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Вступ 
 

Вдосконалення судової системи належить до пріоритетних завдань в 
становленні - реальної демократії в українському суспільстві. В дискусіях 
про стан судочинства використовується різна, часто суперечлива, 
інформація про показники функціонування судових органів. Неможливо 
отримати адекватне уявлення про стан судочинства лише на основі 
офіційної статистики, оскільки тут завжди є ризик однобічного погляду та 
неможливість отримати реакцію учасників судового розгляду на якість 
судового провадження. А саме в такій реакції досить часто знаходить 
найбільш реальне відображення рівень задоволення суттєвих суспільних 
очікувань щодо діяльності суду. Тому важливим стає використання 
методологій, які дозволяють визначати якість діяльності суду через 
показники суб’єктивних оцінок судового розгляду особами, що є його 
безпосередніми учасниками. 

В основу дослідження якості роботи Апеляційного суду Івано-
Франківської області, Івано-Франківського міського суду, Коломийського 
міськрайонного суду було покладено методологію карток громадянського 
звітування (надалі – «КГЗ»). Ефективність та корисність такої методології 
отримала підтвердження під час першого етапу опитувань в українських 
судах, що здійснювався у 2008-2009 рр. громадськими організаціями за 
сприяння Проекту USAID «Україна: верховенство права». Методологія КГЗ 
була удосконалена під час реалізації другого раунду в 2009-2010 рр. та 
третього раунду в 2010 -2011рр. 

На противагу традиційним соціологічним опитуванням громадської 
думки методологія КГЗ передбачає тісну співпрацю між тими - хто 
забезпечує функціонування суду, тобто, суддями, працівниками апарату 
суду, керівництвом судових установ, та тими, хто безпосередньо бере 
участь в судових провадженнях. Тобто ці опитування - стосуються лише 
тих, хто безпосередньо мав чи має досвід вирішення справи в суді. 
Новацією є і спосіб формування програми та інструментарію такого 
дослідження. Спільно із представниками судів, було визначено ті аспекти 
функціонування судів, які можуть бути оцінені з боку громадськості, а також 
розроблено сам інструментарій - картку громадянського звітування – 
анкету, до якої увійшли близько 40 запитань, які стосувалися сприйняття 
громадянами діяльності суду. Необхідно зауважити, що таке опитування не 
є всебічною оцінкою діяльності суду, всіх його аспектів, оскільки це 
потребує використання широкого спектру методів та залучення різних 
суб’єктів оцінювання, наприклад, самих суддів, адвокатів, науковців, тощо.  

Методологія КГЗ дає оцінку з боку громадян, змістом якої є уявлення 
про їх суб’єктивне сприйняття того, наскільки комфортно вони почуваються 
в суді, наскільки повною та зрозумілою була інформація, отримана ними в 
суді, наскільки вони задоволені швидкістю вирішення справи, зрозумілістю 
винесеного рішення, та іншими питаннями, які насправді й формують 
думку громадянина про суд. Практична користь методології КГЗ полягає в 
можливості використання отриманих результатів в адмініструванні судової 
системи створюючи передумови для більш повного та адекватного 
врахування думок громадян, і в умовах навіть недостатнього 
фінансування, недостатньо чіткого адміністрування судової гілки влади, 
розбіжностей в законодавстві, а найголовніше, зробити суд більш 
відкритим для людей, більш зрозумілим, підвищити довіру до суду як до 
надійної і ефективної державної інституції. 
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Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Дослідження якості функціонування судів здійснено на основі 

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

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

 
Метою даного етапу дослідження було проведення порівняльної 

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

Відповідно до мети в ході дослідження ставилися та вирішувалися такі 
завдання: 
 

1. Завершення адаптації методології карток громадського звітування 
до завдань оцінки якості роботи суду на місцевому рівні, у 
відповідності до потреб конкретних пілотних судів та з урахуванням 
досвіду застосування методології КГЗ під час реалізації першого та 
другого раундів досліджень; 

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

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

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

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

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

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

 
1.1. Підходи до оцінювання якості роботи суду 
 

Суттєвою проблемою в розробці методології оцінювання було те, що 
в Україні визначення принципів та методів, технологічних засобів 
оцінювання якості роботи суду є завданням актуальним, однак остаточно 
не реалізованим в практичній площині. Фактично використовуються лише ті 
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підходи, що були визначені ще за радянських часів: оцінка роботи суддів та 
судів за кількістю скасованих чи змінених рішень, скарг чи дисциплінарних 
проваджень тощо. Тому підхід, який було використано дослідженні, є 
новацією, що базується на поєднанні як українського контексту так і 
кращого світового досвіду. 

Дослідження базується на алгоритмі оцінки, що є його теоретичною 
концепцію, відображає його цілі та завдання та є стандартним 
(універсальним), тобто придатним для різних ситуацій оцінювання якості 
діяльності суду. Такий алгоритм може бути застосовано для оцінки 
наступних ситуацій: судової системи в цілому, діяльності судів окремих 
регіонів, спеціалізованих судів певного типу, діяльності одного чи декількох 
судів, практики розгляду певної категорій справ, можливо навіть - 
діяльності окремих суддів. 

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

Виміри якості відображають стандарти якості у діяльності суду, 
змістом яких є суспільні очікування щодо судової діяльності в 
демократичному суспільстві. Саме тому в процедурах оцінювання зростає 
значення критеріїв оцінювання, які фактично є операціональним або 
технологічним формулюванням суспільних стандартів якості роботи суду. 
В сучасних дискусіях про ідеологічні та концептуальні основи оцінювання 
якості роботи суду цей аспект отримує пояснення на основі виділення 
системного інтегрованого бачення таких суспільних очікувань в ідеї 
досконалого суду (court excellence), відображена в багатьох сучасних 
західних моделях оцінки якості функціонування судів з метою 
вдосконалення процесів управління, контролю, та планування у судах). 

Досвід показує, що проблема стандартів постає в суспільній дискусії 
про судочинство тоді, коли виникає усвідомлення непродуктивності 
простого фокусування уваги на кризових явищах в судовій системі без 
пошуку відповіді на питання про те, що ж таке суд в демократичному 
суспільстві і як він має функціонувати задля того, щоб громадяни відчували 
його як реальний інструмент захисту цінностей такого суспільства. Не існує 
єдиного та універсального визначення таких стандартів. В кожній країні 
вони розробляються з урахуванням її специфіки. Однак, вони не можуть 
суперечити фундаментальним правам людини на справедливий суд, 
принципам демократичного управління, загальним етичним стандартам 
суддівської професії, тощо. Такі базові положення містяться в міжнародно-
правових документах (перш за все, в міжнародних та регіональних 
конвенціях про права людини), в документах, що відносяться до так 
званого «м’якого міжнародного права» (висновки, рекомендації, резолюції 
тощо міжнародних та міжурядових органів), в конституціях та загалом 
національному законодавстві. 

