56 судова практика в справах щодо правочинів, набувальна давність 1
57 судовий збір 1
58 захист прав споживачів 1
59 захист прав дітей 1
60 запобіжні заходи, затримання особи 1
61 поведінка судді під час здійснення судочинства 1
62 змагальність в кримінальному процесі її учасників та  суду 1
63 комп`ютерні злочини 1
64 визначення розміру моральної шкоди в різних категоріях справ 1
65 питання самовідводу і відводів 1

66 
аналіз найбільш типових судових помилок окремо за галузями матеріального 
та процесуального права 1

67 практика ВССУ (Вищий спеціалізований суд України) 1
68 особливості розгляду справ про службові злочини 1

69 
покладення на суддів обов`язків не пов`язаних з відправленням правосуддя 
(наприклад Д.з)  1

70 мотивування судового рішення 1
71 основні правила та принципи формальної логіки 1
72 повноваження органів Державної фінансової інспекції при звертанні до суду 1
73 прийняття додаткових доказів у суді апеляційної інстанції 1
74 сімейні правовідносини 1
75 комп`ютерні злочини 1

76 
практичне заняття щодо підготовки та подачі документів для обрання судді 
безстроково 1

77 статус невладних суб`єктів у правовідносинах 1
78 дискреційні повноваження, особливості вирішення спорів 1
79 оскарження правових актів індивідуальної дії 1
80 державне регулювання цін та тарифів 1
81 державна реєстрація речових прав на нерухоме майно 1
82 розширене тлумачення підстав для зупинення провадженя у справі 1
83 професійне вигорання у суддів 1
84 критерій оцінки рішень державних органів під час перевірки їх правомірності 1

85 

розмежування цивільної та адміністративної юрисдикції у справах про відмову 
у внесенні змін до актів цивільного стану , зокрема  щодо графи 
"національність" 1

86 правові висновки ВСУ за ….. рік,  актуалізація кожного року 1
87 рольові ігри з приводу нестандартних ситуацій  в судовому засіданні 1
88 суддівське  самоврядування 1

89 
розгляд спорів у сфері містобудування, планування і забудови теріторій, 
архітектурної діяльності 1

90 особливості розгляду соціальних спорів 1
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91 іноземні мови пов`язані з правом 1
92 принципи судочинства 2
93 спори з державною фінансовою інспекцією 2
94 особливості бухгалтерського обліку 1
95 допит свідків у адміністративному процесі 1
96 публічна інформація 1
97 статус прокурора, як позивача в адміністративному судочинстві 1
98 особливості розгляду справ в порядку скороченого провадження 1
99 психологічні можливості особи бути суддею 1

100 
спеціальні лекції з теоретичних питань адміністративного, податкового, 
митного та т.п. права 1

101 служіння Закону; верховенство права - вершина демократії 1
102 повага до судової діяльності 1

103 
аналіз судової практики по застосуванню судами окремих положень КАС 
України під час розгляду адміністративних справ 1

104 процедура та підстави притягнення до дисциплінарної відпорвідальності суддів 1
105 теорія права 1
106 спеціалізовані семінари-тренінги 1

107 
аналіз скасованих та змінених судових рішень апеляційною та касаційною 
інстанцією з різних категорій справ 1

108 
застосування заходів процесуального впливу на порушників порядку с залі 
суду 1

109 судовий захист прав особи в умовах конкуренції норм чинного законодавства 1
110 ІПС "Ліга-закон" розширені функції 1

 

Додаток 46. Теми для підвищення кваліфікації і перепідготовки, 
запропонованих в 2015 році суддями господарських 
судів. 

 
N З анкет господарської спеціалізації : частота

1 
земельні відносини, спори (оренда землі; порядок розгляду з урахуванням позицій 
обох спеціальних судів: ВГСУ та ВАСУ) 34

2 практика Європейського суду з прав людини та застосування Конвенції 33
3 вирішення корпоративних спорів 22
4 судова практика та оскарження угод в межах справ про банкрутство 16
5 особливості правового захисту об`єктів інтелектуальної власності 16

6 
процес за участю осіб-нерезидентів, доручення іноземних суддів, застосування 
іноземного законодавства 13

7 
особливості справ визначення права власності  (в т.ч. за набувальною давністю; 
приватизація майна) 12

8 судова етика та професійна поведінка 11
9 практика Верховного суду України та ВГСУ 12

10 
 навички викладання думок (письмових та усних) та переконання сторін / судова 
риторика  9

11 юридична психологія (психологічні аспекти професійної діяльності) 8

12 
укладання та розірванння договорів та визнання їх недійсними; передоговірних 
спорів 8

13 господарський процес 7
14 вирішення кредитних спорів, в т.ч. іпотека 7
15 грошові зобов`язання (в т.ч. стягнення заборгованост; пеняі) 7

16 
спори пов`язані з банківською діяльністю (в т.ч. банкрутства, тимчасова 
адміністрація) 7
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17 поведінка судді в залі судового засідання / ведення судового засідання 7
18 лізинг та оренда майна 6