Світовий досвід дає приклади різних підходів до формулювання 
таких стандартів. Наприклад, в США ще з початку 80-х років на різних 
рівнях судової системи йде активна діяльність з розробки та впровадження 
таких стандартів. Досить ефективним інструментом є Стандарти Діяльності 
Судів Першої Інстанції (Trial Court Performance Standards), розроблені в 
США майже двадцять років тому, що поступово трансформувалися в 10, 
Інструментів оцінки суду (CourtTools). Майже два десятиріччя аналогічні 
розробки йдуть в Європі, як на рівні міжурядових органів (перш за все, 
Ради Європи) так і на національному рівні (наприклад, виміри якості, 
розроблені пілотним проектом оцінки діяльності судів Апеляційного Округу 
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Рованіємі (Фінляндія), а також Анкета для оцінювання, розроблена у 2008 
році Європейською комісією з питань ефективності правосуддя (CEPEJ). 
На сьогодні, створений та існує Міжнародний Консорціум з Досконалості 
Суду, до якого входять Світовий банк, Національний центр судів штатів, 
Підпорядковані суди Сінгапуру, Австралоазійський інститут судового 
врядування, та інші організації, метою якого є об’єднання міжнародних 
зусиль задля розробки системи цінностей, концепцій та інструментів, яку 
суди по всьому світові можуть використовувати для оцінки та покращення 
якості здійснення судочинства та адміністрування судів. На сьогодні, 
створені Міжнародні засади досконалості суду, які є модельною 
методологією оцінки та покращень діяльності, спеціально сконструйованою 
для використання самими судами. Однак, навіть за наявності численних 
підходів та напрацювань, немає підстав говорити, що існує чітка та 
однозначна відповідь про те, що таке стандарти діяльності суду. 

Для Україні визначення стандартів є актуальним завданням, яке 
лише починає обговорюватись в практичній площині. Це пояснюється 
зокрема тим, в публічному та політичному дискурсі про судову систему 
домінує тематика її структури та механізмів функціонування, залишаючи 
маргінальною проблему результатів діяльності судів. Однак зростаюча 
занепокоєність суспільства і самих суддів станом справ в судовій систем, а 
особливо зменшенням рівня суспільної довіри до судів, викликає 
намагання визначитись в реалістичних та практично корисних стандартах 
діяльності суду. Ця діяльність в Україні перебуває лише на початковій 
стадії. Але при цьому важливо врахувати досвід інших країн, не 
повторюючи їх помилок чи зайвих кроків, отримати оптимальний досвід. 

Індикатори оцінювання діяльності суду. Показник конкретизує 
стандарт, робить можливим його вимір та визначення проявів та проблем 
питань в реалізації. За формою показник може мати різний характер: 
питання анкети, статичний показник, вид поведінки, частота події, 
наявність чи відсутність якихось фактів, тощо. Кожен стандарт 
розкривається через систему показників. Однак їх кількість не може бути 
надмірною. 

В міжнародній практиці існують декілька підходів до оцінювання 
якості роботи суду. При цьому, завжди визначаються такі питання: хто 
здійснює оцінку, які при цьому застосовуються стандарти та виміри, які при 
цьому використовуються методи збору інформації, а також шляхи 
подальшого використання такої оцінки. Така оцінка може мати дві основні 
процедури, кожна з яких в свою чергу може передбачати використання 
різних методів. По-перше, внутрішня оцінка (як «самооцінка судів»), що 
відбувається в межах судової системи та використовує методи, релевантні 
системі організації та координації судової системи. По-друге, зовнішня 
оцінка, що передбачає оцінку діяльності судів державою чи громадянським 
суспільством. Саме до останнього типу оцінювання належать дослідження 
за методологією КГЗ. 

Однак, механічне використання (запозичення) існуючих підходів 
навряд чи може бути виправданим. Необхідно знайти такі підходи, що 
відповідають українському контексту. Перш за все, це стосується 
визначення критеріїв та показників оцінювання. 

В рамках пілотного проекту розглядались наступні виміри якості: 
Доступність судової інформації, Територіальна доступність суду, 
Фінансова доступність суду, Відкритість, Доброчесність, Безпечність 
Зручність, Повага та Ввічливість, Оптимальність термінів судового 
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розгляду, Незалежність та Неупередженість суддів, Справедливість, 
Компетентність. Цей перелік був створений на основі аналізу загальних 
принципів функціонування суду, в демократичному суспільстві, з 
урахуванням особливостей їх відображення в українському законодавстві. 
 Однак з можливих вимірів якості та релевантних щодо них 
показників було виділено лише ті, які могли бути використані при 
опитуванні громадян – відвідувачів суду. Треба зауважити, що всебічна 
оцінка діяльності суду передбачає використання різних методів щодо 
окремих вимірів. Щодо деяких із них, цілком придатним є метод опитувань 
громадян. Інші, можуть бути використані, наприклад, за допомогою аналізу 
внутрішніх інструкцій, положень, що регулюють роботу суду, або за 
допомогою опитувань самих працівників суду, та ін. 
 Ступінь відповідності якості роботи суду наведеним стандартам 
можна оцінити тільки за умови застосування комплексного підходу у 
дослідженні, охоплюючи всіх учасників судового процесу: суддів, 
працівників судового апарату, відвідувачів суду (позивачів, відповідачів, 
представників сторін) та ін. Дослідження кожної окремої категорії, 
забезпечить в повній мірі можливість виміряти ступінь реального втілення 
відповідних стандарти. 
 Виходячи з методології, яка пропонується, якість роботи суду 
оцінюється з позиції відвідувача суду. Досліджуючи думку (хоча і 
суб’єктивну) відвідувача, ми виходили з того, що навіть якщо робота суду є 
ефективною за певними показниками, надана у суді послуга є бездоганною 
за своїм стандартом, якість процесу її надання залишиться низькою, доки 
відвідувач, як зовнішній оцінювач, є незадоволеним, а послуга не 
відповідає його потребам (очікуванням). Тому врахування думки 
відвідувачів є необхідною умовою отримання цілісного та несуперечливого 
уявлення про фактичні результати діяльності суду. 
 Як вже було зазначено, не всі з існуючих стандартів можна виміряти 
через опитування відвідувачів суду. Тому в ході дослідження було 
проведено ряд фокус-групових дискусій, за результатами яких розроблено 
систему вимірів та відповідні ним індикатори, які дозволяють адекватно 
оцінювати якість роботи суду саме через категорію відвідувачів.  
 Таким чином, запропонована система складається з 7 вимірів якості, 
які, в свою чергу, оцінюються через 37 індикаторів, на основі яких власне і 
формулювались запитання в опитувальниках. (Табл.1). 
 

Таблиця 1. – Основні виміри щодо оцінки якості роботи суду 
 

Вимір Індикатори 

1. Територіальна 
доступність 
суду  

Легкість вперше знайти будівлю суду.  
Зручність діставатися до будівлі суду громадським 
транспортом. 

2. Зручність та 
комфортність 
перебування у 
суді 

Відчуття комфортності перебування у приміщенні 
суду. 
Достатність зручних місць для очікування та 
оформлення документів, ознайомлення з 
матеріалами та підготовки до слухання. 
Чистота та прибраність приміщення суду. 
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Вимір Індикатори 

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

3. Повнота, 
доступність та 
ясність 
інформації  

Зручність розташування інформаційних стендів. 
Достатність наявної в суді інформації щодо: 
розташування кабінетів, залів судових засідань, 
інших приміщень; правил допуску в суд та 
перебування в ньому; справ, що призначених до 
розгляду; загальних відомостей про суд; зразків 
документів; порядку сплати судових зборів та мита, 
реквізитів та розмірів платежів. 
Доступність необхідної інформації на сторінці суду 
в Інтернеті.  

4. Прийнятність 
платежів  

Прийнятність офіційної суми витрат, пов’язаної з 
зверненням до суду. 
Доступність послуг адвоката у разі необхідності. 

5. Дотримання 
термінів 
судового 
розгляду  

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

6. Сприйняття 
роботи 
працівників 
апарату суду  

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

7. Сприйняття 
роботи судді 

Сприйняття ставлення судді до учасників процесу 
як коректного та ввічливого. 
Сприйняття ступеню підготовленості судді до 
розгляду конкретної справи. 
Дотримання суддею процедури судового розгляду. 
Надання можливості прокоментувати заяву 
протилежної сторони. 
Надання можливості обґрунтувати свою позицію 
підчас слухання справи. 
Відчуття незалежної та неупередженої роботи 
судді, без зовнішнього тиску. 
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Вимір Індикатори 

Своєчасність отримання рішення по справі. 
Доступність та зрозумілість тексту рішення. 
Обґрунтованість рішення. 

 
1.2. Організація дослідження 
 

Дослідження складалося з декількох етапів. На підготовчому етапі 
було проведено фокус-групові дискусії щодо уточнення індикаторів виміру 
якості окремих аспектів роботи суду. Усього було проведено дві фокус-
групи з суддями та працівниками судів. 

На основі отриманих даних було розроблено інструмент 
дослідження – анкету (додаток 1).  

Протягом грудня 2010 року групою підготовлених інтерв’юерів було 
опитано 837 респондентів. Із них 209 – відвідувачі Апеляційного суду Івано-
Франківської області, 210 – відвідувачі Івано-Франківського міського суду, 
208 – відвідувачі Коломийського міськрайонного суду, 210 - відвідувачі 
Чорнобаївського районного суду Черкаської області. Опитування 
проходило в м. Івано-Франківськ. м. Коломия та м. Чорнобай 
безпосередньо в приміщеннях названих судів. 

Опитування відбувалося шляхом індивідуального особистого 
інтерв’ю за випадковою вибіркою  

У ході опитування інтерв’юерами було зафіксовано 529 відмов від 
інтерв’ю (з різних причин: небажання висловлювати незнайомцю-
інтерв’юеру свою думку; відсутність часу на інтерв’ю; побоювання впливу 
результатів інтерв’ю на проходження судової справи; через перевищення 
квоти; через те, що респондент не був відвідувачем суду тощо). Разом із 
тим, більшість респондентів поставилися до опитування з великим 
інтересом і відповідальністю. 

З метою забезпечення якісного аналізу отриманих даних було 
проведено чотири фокус-групи з працівниками апарату судів, суддями та 
отримано додаткову інформацію, відгуки, які бралися до уваги під час 
підготовки звіту. 
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Розділ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ: АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 
2.1. Загальна інформація про суд 

 
Апеляційний суд Івано-Франківської області знаходиться у центрі м. 

Івано-Франківськ, недалеко від залізничного вокзалу.  
У приміщенні суду є 6 залів судових засідань, з них: 2 зали для 

розгляду кримінальних справ; 4 зали для розгляду цивільних справ.  
 Суді працюють новітні інформаційні технології: комп’ютерна 

мережа, яка за допомогою встановлених в суді серверів забезпечує роботу 
автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду; 
автоматизовані системи ведення судового діловодства; системи для 
звукозапису судового процесу; програмні засоби для ведення кадрової та 
бухгалтерської документації. Працівники суду мають доступ до мережі 
Інтернет безпосередньо із їхніх автоматизованих робочих місць. 

У суді також розміщено інформаційні стенди та інформаційні кіоски, 
за допомогою яких можна дізнатись необхідну інформацію про розгляд 
справ у суді, порядок звернення до суду та подання необхідних документів 
та іншу інформацію про роботу суду. 

В Апеляційному суді Івано-Франківської області працює 51 суддя та 
129 працівників апарату суду. 

Фактичне навантаження на 1 суддю судової палати з розгляду 
кримінальних справ в середньому становить 125 справ, а на 1 суддю 
судової палати з розгляду цивільних справ – 416. 
 
2.2. Соціально-демографічні та процесуальні характеристики 
учасників судового розгляду 

 
Вік. За віком опитані відвідувачі Апеляційного суду Івано-

Франківської області розділяються наступним чином: «18-25 років» - 8,6%; 
«26-39 років» - 53,1%; «40-59 років» - 31,6%; «60 років і старші» - 6,7%.  

Стать. 58,9% опитаних становлять чоловіки; 41,1% - жінки. 
Освіта. 12,4% респондентів мають середню та неповну середню 

освіту; 20,6% - базову вищу освіту; 67% - повну вищу освіту. Таким чином, 
серед опитаних відвідувачів суду найбільшу частку становлять 
респонденти з повною вищою освітою. Окрім того, 39,7% респондентів 
мають вищу юридичну освіту. 