19 

дослідження практики Європейського суду, питання імплементації національного 
законодавства, що регулює господарські правовідношини, до законодавства 
держав-членів Євросоюзу  6

20 застосування нормативно-правових актів у разі колізій норм права, їх тлумачення 6
21 строки позовної давності 5
22 питання правової лексики та правового письма, нове в граматиці  5

23 
проблеми різного застосування норм права судами апеляційної та касаційної 
інстанцій 5

24 протидія зловживанням сторонами процесуальними правами 4
25 перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами 4
26 актуальні зміни у судовій практиці з окремих категорій спорів 4
27 питання страхування 4

28 
застосування положень міжнародного публ./приватного права, законодавства, 
практики про арешти морських суден 4

29 застосування рішень Конституційного суду 4
30 організація роботи суду (в т.ч. управління персоналом) 4
31 застосування норм господарського ПК України 4

32 
особливості застосування норм Цивільного кодексу України в господарських 
правовідношенніх 4

33 
розгляд певних категорій справ (проблеми однакового застосування судами 
різних інстанцій норм законодавства) 4

34 формування позитивного іміджу судів у суспільстві; підвищення авторитету 4
35 питання вдосконалення законодавства щодо підвідомчості справ 3
36 судова практика (критерії забезпечення єдності) 3
37 питання про проведення експертизи 3
38 питання та форми комунікацій  суддів з органами влади та ЗМІ 3
39 безпека суддів та членів їх сімей 3
40 нові законодавчі акти в сфері господарських відносин 3
41 розгляд справ на рішення, дії або бездіяльність органів виконавчої служби 3

42 
застосування правового режиму на окремих (АТО) та окупованих теріторіях (Крим, 
ДНР, ЛНР) 4

43 про судоустрій та статус суддів 3
44 структура судового рішення / структура процесуальних документів - уніфікація 3
45 майже все охоплено 3
46 організація взаємодії з пресою 2
47 антикорупційне законодавство 2
48 практика Європейського суду по господарським справам 2
49 особливості правового регулювання договору перевезення (в т.ч. залізицею) 2
50 реалізація гарантій незалежності суддів 2
51 співвідношення статусу суду у різних країнах світу, аспекти його розвитку 2
52 все, що викладається на глибокому професійному рівні 2

53 
процесуальне врегулювання питання щодо проведення відео-, аудіозапису 
судового процесу сторонами справи та засобами масової інформації 2

54 
на даний час та в існуючому вигляді ніякого сенсу в існуванні національної школи 
суддів не має 2

55 
аспекти розмежування повноважень між судами господарської та адміністративної 
юрисдикції 2

56 поняття розумних строків розгляду справи 2
57 особливості вживання запобіжних заходів в господарському процесі 2
58 докази та їх оцінка (теорія доказування) 2
59 антиконкурентне законодавство 2
60 заподіяння зловживанню правом 2
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61 судове засідання у режимі відеоконференції 2
62 відкритість та прозорість діяльності судів у зарубіжних країнах 2
63 спори пов`язані з енергопостачанням 1
64 строки ліквідайційної процедури 1
65 поновлення строків 1

66 
вдосконалення законодавчої діяльності процесуальних норм шляхом їх 
обов`язкової попередньої (модульної) опробації у судових процесах 1

67 сучасний стан та перспективи розвитку в системі джерел права України 1
68 історично цікаві аспекти судочинства (цікаві справи) 1
69 управління робочим часом судді 1
70 практика застосування забезпечення позову 66-67 ГГК України 1
71 практика Європейського суду з питань захисту власності 1

72 
підвідомчість справ господарським судом у справах за позовами про звільнення 
майна з-під арешту, закладеного у межах кримінальної справи  1

73 правове регулювання обліку та обігу цінних паперів 1
74 англійська мова або мови Європейського суду 1
75 природоохоронне законодавство 1
76 судова практика у спорах про право власності на самочинне будівництво 1
77 спори про визнання правочинів недійсними 1
78 підсудність / визначення підсудності справ 1
79 процесуальні особливості перегляду справ в апеляційній інстанції 1
80 вексельне законодавство 1
81 стосовно електронного врядування в системі судочинства 1
82 аналіз судової практики, щодо застосування ст.63 ГПК України  1
83 договори про спільну діяльність 1

84 
діяльність организацій колективного управління авторськими і суміжними правами 
в Україні і за кордоном 1

85 особливості застосування та узгодженність приписів ст.69 ГПК України 1
86 застосування міжнародних конвенцій в світлі глобалізації та євроінтеграції 2
87 проблеми питання у спорах про охорону навколишнього середовища 1

88 
розуміння сутності несуперечливості господарсько-правових актів та засобів її 
забезпечення 1

89 застосування судом ст.83 ГПК України "Права на зменшення неустойки" 1
90 залучення до диспутів практикуючих адвокатів, вичення критики 1
91 новітні методи вирішення спорів 1
92 принципи судочинства, їх співвідношенням з нормами права 1
93 запобігання втручанню у правосуддя державних органів і громадських організацій 1
94 міжнародні стандарти незалежності суддів 1