Майновий статус. За майновим статусом більшість респондентів 
(61,2%) відносять себе до групи осіб середнього статку. 25,8% опитаних 
оцінюють свій майновий статус «нижче середнього», а 12,4% 
ідентифікують себе як бідних. Заможними вважають себе 0,5% 
респондентів. Варто також зазначити, що 4,3% всіх респондентів не змогли 
визначитися, до якої групи щодо майнового статку себе віднести.  

Наявність попереднього судового досвіду. Найбільшу частку серед 
опитаних відвідувачів Апеляційного суду Івано-Франківської області 
(49,8%) становлять респонденти, які від 2 до 5 разів були учасниками 
судового процесу. Ще 40,2% респондентів брали участь у судових 
процесах 6 разів і більше. Решта респондентів – 10% опитаних – на 
момент проведення опитування брали участь у судовому процесі вперше.  
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Процесуальний статус. 76,6% респондентів представляють у суді 
особисто себе; решта (22,0%) – іншу особу, ще 1,4 відсотки опитаних 
вважать себе просто «заінтересованою стороною». Серед опитаних 
найбільше учасників цивільного процесу – 82,3%. Значно менше учасників 
інших процесів: кримінальний процес – 16,3%. Значно менше респондентів 
беруть участь у адміністративному процесі – 1,4%. Зовсім не виявилося 
респондентів, які б брали участь у справах про адміністративні 
правопорушення.  

У більшості опитаних на момент проведення опитування справи 
знаходилися у стані розгляду – 57,9%. У 25,4% респондентів розгляд 
справи в суді ще не було розпочато; у 16,7% - розгляд справи було 
завершено. 

Обізнаність з роботою суду та суддів в цілому. Опитані різною 
мірою обізнані з роботою суду: 34,9% - цілком обізнані; 42,6% - загалом 
обізнані. Решта респондентів визнають низьку обізнаність з роботою судів і 
суддів: 20,6% - майже не обізнані; 1,9% - зовсім не обізнані. Обізнаність 
респондентів з роботою судів та суддів в цілому значною мірою 
визначається їх віком та наявністю юридичної освіти й досвіду участі у 
судових розглядах. 

Серед респондентів різних вікових категорій найбільш обізнані з 
роботою судів і суддів опитані віком «40-59 років» та «26-39 років» (серед 
них кількість громадян, які вважають, що обізнані з роботою суду становить 
81,8% та 80,2% відповідно). Найменш обізнані з роботою судів і суддів 
респонденти віком «60 років і старші» - лише 50% представників цієї вікової 
групи вважають себе обізнаними з роботою суду. 

Значно краще обізнані з діяльністю суду та суддів респонденти з 
вищою юридичною освітою (98,4%), ніж ті респонденти, які такої освіти не 
мають (68,7%). 

Інший чинник впливу на обізнаність з роботою судів і суддів – це 
досвід участі респондентів у судових процесах. Так, серед тих, хто був 
учасником судових процесів 6 разів і більше, з роботою суду обізнані 100% 
респондентів. Також з роботою суду краще ознайомлені респонденти, 
розгляд справ яких вже завершено - 91,4% (для порівняння, кількість таких 
респондентів серед громадян, розгляд справ яких ще не розпочато, 
становить лише 62,3%). 

 
 

2.3. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 
 
2.3.1. Загальна оцінка якості роботи суду 

Загальна оцінка якості роботи суду проводилася за 5-бальною 
шкалою (від 1-го балу – «дуже погано» до 5-ти балів – «відмінно»). Серед 
респондентів превалює позитивна оцінка - 3,9 бала, що фактично означає 
«добре». Цей показник залишається таким же протягом двох останніх 
досліджень, тобто з 2009 року. 

Простежуються різні оцінки якості роботи суду залежно від віку 
респондентів. Так, найвищі оцінки називають представники вікової групи 
«26-39 років» - 4,1 бала. Приблизно на одному рівні оцінюють роботу суду 
респонденти вікових груп «40-59 років» та «18-25 років» – 3,9 та 3,8 бала 
відповідно. Найнижчою є оцінка відвідувачів похилого віку – лише 2,8 бала.  
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У цілому такий розподіл відповідає минулорічному. Адже й минулого 
року по мірі збільшення віку респондентів знижувалась їхня оцінка якості 
роботи суду. 

Варто також відзначити ще одну відмінність: хоча в обох 
дослідженнях представники вікової категорії «60 років і старші» оцінили 
якість роботи суду нижче, ніж представники інших вікових груп, однак 
оцінка, яку вони дали цього року, значно нижча за минулорічну. Пояснюючи 
це, необхідно, в першу чергу, взяти до уваги, що опитування відбувалося в 
період так званої «проблеми дітей війни», коли люди похилого віку масово 
подавали позови до суду з питань соціальних виплат. 

Серед пояснень цього необхідно, в першу чергу, зважиЦе пов’язано 
із збільшенням у судах справ саме цієї вікової групи: позови дітей війни. 

Якщо вести мову про особливості оцінок якості роботи суду з точки 
зору респондентів, які беруть участь у різних судових процесах, варто 
зазначити, що як і при минулорічному опитуванні, майже не різняться 
оцінки тих респондентів, які беруть участь у цивільному та кримінальному 
процесах (4,0 та 3,8 бала відповідно). Проте від них значно відрізняються 
оцінки респондентів, які беруть участь в адміністративному процесі – 3,3 
бала.  

Дуже впливає на оцінки респондентами якості роботи суду те, на 
чию користь було прийняте рішення суду. Так, респонденти, по справах 
яких рішення суду було прийняте на їхню користь, оцінюють якість роботи 
Апеляційного суду на рівні 4,3 бала, тоді як респонденти, рішення суду по 
справах яких було прийняте на користь протилежної сторони, лише на рівні 
1,5 бала. Така оцінка залишилась незмінною з часу минулорічного 
опитування. 
 
2.3.2. Очікування та реальні враження від візиту до суду 

Значна більшість респондентів оцінюють свої враження від візиту до 
Апеляційного суду як такі, що «відповідають очікуванням» - 81,6%. Для 
порівняння, минулого року кількість таких осіб становила лише 59,2%. 
Відповідно, у порівнянні з минулим роком зменшилась кількість 
респондентів, які зауважують, що у них враження від суду «кращі, ніж 
очікували» (8,7% проти 18%, у 2009 році) та респондентів, які мають 
враження «гірші, ніж очікували» (9,7% проти 13% у 2009 році). 