95 
вирішення спорів за участю бюджетних організацій, дотримання ними Бюджетного 
кодексу України щодо кошторисних призначень 1

96 підстави звільнення від доказування  1
97 підвищення матеріального забезпечення суддів 1
98 правове регулювання права оперативного управління 1
99 теорія і практика розподілу влади в державі 1

100 участь прокурорів в судовому засіданні 1
101 планування та організація роботи суду 1
102 судова реформа в Україні 1
103 податкове право та податкове законодавство 1
104 закупівля за державні кошти: процедура та порядок оскарження 1

105 
застосування судом  заходів реагування на зловживання учасників судового 
процесу 1

106 антимонопольні справи 1
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Додаток 47. Класифікація професійних проблем за категоріями 
(дослідження 2013 року) 
 
№ Категорія професійних проблем з якими зтикаються судді 

1 Неналежні умови для роботи суду та суддів (матеріально-технічного, 
організаційного та управлінського характеру) 

2 Велике навантаження на суддю та брак часу (для розгляду справ у 
передбачені законом строки, в тому числі для вивчення практики вищих судів) 

3 
Нестабільність/відсутність усталеної судової практики (в тому числі через 
особливості процесуального закону), а також неоднакове застосування судами 
закону 

4 Нестабільність законодавства та його недосконалість  

5 

Забезпечення явки учасників процесу, їх недобросовісна поведінка 
(зловживання правами, невиконання обов’язків, затягування розгляду справи), 
в тому числі процесуальні проблеми, пов’язані із забезпеченням явки 
учасників процесу  

6 Загроза порушення гарантії незалежності при здійсненні правосуддя 

7 Суспільна неповага до професії судді, недовіра до суду. Проблеми в співпраці 
й спілкуванні з представниками органів влади й ЗМІ  

8 Низький рівень правової освіченості учасників процесу та проблеми, пов’язані 
з наданням учасникам процесу правової допомоги 

9 
Низький рівень професійної підготовки суддів, вперше призначених на посаду, 
а також працівників судів (у т.ч. прокурорів). Неефективність здійснення 
судочинства судами 1-ї інстанції 

10 Відсутність дієвих механізмів та недостатня якість заходів для підвищення 
кваліфікації суддів. 

11 
Проблеми суто професійного характеру: недостатній рівень знань конкретного 
опитаного судді,  сумніви в правильному правозастосуванні, в тому числі 
проблеми у виконанні приписів процесуальних норм 

12 Інше 

 

Додаток 48. Рейтинг наданих суддями формулювань найбільших 
професійних викликів (проблем) за анкетами 2013 року 
цивільної спеціалізації. 

 

№ фомулювання професійних проблем з анкет цивільної спеціалізацій 

кількість 
суддів що 
дали таке 
формулю- 
вання 

1 велике навантаження, брак часу (в т.ч. для вивчення практики Вищих судів) 62 

2 умови праці судді і суду (в т.ч.зарплата, матеріально-технічне 
забезпечення, відсутність залів засідання, перехід на новітні ІТ) 

54 

3 неоднакове застосування законодавства, нестабільність, недоліки, 
проблеми судової практики 

50 
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4 недосконалість процедури повідомлення сторін під час розгляду справ 
(неналежна робота поштового зв`язку) 

29 

5 
недосконалість законодавства / суперечливість норм закону  (зокрема 
недосконалість процесуального законодавства, що стосується повноважень 
суддів різних інстанцій) 

28 

6 відсутність єдиної судової практики 27 
7 нестабільність, часті зміни законодавства 23 

8 неповага і недовіра до суду та правосуддя (громадян,суспільства, 
правоохоронних органів, органів влади), суспільна зневага до профессії  

21 

9 незалежність при здійсненні правосуддя / спроби вплинути на незалежність 
судді (політичні сили, скарги) 

20 

10 обмежені строки розгляду справ 16 
11 правова необізнаність, низький рівень знань осіб, які беруть участь у справі 14 

12 недобросовісність громадян, участників судового розгляду (зловживання 
правами, невиконання обов`язків, затягування справи, неявка на засідання) 14 

13 формування судових касацій (зміна щодо суті судового рішення та 
заборона в касаційній інстанції направлення справ на новий розгляд) 

12 

14 підвищення ефективності судочинства (в т.ч. неякісний розгляд судами 
першої інстанції; більш повне дослідження обставин справи) 

6 

15 розмежування, розподіл справ по категоріям, формування складів судових 
колегій 

5 

16 невідповідність тлумачень правових норм їх змісту 5 

17 
відсутність можливості оперативно (в режимі on-line) ставити проблемні 
питання на сайті ВССУ для правильного вирішення справи та нові 
тлумачення застосування норм права 

4 

18 
впровадження нової системи документообігу суду без обговорення та без 
згоди суддів / невідповідність щодо оформлення судових рішень нормам 
права  