Якщо говорити про оцінки респондентів різних вікових категорій, то, 
як і минулого року, найбільшою мірою враження відповідають очікуванням 
у респондентів віком «18-25 років» – 91,4%. Цікавим є той факт, що серед 
респондентів вікової категорії «60 років і старше» немає жодного, який би 
відзначив, що його враження від візиту до суду «кращі, ніж очікував». В той 
час, як минулого року таких респондентів було 27%. 

 
2.3.3. Зміни в якості роботи суду в цілому 

Оцінка змін в якості роботи Апеляційного суду Івано-Франківської 
області проводилася за результатами відповідей респондентів на 
запитання: «Якщо Ви були у цьому суді раніше (в минулому році або ще 
раніше), то як, на Ваш погляд, змінилась якість роботи суду загалом?». 
Таких респондентів виявилося 110 (52,6% від загальної кількості). 
Половина з них вважають, що якість роботи суду покращилася в тій чи 
іншій мірі. Трохи менше половини оцінюють якість роботи суду як таку, що 
не змінилася. І лише 8 стверджують, що якість роботи суду певною мірою 
погіршилася. 
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Найбільше респондентів, що давали відповідь на дане запитання 
серед опитаних середнього віку. Так, лише по 6 респондентів вікової 
категорії «18 років і старше» та «60 років і старші» дали на нього відповідь. 
При цьому серед респондентів віком «18-25 років» немає жодного, який би 
вважав, що якість роботи суду погіршилась, тоді як серед респондентів 
похилого віку таких опитаних двоє. 

Найбільш переконані в покращенні якості роботи суду респонденти 
віком «40-59 років» – серед них на покращення роботи суду вказали 27 
опитаних, тоді як на погіршення – лише двоє.  

Якщо говорити про зміни у розподілі оцінки якості роботи суду серед 
представників різних вікових груп у порівнянні із минулим роком, варто 
вказати на такі основні відмінності: серед представників вікової групи «60 
років і старші» значно зменшилась кількість осіб, які вважають, що якість 
роботи суду покращилась; серед молоді «18-25 років» зросла кількість 
осіб, які вважають, що якість роботи суду залишилась без змін. 

Як і минулого року, більш позитивно оцінюють зміни в якості роботи 
суду респонденти, які мають вищу юридичну освіту. Якщо серед них 53,7% 
вважають, що якість роботи Апеляційного суду певною мірою 
покращилася, а 42,6% наголошують на відсутності змін, то серед 
респондентів, які не мають вищої юридичної освіти, ці частки становлять 
42,9% та 33,9% відповідно.  

Також більш позитивно оцінюють зміни в якості роботи суду ті 
респонденти, які в судовому розгляді представляють іншу особу. Серед 
них 56,8% вказують на покращення якості роботи суду, а 38,6% вважають, 
що ніяких змін не відбулося. Водночас серед респондентів, які 
представляють у суді свої особисті інтереси, на покращення якості роботи 
суду вказує лише 43,1% опитаних, а на відсутність змін - 36,9% 
представників цієї групи. 

Опитування 2009 року дозволило виявити, що значний вплив на 
оцінки змін якості роботи суду справляє досвід участі респондентів у 
судових процедурах. Причому чим більший такий досвід, тим респондент 
більш схильний оцінювати зміни якості роботи суду в бік покращення. 
Цьогорічне опитування підтвердило це твердження: серед респондентів, 
які брали участь у 2-5 справах на покращення якості роботи суду вказують 
37,9%, тоді як серед тих, хто був учасником судового процесу 6 разів і 
більше таких респондентів 57,5%. 

Цілком закономірним також є те, що більшість тих відвідувачів, які 
відчули позитивні зміни внаслідок запровадження в суді автоматизованої 
системи діловодства (90,9%), також відзначають покращення якості роботи 
суду.  
 
 
2.4. Оцінка якості за окремими вимірами  
 
2.4.1. Територіальна доступність суду 

Територіальна доступність Апеляційного суду Івано-Франківської 
області оцінювалася за результатами відповідей респондентів на два 
запитання: «Чи зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським 
транспортом?» та «Чи було легко знайти будівлю суду вперше?». Якісні 
оцінки згодом були переведені в кількісні за 5-бальною шкалою, де 1 бал – 
«цілком ні»; 2 бали – «скоріше ні»; 3 бали – «більш-менш»; 4 бали – 
«скоріше так»; 5 балів – «цілком так».  



На рисунку 1 представлені дані у порівнянні за 2009 та 2010 роки. Як 
бачимо, вони майже не різняться. У респондентів не виникало особливих 
проблем із пошуком будівлі Апеляційного суду Івано-Франківської області. І 
це цілком зрозуміло, адже суд знаходиться у центрі міста, поруч із 
залізничним вокзалом. 

 
Рис. 2.1. Результати оцінювання за виміром  

«територіальна доступність Апеляційного суду Івано-Франківської області» 
 

Цікавим є той факт, що оцінка територіальної доступності суду не 
залежить від того, де проживає респондент: у м. Івано-Франківськ або в 
іншому населеному пункті. 
 
2.4.2. Зручність та комфортність перебування у суді 

Зручність та комфортність перебування в Апеляційному суді Івано-
Франківської області оцінювалась за результатами відповідей 
респондентів на низку запитань, зокрема: «Чи комфортними є умови 
перебування у приміщенні суду?»; «Чи достатньо в суді зручних місць для 
очікування, оформлення документів, ознайомлення з матеріалами та 
підготовки до слухання?»; «Чи чистими та прибраними є приміщення 
суду?»; «Як Ви вважаєте, чи люди з обмеженими можливостями можуть 
безперешкодно потрапити до приміщення суду і користуватися послугами 
суду?»; «Чи є зручним графік роботи канцелярії суду для вирішення Ваших 
справ у суді (подання позовів, ознайомлення з матеріалами, отримання 
рішень, ухвал, вироків та ін.?». Отримані відповіді оцінювалися за 5-
бальною шкалою, де 1 бал означає «цілком ні», а 5 балів – «цілком так».  

Як видно з даних, представлених на рис. 2.2, оцінка зручності та 
комфортності перебування у приміщенні суду майже не змінились з часу 
минулорічного опитування. Виняток становить лише індикатор «доступ до 
приміщення суду для людей з обмеженими можливостями» (зміни, що 
відбулись в його оцінці значущі на рівні 1%).  

Як і у 2009 році респонденти найвище оцінюють чистоту та 
прибраність приміщень суду – 4,8 бала. Дещо нижче за інші індикатори 
оцінюється «достатність в суді зручних місць для очікування».  

Найнижче респондентами оцінюється «доступ до приміщення суду 
для людей з обмеженими можливостями». Оцінка цього індикатору, яка і 
минулого року була не високою, цього року знизилась ще більше. Таке 
зниження оцінки викликано тим, що зі сходів, що ведуть до суду 
демонтовано залізні рейки пандуса. Причиною цьому послугувало те, що 
зазначені рейки не могли виконувати свої функції, оскільки їх ширина не 
була пристосована до ширини стандартного інвалідного візка і кут нахилу 
східців не дозволяв користуватися таким пандусом. Натомість, було 
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передбачено кнопку виклику для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями. Однак, враховуючи те, що серед респондентів не було осіб 
з особливими потребами, їх оцінка є певною мірою «зовнішньою» і частіш 
за все, базується на деталях, які помітні лише при поверхневому аналізі.  

 

 
Рис. 2.2. Результати оцінювання за виміром «зручність та комфортність 

перебування в Апеляційному суді Івано-Франківської області» 
 

Серед людей похилого віку («60 років і старші») найбільше 
незадоволених комфортністю перебування у приміщенні Івано-
Франківського апеляційного суду (21,4%) та наявністю зручних місць для 
сидіння (35,7%). 

Найбільше задоволених якістю роботи канцелярії суду серед осіб 
середнього віку «26-39 років» та «40-59 років» - 88,3% та 84,8% відповідно. 
Серед респондентів старшого віку таких осіб значно менше – лише 57,1%. 
 
2.4.3. Повнота, доступність та ясність інформації 

Респонденти оцінювали зручність розташування інформаційних 
стендів у приміщенні суду та наявність інформаційних матеріалів, зокрема 
щодо: 1) розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень; 
2) правил допуску в суд та перебування в ньому; 3) справ, що призначені 
до розгляду; 4) зразків документів (заяв, клопотань тощо); 5) порядку 
сплати судових зборів та мита, реквізитів та розмірів платежів.  
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За оцінками респондентів, інформаційні стенди розташовані в 
приміщенні суду досить зручно – 4,6 бала (за вище вказаною 5-бальною 
шкалою). При цьому більш зручним їх розміщення вважають респонденти 
віком від 18 до 59 років, менш зручним – респонденти віком «60 років і 
старші» (лише 4,0 бали).  



Як свідчать отримані дані (див. рис. 2.3), респонденти в цілому 
задоволені інформацією по більшості пунктів (4,6 бала). Найменше їх 
задовольняє достатність інформації на сторінці суду на веб-порталі 
«Судова влада України» та наявна у суді інформація щодо порядку сплати 
судових зборів та мита, реквізитів і розмірів платежів. При цьому оцінка 
респондентів вікової категорії «60 років і старші» завжди нижча у порівнянні 
з оцінками респондентів інших вікових категорій.  

Рис. 2.3. Результати оцінювання за виміром «повнота, доступність та 
ясність інформації, розміщеної в приміщенні Апеляційного суду  

Івано-Франківської області»  
 

2.3.4. Прийнятність платежів 
Прийнятність платежів для відвідувачів Апеляційного суду Івано-

Франківської області, як і для інших судів, оцінювалася на підставі 
відповідей респондентів на два запитання: «Чи офіційна сума витрат, 
пов’язана з Вашим зверненням до суду (державне мито, інформаційно-
технічне забезпечення) є прийнятною (не обтяжливою)?» та «Чи могли би 
Ви собі дозволити витрати на послуги адвоката у разі необхідності?». 
(Друге запитання ставилося тим респондентам, які не користуються 
послугами адвоката та не представляють у судовому процесі інтереси 
держави). 
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З рис. 2.4 видно, що, у порівнянні з минулими роком, в оцінках 
респондентами прийнятності платежів намітилась тенденція до зниження. 
Однак, ці зміни не є статистично значущими. 

Прийнятність суми витрат, пов’язаних із зверненням до суду, 
оцінюється на рівні 3 балів, що свідчить про те, що ця сума є «більш-
менш» прийнятною. Однак низький бал, на який респонденти оцінили 
прийнятність витрат на послуги адвоката говорить про те, що в основній 
своїй масі респонденти не можуть дозволити собі такі витрати, навіть у разі 
необхідності. 

 
Рис. 2.4. Результати оцінювання за виміром «прийнятність платежів» 

 
Якщо говорити про особливості ставлення до платежів респондентів 

різних вікових категорій, то варто зауважити, що сума офіційних витрат, 
пов’язана із зверненням до суду, є найменш прийнятною для людей 
похилого віку (1,2 бала). 

Окрім того, очевидною є залежність між рівнем матеріальної 
забезпеченості респондентів та їх ставленням до прийнятності платежів. 
Так, особи які вважають себе заможними, оцінюють прийнятність платежів 
на рівні 4 балів, тоді як респонденти, що вважають свої статки нижче 
середнього рівня – лише на 1,2 бала. 

Важливо зазначити, що оцінка респондентами прийнятності витрат в 
апеляційному суді завжди є трохи нижчою, ніж у судах першої інстанції, 
адже тут суворіше контролюється сплата судових зборів відвідувачами. 
 
2.3.5. Дотримання термінів судового розгляду 

Дотримання термінів судового розгляду в Апеляційному суді Івано-
Франківської області досліджувалося за результатами відповідей 
респондентів на запитання: 

• Чи вчасно розпочиналися засідання по Вашій справі? 
• Чи було враховано Ваші побіління при призначенні дня та часу 

засідання? 
• Чи вчасно Ви отримували повістки та повідомлення про розгляд 

справи? 
• Чи Ви вважаєте обґрунтованими затримки/перенесення слухання у 

розгляді Вашої справи? 
• Чи мали Ви можливість вчасно ознайомитися з матеріалами справи? 

Узагальнюючі показники відповідей (наведені на рис. 2.5.), можемо 
побачити, що у 2010 році збереглися тенденції 2009 року. 
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Респонденти зазначають, що вони майже завжди мали можливість 
вчасно ознайомитися з матеріалами справи та не відчували особливих 
проблем зі своєчасністю отримання повісток та повідомлень про розгляд 
справ (обидва показники оцінюються на рівні 4,7 бала).  

Проте, як і минулого року, респонденти не в повній мірі задоволені 
дотриманням термінів початку засідань (3,7 бала) та не завжди 
погоджуються, що затримки в слуханнях по розгляду справи є 
обґрунтованими (4 бали).  