4 

19 відсутність дієвого механізму виконання судових рішень 4 
20 надання і оцінка доказів в справі 3 
21 належний і гарантований державою захист судді та членів його сім`ї 3 
22 залишення позової заяви без розгляду 3 
23 не завжди якісний підбір кандидатів на посаду судді 3 
24 відсутність семінарів, підвищення кваліфікації суддів 2 

25 правовий захист, забезпечення участі захисника при відсутності оплати 
(громадського захисника) 

2 

26 прийняття остаточного рішення ВССУ (Вищим спеціалізованим судом 
України) без повернення справи на новий розгляд 2 

27 взаємодія органів влади та суду 2 
28 період реформування головних галузей права 2 
29 проблем фактично не існує 1 
30 недостатній рівень  перепідготовки в НШС України 1 
31 правовий нігілізм 1 
32 запис та долучення до справи диска із записом засідання 1 
33 відсутність судових розпорядників 1 
34 постійне перебування судді у негативній обстановці  1 
35 тривалість перебування судді у нарадчій кімнаті 1 
36 оскарження заходів забезпечення позову 1 
37 перевага позицій апеляційного суду над практикою ВС та ВССУ 1 
38 тривала процедура заповнення вакантних посад суддів 1 
39 заочні рішення 1 

40 всиновлення дитини (громадянами україни, іноземцями, жінками, що не 
перебувають у шлюбі і т.д.)  1 
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41 відшкодування шкоди 1 
42 справи, пов`язані із страхуванням 1 
43 призначення пенсій та соціальних виплат 1 

44 подолання обов`язкових формальностей у цивільному і кримінальному 
процесі 1 

45 прийом громадян 1 
46 неоднакове застосування норм матеріального права касаційною інстанцією 1 
47 угоди: визнання недісними, неукладеними, нікчемними, підстави і наслідки   1 
48 участь прокурора в цивільному процесі та інших осіб, вступ обгрунтування 1 
49 матеріальне право 1 

 
 

Додаток 49. Рейтинг наданих суддями формулювань найбільших 
професійних викликів (проблем) за анкетами 2013 року 
кримінальної спеціалізації. 

 

№ фомулювання професійних проблем з анкет кримінальної 
спеціалізацій : 

кількість 
суддів що 
дали таке 
формулю- 
вання 

1 умови праці судді і суду (в т.ч.зарплата, матеріально-технічне 
забезпечення, відсутність залів засідання, перехід на новітні ІТ) 59 

2 велике навантаження, брак часу (в т.ч. для вивчення практики Вищих судів) 34 

3 незалежність при здійсненні правосуддя / спроби вплинути на незалежність 
судді (політичні сили, скарги) 18 

4 недосконалість процедури повідомлення сторін під час розгляду справ 
(неналежна робота поштового зв`язку) 13 

5 низький рівень професійної підготовки вперше призначених суддів та 
працюючих в суді (прокурори) 13 

6 
недосконалість законодавства / суперечливість норм закону  (зокрема 
недосконалість процесуального законодавства, що стосується повноважень 
суддів різних інстанцій) 

12 

7 неповага і недовіра до суду та правосуддя (громадян,суспільства, 
правоохоронних органів, органів влади), суспільна зневага до профессії  10 

8 нестабільність, часті зміни законодавства 9 

9 неоднакове застосування законодавства, нестабільність, недоліки, 
проблеми судової практики 8 

10 розмежування, розподіл справ по категоріям, формування складів судових 
колегій 6 

11 виконання розшуку, приводу 6 
12 призначення судового засідання у встановлені строки 6 
13 обмежені строки розгляду справ 5 

14 
відсутність можливості оперативно (в режимі on-line) ставити проблемні 
питання на сайті ВССУ для правильного вирішення справи та нові 
тлумачення застосування норм права 

4 

15 апеляційні скарги / касації та їх розгляд (суперечливість і необ`єктивність 
при їх розгляді; непередбачені законом вимоги судів касаційної інстанції) 4 
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16 призначення кримінального покарання, впевненність у законності і 
правильності прийнятого рішення 4 

17 поверховість досудового слідства 4 
18 відсутність єдиної судової практики 3 
19 надання і оцінка доказів в справі 3 
20 проблем фактично не існує 3 

21 відсутність усталеної судової практики з приводу розгляду скарг та 
клопотань слідчими суддями 3 

22 відсутність систематизованого програмою нового законодавства у 
електронному вигляді 3 

23 свавілля ЗМІ і проблеми співпраці з ними 3 

24 формування судових касацій (зміна щодо суті судового рішення та 
заборона в касаційній інстанції направлення справ на новий розгляд) 2 

25 відсутність семінарів, підвищення кваліфікації суддів 2 
26 недостатній рівень  перепідготовки в НШС України 2 

27 відсутність вимог до обвинувального акту з огляду вимог до судових рішень 2 

28 кваліфікація кримінальних правопорушень 2 
29 слідчі судді 2 
30 конвоювання підсудних / обвинувачених 2 
31 виконання судових рішень 2 

32 
впровадження нової системи документообігу суду без обговорення та без 
згоди суддів / невідповідність щодо оформлення судових рішень нормам 
права  

1 

33 правовий захист, забезпечення участі захисника при відсутності оплати 
(громадського захисника) 1 

34 прийняття остаточного рішення ВССУ (Вищим спеціалізованим судом 
України) без повернення справи на новий розгляд 1 

35 правовий нігілізм 1 
36 запис та долучення до справи диска із записом засідання 1 
37 відсутність судових розпорядників 1 
38 невідповідність деяких процесуальних норм реальним випадкам 1 

39 відсутність стабільної практики покарань за злочини пов`язані з 
наркотичними засобами 1 

40 зміни у КПК України, щодо необхідності проголошення повного тексту 
рішення суду…. 1 

41 формалізованість та бюрократизація роботи суду 1 
42 обмежена доставка обвинувачених , які перебувають під вартою 1 
43 людський фактор 1 
44 відсутність охорони у суді 1 
45 запобіжні заходи 1 
46 ухвала виправдовувальних вироків 1 
47 розгляд справ про злочин неповнолітніх 1 
48 застосування антикорупційного законодавства 1 
49 застава: звільнення під заставу, повернення застави і т.п. 1 
50 принцип безперервності судового розгляду 1 
51 виклик обвинуваченого на підготовче судове засідання 1 
52 розгляд кримінального провадження за відсутності обвинуваченого 1 

53 проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового 
провадження 1 

54 завеликий об`єм законодавства 1 
55 судова етика 1 
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56 співучасть у вчиненні злочинів 1 

57 необ`єктивне ставлення ВККС та ВРК  до суддів під час перевірки скарг від 
учасників судових процесів 1 

 
 

Додаток 50.  Зведена таблиця наданих суддями формулювань 
найбільших професійних викликів (проблем) за анкетами 
2013 року цивільної і кримінальної спеціалізацій. 

 

№ фомулювання з анкет цивільної і кримінальної спеціалізацій : 

кількість 
суддів що 
дали таке 
формулю- 
вання 

1 умови праці судді і суду (в т.ч.зарплата, матеріально-технічне 
забезпечення, відсутність залів засідання, перехід на новітні ІТ) 113 

2 велике навантаження, брак часу (в т.ч. для вивчення практики Вищих судів) 96 

3 неоднакове застосування законодавства, нестабільність, недоліки, 
проблеми судової практики 58 

4 недосконалість процедури повідомлення сторін під час розгляду справ 
(неналежна робота поштового зв`язку) 42 

5 
недосконалість законодавства / суперечливість норм закону  (зокрема 
недосконалість процесуального законодавства, що стосується 
повноважень суддів різних інстанцій) 

40 

6 незалежність при здійсненні правосуддя / спроби вплинути на незалежність 
судді (політичні сили, скарги) 38 

7 нестабільність, часті зміни законодавства 32 

8 неповага і недовіра до суду та правосуддя (громадян,суспільства, 
правоохоронних органів, органів влади), суспільна зневага до профессії  31 

9 відсутність єдиної судової практики 30 
10 обмежені строки розгляду справ 21 
11 правова необізнаність, низький рівень знань осіб, які беруть участь у справі 14 

12 недобросовісність громадян, участників судового розгляду (зловживання 
правами, невиконання обов`язків, затягування справи, неявка на засідання) 14 

13 формування судових касацій (зміна щодо суті судового рішення та 
заборона в касаційній інстанції направлення справ на новий розгляд) 14 

14 низький рівень професійної підготовки вперше призначених суддів та 
працюючих в суді (прокурори) 13 

15 розмежування, розподіл справ по категоріям, формування складів судових 
колегій 11 

16 
відсутність можливості оперативно (в режимі on-line) ставити проблемні 
питання на сайті ВССУ для правильного вирішення справи та нові 
тлумачення застосування норм права 

8 

17 підвищення ефективності судочинства (в т.ч. неякісний розгляд судами 
першої інстанції; більш повне дослідження обставин справи) 6 

18 надання і оцінка доказів в справі 6 
19 виконання розшуку, приводу 6 
20 призначення судового засідання у встановлені строки 6 
21 невідповідність тлумачень правових норм їх змісту 5 
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22 
впровадження нової системи документообігу суду без обговорення та без 
згоди суддів / невідповідність щодо оформлення судових рішень нормам 
права  

5 

23 відсутність дієвого механізму виконання судових рішень 4 
24 відсутність семінарів, підвищення кваліфікації суддів 4 
25 проблем фактично не існує 4 

26 апеляційні скарги / касації та їх розгляд (суперечливість і необ`єктивність 
при їх розгляді; непередбачені законом вимоги судів касаційної інстанції) 4 

27 призначення кримінального покарання, впевненність у законності і 
правильності прийнятого рішення 4 

28 поверховість досудового слідства 4 
29 належний і гарантований державою захист судді та членів його сім`ї 3 
30 залишення позової заяви без розгляду 3 
31 не завжди якісний підбір кандидатів на посаду судді 3 

32 правовий захист, забезпечення участі захисника при відсутності оплати 
(громадського захисника) 3 

33 прийняття остаточного рішення ВССУ (Вищим спеціалізованим судом 
України) без повернення справи на новий розгляд 3 