 
Рис. 2.5. Результати оцінювання за виміром  
«дотримання термінів судового розгляду»  

 
Оцінка респондентами вчасності отримання повісток та повідомлень 

про розгляд справи не залежить від того чи мають респонденти вищу 
юридичну освіту та від того яку сторону вони представляють у суді. 
Натомість, вона залежить від типу судового процесу, у якому респондент 
бере участь: найвищою вона є серед респондентів, що беруть участь у 
адміністративному процесі – 5 балів; найнижчою - серед учасників 
кримінального процесу 4,6 бала.  

Обґрунтованість затримок слухань у розгляді справи більше 
сприймається респондентами, які представляють у суді особисто себе та 
не мають юридичної освіти. У минулому році ситуація була зворотною. 

Окрім того, до затримок/перенесення слухань краще ставляться 
респонденти, які беруть участь у судових процедурах 2-5 разів (4,2 бала).  

На відміну від опитування 2009 року, коли вчасність ознайомлення з 
матеріалами справи вище оцінювалась респондентами, які представляють 
у суді іншу особу, та тими, хто має юридичну освіту, у 2010 році оцінки 
респондентів не залежать від їх належності до цих категорій. Натомість, як 
і минулого року, дещо вище, ніж інші категорії респондентів, цей показник 
оцінюють учасники адміністративного процесу – на 5 балів (для 
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порівняння, серед респондентів-учасників цивільного та кримінального 
процесів – 4,7 бала). 
 
2.4.6. Сприйняття роботи працівників апарату суду 

Респондентам було запропоновано визначити чи працівники апарату 
суду працюють старанно та не припускаються помилок, які призводили б 
до перероблення документів, а також підтвердити або заперечити 
наявність рис характеру, які працівники апарату суду проявили при 
спілкуванні із ними. Отримані результати у вигляді відповідних показників 
наведені на рис. 2.6. Перш за все, привертає увагу превалювання 
позитивних оцінок – всі вони мають значення більше 4 балів.  

Рис. 2.6. Результати оцінювання за виміром  
«сприйняття роботи працівників апарату Апеляційного суду Івано-

Франківської області»  
Як і при опитуванні у 2009 році, респонденти у своїй більшості 

відзначають, що найчастіше вони відчували з боку працівників суду 
професіоналізм та знання своєї справи, витриманість та коректність. Дещо 
рідше - доброзичливість та повагу, однакове ставлення до всіх 
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відвідувачів, незалежно від їхнього соціального статусу, бажання 
допомогти. 

Більшість опитаних погоджується з тим, що працівники апарату 
Апеляційного суду Івано-Франківської області працювали старанно та не 
припускалися помилок, які призводили б до перероблення документів та 
порушення строків: середній бал – 4,6 з 5-ти максимальних (для 
порівняння минулого року він становив 4,5 бала). Подібно до оцінки 
багатьох інших показників якості роботи суду, цей показник також найнижче 
оцінюють респонденти вікової категорії «60 років і старші». 

При цьому оцінка не залежить від того, кого представляє респондент 
у суді та від наявності у нього спеціальної юридичної освіти. Однак, варто 
відмітити, що загалом респонденти з повною та базовою вищою освітою 
більш схильні до позитивної оцінки працівників суду – 4,8 бала, у той час 
коли середня оцінка якості роботи судового апарату серед опитаних, які 
мають середню або неповну середню освіту, становить 4,2 бала.  

На відміну від минулого року, вище оцінюється робота апарату суду 
тими респондентами, які беруть участь у кримінальному процесі (4,7 бала), 
ніж у цивільному процесі (4,4 бала). 

Також знизилась оцінка того, наскільки доброзичливо та з повагою 
ставляться працівники апарату суду до відвідувачів. 
 
2.4.7. Сприйняття роботи суддів 

Сприйняття роботи суддів оцінювалося на підставі результатів 
відповідей респондентів щодо таких питань: 1) коректність і ввічливість 
ставлення судді до респондента; 2) рівень підготовки судді до справи, 
орієнтація в ній; 3) дотримання суддею процедури судового розгляду; 4) 
наявність можливостей прокоментувати заяву протилежної сторони; 5) 
наявність можливості обґрунтувати свою позицію під час слухання справи; 
6) незалежність та неупередженість дій судді (відсутність зовнішнього 
тиску з боку фізичних та юридичних осіб). 

Отримані результати наведені на рисунку 2.7. Вони свідчать, що 
респонденти досить високо оцінюють роботу суддів – всі оцінки 
перевищують 4,5 бала. 

Як і в 2009 році, найнижче (4,5 бала) оцінюється рівень підготовки 
судді до справи. Варто зазначити, що з часу минулорічного опитування 
значно збільшився штат суддів. 

Оцінка об’єктивності та неупередженості роботи судді, його 
незалежності від зовнішнього тиску дещо вища серед тих респондентів, які 
не мають вищої юридичної освіти. Оцінка майже не залежить від 
соціально-демографічних характеристик респондентів. 

Найвище ретельність підготовки судді до справи оцінили 
респонденти, що брали участь у адміністративному процесі – на рівні 5 
балів (для порівняння: учасники цивільного процесу – 4,6 бала, 
кримінального – 4,4 бала). 

Дещо більшу у порівнянні з іншими респондентами можливість 
прокоментувати заяву протилежної сторони мали учасники 
адміністративного процесу. 

Найменшу можливість обґрунтувати свою позицію під час слухання 
справи відзначили респонденти, що були учасниками судового процесу 
вперше – вони оцінили її на рівні 4,7 бала (для порівняння: опитані, що 
брали участь у судовому процесі 2-5 разів, – на 4.9 бала). 



 
Рис. 2.7. Результати оцінювання за виміром «сприйняття роботи суддів 

Апеляційного суду Івано-Франківської області»  
 
 
2.5. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 
 

З метою визначення основних напрямів покращення роботи 
Апеляційного суду Івано-Франківської області респондентам було 
запропоновано визначити, які виміри якості слід покращувати в першу 
чергу. При цьому було запропоновано 7-бальну шкалу оцінювання, де 1 
бал – це найбільш важливий вимір якості (який слід покращувати в першу 
чергу), а 7 балів – найменш важливий вимір якості. 

На рис. 2.8 представлені результати, з яких видно, що на думку 
респондентів, у першу чергу, слід перейматися дотриманням термінів 
судового розгляду. Важливість цього показника була найвищою для 
відвідувачів суду й у 2009 році. Однак цього року питання стало ще більш 
актуальним. 