34 недостатній рівень  перепідготовки в НШС України 3 

35 відсутність усталеної судової практики з приводу розгляду скарг та 
клопотань слідчими суддями 3 

36 відсутність систематизованого програмою нового законодавства у 
електронному вигляді 3 

37 свавілля ЗМІ і проблеми співпраці з ними 3 
38 взаємодія органів влади та суду 2 
39 період реформування головних галузей права 2 
40 правовий нігілізм 2 
41 запис та долучення до справи диска із записом засідання 2 
42 відсутність судових розпорядників 2 
43 відсутність вимог до обвинувального акту з огляду вимог до судових рішень 2 
44 кваліфікація кримінальних правопорушень 2 
45 слідчі судді 2 
46 конвоювання підсудних / обвинувачених 2 
47 виконання судових рішень 2 
48 постійне перебування судді у негативній обстановці  1 
49 тривалість перебування судді у нарадчій кімнаті 1 
50 оскарження заходів забезпечення позову 1 
51 перевага позицій апеляційного суду над практикою ВС та ВССУ 1 
52 тривала процедура заповнення вакантних посад суддів 1 
53 заочні рішення 1 

54 всиновлення дитини (громадянами україни, іноземцями, жінками, що не 
перебувають у шлюбі і т.д.)  1 

55 відшкодування шкоди 1 
56 справи, пов`язані із страхуванням 1 
57 призначення пенсій та соціальних виплат 1 

58 подолання обов`язкових формальностей у цивільному і кримінальному 
процесі 1 

59 прийом громадян 1 
60 неоднакове застосування норм матеріального права касаційною інстанцією 1 
61 угоди: визнання недісними, неукладеними, нікчемними, підстави і наслідки   1 
62 участь прокурора в цивільному процесі та інших осіб, вступ обгрунтування 1 
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63 матеріальне право 1 
64 невідповідність деяких процесуальних норм реальним випадкам 1 

65 відсутність стабільної практики покарань за злочини пов`язані з 
наркотичними засобами 1 

66 зміни у КПК України, щодо необхідності проголошення повного тексту 
рішення суду…. 1 

67 формалізованість та бюрократизація роботи суду 1 
68 обмежена доставка обвинувачених , які перебувають під вартою 1 
69 людський фактор 1 
70 відсутність охорони у суді 1 
71 запобіжні заходи 1 
72 ухвала виправдовувальних вироків 1 
73 розгляд справ про злочин неповнолітніх 1 
74 застосування антикорупційного законодавства 1 
75 застава: звільнення під заставу, повернення застави і т.п. 1 
76 принцип безперервності судового розгляду 1 
77 виклик обвинуваченого на підготовче судове засідання 1 
78 розгляд кримінального провадження за відсутності обвинуваченого 1 

79 проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового 
провадження 1 

80 завеликий об`єм законодавства 1 
81 судова етика 1 
82 співучасть у вчиненні злочинів 1 

83 необ`єктивне ставлення ВККС та ВРК  до суддів під час перевірки скарг від 
учасників судових процесів 1 

84 заявлені самовідводи 1 
 
 

Додаток 51. Рейтинг наданих суддями формулювань найбільших 
професійних викликів (проблем) за анкетами 2015 року 
адміністративної спеціалізації. 

 
N З анкет адміністративної спеціалізації : чвстота

1 відсутність єдиної судової практики / відсутність сталої практики 47
2 не належне матеріально-технічне забезпечення суду  26

3 
велике навантаження / нерівномірність навантаження / брак часу (є безспірні 
справи, як то соціальні виплати, діти війни …., які відбирають час) 22

4 

швидкий темп зміни законодавчих актів, відсутність стабільності (відсутність 
відповідальної особи , якаб постійно інформувала суддів про зміни в 
законодавстві) 21

5 суперечливість, протиріччя законодавства 20

6 
короткі строки розгляду справ ( відсутність порядку продовження судом строку у 
разі її складності і т.д.) 19

7 неповага, приниження статусу судді, відсутність захисту судді 16
8 тиск, неправдива інформація в засобах масової інформації та на телебаченні 13

9 
відсутність дієвих заходів впливу на непрофесійних представників, які 
представляють інтереси сторін, на їх неналежну процесуальну поведінку 12

10 
неоднакове застосування норм матеріального та процесуального права 
місцевими, апеляційними та касаційними судами 11

11 
тиск (втручання) на суд зі сторони громадських об`єднань, народних депутатів, 
родичів тощовч 10
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12 недосконалість законодавства 9
13 незалежність суддів (недостатній рівень) 8
14 відсутність належної державної підтримки судової системи 8
15 "війни" судових юрісдикцій по окремих категоріях спорів (земельні спори) 8
16 заробітна платня недостатня 7

17 
сповіщення учасників судового розгляду (в наслідок чтого порушення строків 
розгляду справ) 6

18 
спірні питання щодо підсудності в окремих категоріях справ адміністративної та 
цівільних справ 6

19 
зміни судової практики шляхом перегляду роз`яснень вищих судів , узагальнень 
судової практики і тд ; несвоєчасне реагування 6

20 
вплив політичних процесів у державі при здійсненні правосуддя / політичне 
незадоволення судовою системою 6

21 недовіра до суду та судді / її відновлення 5
22 необхідність спеціалізації / відсутність спеціалізації 4

23 
непрофесійність адвокатів, низький  рівень правової обізнаності у громадян та їх 
представників (представляти інтереси мають професійні адвокати) 4

24 строки звертання до адміністративного суду та наслідки пропущення строків 4

25 

відсутність сформованої в належній мірі доктрини адміністративного права / 
відсутність чіткого визначення переліку спорів, що підлягають вирішенню 
адміністративним судочинством  3

26 
відсутність координації законодавця з суддями при узгодженні проектів 
нормативних актів 3

27 проблеми виконання судових рішень 3
28 особливості розгляду справ, що пов`язані з проходженням публічної служби 3
29 відсутність належної систематизації  практики ЄСПЛ та Верховного Суду України 3
30 всі проблеми є вирішувані  і не потребують окремого роз`яснення 3

31 
відсутність ефективного доступу до законодавчої бази (постійне оновлення 
комп`ютерної бази) 3

32 
організація роботи апарату суду, в т.ч. підбір та робота кадрів (помічник, 
секретар) 3

33 
низький рівень законодавчої техніки нормативних актів, які регулюють 
адміністративні відносини 2

34 окреме недопрацювання норм / відсутність єдиних норм 2
35 скарги на дії судді  у ВККСУ, необхідність пояснення 2
36 відсутність вільного графіку роботи / здатність ефективно планувати робочий час 2
37 проблеми виконання судових рішень 2
38 затримання строків розгляду справ через неявку сторін 2

39 
відсутність сильної судової влади / регулярне "реформування" судової гілки 
влади 2

40 відсутність зали судового засідання 2
41 сторони розгляду справ 2
42 невдоволення  громадян судовими  рішеннями (в т.ч. апеляційного суду) 2

43 
недостатність часу на складання більш якісного та зваженого тексту (повного) 
судового рішення 2

44 недостатня освідченість (відсутність базових знань) 1
45 не забезпечення житлом 1
46 зловживання процесуальними правами 1
47 емоційне виснаження 1

48 
невиконання слідчими обвинувачення накладених на неї обов`язків в 
кримінальному процесі 1

49 розмежування юрисдикцій 1
50 плинність персоналу суду 1
51 особливості провадження у справах, пов`язаних з виборчим процесом  1
52 підстави для  провадження за нововиявленими обставинами 1
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53 тривалий час, протягом якого виконуються призначені судом експертизи 1

54 
покладення на суддів обов`язків не пов`язаних з відправленням правосуддя 
(наприклад Д.з)  1

55 застосування принципу верховенства права 1
56 відсутність об`єктивного кар`єрного зростання (соціальних ліфтів) 1
57 юридичний позитивізм, як основний фактор 1
58 управління залою судового засідання 1
59 тривалість строків проходження справ від 1-й до касаційної інстанції 1

60 
відсутність в сторін можливості касаційного оскарження більшості ухвал 
апеляційної інстанції 1

61 низька якість досудового провадження кримінальних та інших справ 1

62 
нефахове ставлення окремих суддів  до виконання власних обов`язків (судді 
вищих інстанцій при перегляді справ, що формують негативну  практику)  1

63 не проводяться курси підготовки по конкретним категоріям справ 1
64 обов`язковий розглдяд справ у відкритому судовому засіданні 1
65 неграмотність в юридичному аспекті викладу позовних вимог 1
66 нереальність господарстких операцій в податкових спорах 1
67 справи, пов`язані із соціальними виплатами 1
68 використання актів СРС 1
69 невчасне надання доказівпо справі 1
70 відсутність правового врегулювання деяких аспектів діяльності 1
71 регулювання інституції медіації 1
72 відсутність сталої практики у вирішенні публічно-правових спорів 1

73 
випадки зміни судової практики під час тривалого розгляду справ у вищіх 
інстанціях 1

74 недостатній рівень підготовки працівників апарату суду 1
 
 

Додаток 52. Рейтинг наданих суддями формулювань найбільших 
професійних викликів (проблем) за анкетами 2015 року 
господарської спеціалізації. 

 
N З анкет господарської спеціалізації : частота

1 відсутність сталої, єдиної судової практики 48
2 суперечливість норм законодавства / неоднакове застосування норм права ВГСУ 46

3 
недосконалість / нестабільність (зміни) законодавства  (це впливає на кількість 
судових спорів та правильність рішень судів) 41

4 неповага до суду / негативне відношення до суддів 27

5 
тиск, втручання у здійсненні  правосуддя, вплив на суд та суддів під час розгляду 
справи 26

6 
відсутність належного фінансового, матеріального забезпечення суду та суддів 
(неналежне приміщення суду) 24

7 
невідповідність зарплати вимогам та обсягу роботи суддів та суддівського 
апарату; непослідовність держави в цьому питанні 15

8 

відсутність з боку держави захисту, недоторканості суддів / незахищеність перед 
пресою, недобросовісними сторонами, тотальне порушення моїх конституційних 
громадянських прав 15

9 навантаження (велике, непомірне), в т.ч. психо-емоційне 13

10 
дискредитація судової системи та протизаконний тиск на суд шляхом 
використання ТЗВ, "громадськості", інтернет ресурсів, преси 12

11 
стислі процесуальні строки; недостатність двохмісячного строку для вирішення 
спору та трьох днів для порушення провадження у справі) 9

12 відсутність дійсної незалежності суддів, судової ланки влади 8
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13 низька якість підготовки представників сторін 6
14 низький рівень загальної та правової культури учасників судового процесу 6

15 
зловживання сторонами своїми процесуальними правами, невиконання вимог 
суду 5

16 
неоднозначна судова практика щодо застосування норм матеріального та 
процесуального права 5

17 
неможливість повідомлення сторін (в т.ч. за кордоном; в зоні АТО) про час и місце 
суду / неявка сторін до суду 5

18 
відсутність у судовому корпусі законодавчої ініциативи, а також будь-якого іншого 
механізму для звернення хоча б до Верховного суду з консультативним зошитом 4

19 

методичні рекомендації надаються вищими судами після напрацювання практики 
судами, а не перед вирішенням проблем, що виникли при застосуванні того чи 
іншого нормативно- правового акту - Верховний суд не працює, як Верховний 4

20 

небажання суддів вищіх інстанцій розбиратися в суті відносин, як результат - 
необхідність написання надто детальних рішень, щоб пояснити кожен очевидний 
нюанс 3

21 корпоративні спори 3

22 
скасування рішень апеляційними інстанціями та направлення справ на новий 
розгляд (в т.ч. з метою покращіти статистику) 3

23 
брак часу (в т.ч. на узагальнення та систематицацію судової практики та 
підвищення своєї кваліфікації) 3

24 
різна судова практика застосування норм права у подібних відносинах судом 
касаційної інстанції 3

25 відсутність ефективних засобів впливу на учасників судового процесу 3

26 

процедура використання електронних засобів документообігу (направлення 
судових рішень до ЄДРСР, одержання доступу до реєстрів….) / ст.56-57 ГПК 
України 3

27 
недоведеність та несистематизованість правових позицій ВСУ до використання 
суддями 3

28 неналежне формування кадрів у судах 2
29 недосконалість системи обміну інформацією на електроних носіях 2
30 низький рівень довіри до судів 2

31 
неякісна підготовка позовних матеріалів представниками органів виконавчої 
влади 2

32 неоднакове практика апеляційного суду 2
33 розмежування юрисдикції судів 2
34 відсутність ефективного механізму виконання судових рішень 2
35 забезпечення суддів житлом 2
36 підсудність та підвідомчить справ 2
37 неоднозначне трактування статистичних даних 1
38 неврегулювання рівня складності справи 1

39 
тенденція поширення надання переваги положенням підзаконих актів над 
положеннями законів у разі їх суперечливості 1

40 
бездієвість механізму відповідальності за дії щодо дискредитації судової системи 
з боку представників законодавчої та виконавчої влади 1

41 неможливість застосування ст.38 ГПК з ініциативи суда 1
42 неповага до суду / негативне відношення до суддів 1
43 стреси 1
44 нахабність адвокатів 1
45 участь у господарському процесі фізичних осіб 1
46 застосування ст.35 ГПК України про вирішенні справ 1
47 можливість залучення науковців 1
48 відсутність в процесі судочинства інституту медіації (арбітрування) 1

49 
практичні рекомендації, щодо добуття навичок швидко орієнтуватися у 
нестандартній ситуації та взяти її під контроль 1

50 узагальнення судової практики ВГСУ, ВСУ, Європейського суду з прав людини 1
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51 
перебування в стані рівноваги під час судових засідань, провокацій сторін або їх 
неадекватної поведінки 1

52 антиконституційні обмеження і вимоги від суддів порівняно з іншими громадянами 1

53 
необхідно встановити інститут перегляду ВГСУ постанов суду апеляційної 
інстанції за поданням судді I інтстанції 1

54 змінюваність судової практики після винесення рішення 1

55 
стислий процесуальний строк розгляду апеляційних скарг на ухвали 
господарського суду 1

56 кар`єрне зростання 1

57 
мала кількість Постанов Пленуму Вищого господарського суду України з 
вирішення колізійних питань 1

58 
розгляд справи на підставі копій документів, оригинали яких сторони не можуть 
надати з поважних причин 1

59 
розгляд справ у разі неодноразової неявки представників сторін та ненадання 
ними виправдовувальних документів 1

60 порука (майнова порука), як спосіб забезпечення зобов`язань 1

61 
наявність чисельних роз`яснень з боку Вищого господарського суду з наявними 
протиріччями різних років 1

62 абсолютна неефективність окремих ухвал 1

63 
необхідність прийняття нового господарського процесуального кодексу (нової 
редакції) 1
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