Дуже актуальною для респондентів, що брали участь в опитуванні 
2010 року, стала тема «прийнятність платежів». Під час опитування 2009 
року цей показник був за важливістю лише на 6-му місці. Це не дивно, адже 
у порівнянні з даними опитування 2009 року значно знизилась оцінка 
респондентами загальної прийнятності платежів .(див. пункт 2.4.4 звіту). 

Також порівняно з 2009 роком значно зросла для опитаних 
важливість такого параметру, як «зручність та комфортність перебування в 
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суді». Натомість, втратили свою вагу такі: «повнота, доступність та якість 
інформації», «якість роботи працівників апарату суду та суддів».  

Щодо конкретизації необхідних змін, то ті, хто дав відповідь на це 
питання (а таких виявилося лише 19% від числа опитаних), найчастіше 
відзначали необхідність покращення комфортності перебування у 
приміщенні суду, а саме: збільшення кількості місць для очікування та 
столів для заповнення документів. Окрім того, респонденти відзначали 
корисність обладнання окремих нарадчих кімнат для спілкування адвокатів 
з клієнтами. Значний відсоток рекомендацій надійшло від людей похилого 
віку. Зокрема, отримано пропозиції збільшити розмір шрифту на стендах зі 
зразками документів, дозволити відвідувачам старшого віку користуватися 
ліфтом тощо. Як і минулого року, дуже багато респондентів пропонували 
вживати заходів щодо дотримання термінів судового розгляду, 
недопущення затягування судових процесів. Пропонується скоротити 
період між поданням заяв та слуханням справ. 

 

 
Рис. 2.8. Коли мова йде про підвищення якості роботи суду, то який вимір слід 

покращувати в першу чергу? 
Поряд із цим, як і минулого року, часто зустрічалися пропозиції щодо 

організації роботи самих суддів. Зокрема, громадяни пропонували 
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збільшити кількість суддів, оскільки, на їхню думку, це може сприяти 
забезпеченню дотримання графіку судових засідань. 

Новими у порівнянні з 2009 роком виявились рекомендації по 
впровадженню новітніх інформаційних технологій в роботі суду. Зокрема, 
пропонувалось розміщувати на сторінці суду в Інтернеті розклад судових 
засідань, запровадити пошукову систему по рішеннях суду тощо. 

Лише 39,3% опитаних переконані, що наявних матеріально-
технічних ресурсів достатньо для ефективного виконання працівниками 
суду своїх обов’язків (для порівняння: минулого року таких відвідувачів 
було 65%). Саме тому, частими є позиції стосовно покращення 
матеріальної бази суду. 

Під час опитування минулого року не було рекомендацій стосовно 
зниження судових зборів. Цього року кілька респондентів відзначили, що 
варто було б зменшити судові збори стосовно майнових спорів. Окремі 
опитані вважають за корисне можливість оплати основних зборів у самому 
приміщенні суду. 
 
 
2.6. Висновки та рекомендації 

 
На основі отриманих даних опитування відвідувачів Апеляційного 

суду Івано-Франківської області можна зробити такі висновки: 
1. Робота суду протягом двох останніх років оцінюється на рівні 

«добре». 
2. Для переважної більшості опитаних, які неодноразово бували в 

приміщенні суду, їх очікування від візиту виправдалися. 
3. Зміни на краще в якості роботу суду є помітними для більшості 

відвідувачів, які вже неодноразово бували в суді і можуть порівняти 
ситуацію теперішню та попередню. 

4.  Суду вдалося забезпечити для більшості відвідувачів зручність та 
комфортність перебування. Громадяни досить високо оцінюють чистоту та 
прибраність приміщень, а також графік роботи канцелярії суду. Найнижче 
респондентами оцінюється «достатність в суді зручних місць для 
очікування» та «доступ до приміщення суду для людей з обмеженими 
можливостями». Оцінка цього індикатору, яка і минулого року була не 
високою, цього року знизилась ще більше. 

5. Респонденти в цілому задоволені повнотою, доступністю та 
ясністю інформації, розміщеної в суді. Можна відмітити певну тенденцію до 
збільшення рівня задоволеності громадян цим виміром якості роботи суду.  

6. Спостерігається зниження для більшості опитуваних прийнятності 
офіційних платежів. Хоча більш критичною стає оцінка прийнятності витрат 
громадянина на послуг адвоката у разі необхідності. Люди відзначають, що 
їм все більше не під силу такі витрати. 

7. Актуальною залишається проблема дотримання термінів початку 
засідань та затримки початку слухань по розгляду справи. 

8. Робота працівників апарату суду оцінюється достатньо високо. 
При цьому, як і минулого року, респонденти найчастіше зустрічали з боку 
працівників суду професіоналізм та знання своєї справи, витриманість та 
коректність. Дещо рідше - доброзичливість та повагу, однакове ставлення 
до всіх відвідувачів, незалежно від їхнього соціального статусу, бажання 
допомогти. 
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9. Досить високо оцінюється робота суддів – всі оцінки перевищують 
4,5 бала. У той же час, як і минулого року, найнижче оцінюється рівень 
підготовки судді до справи.  

 
На основі отриманих даних та враховуючи висновки рекомендується 

Апеляційному суду Івано-Франківської області: 
 
1. Провести інформаційну кампанію щодо можливостей доступу 

до приміщення суду для відвідувачів з особливими потребами. Встановити 
біля входу до приміщення суду інформаційну табличку, на якій 
міститиметься інформація для відвідувачів з обмеженими фізичними 
можливостями стосовно розміщення кнопки виклику та процедури 
користування ліфтом. 

А також розглянути можливість облаштування у приміщенні суду 
додаткових місць для очікування та заповнення документів відвідувачами. 

 
2. Переглянути наповнюваність офіційної сторінки суду на веб-

порталі «Судова влада України», розширивши та забезпечивши повноту 
необхідної інформації. 

 
3. Вжити заходи щодо забезпечення вчасності початку засідань 

по справах громадян (наприклад, відмовитись від існуючої практики 
планування засідань шляхом збільшення «запасного» часу на кожне 
засідання). 

 
4. Продовжувати роботу, що проводиться із працівниками 

апарату суду, спрямовану на покращення якості послуг, що вони надають 
відвідувачам. Незважаючи, на те, що загальне сприйняття їх роботи є 
позитивним, тим не менш, при плануванні тренінгів варто звернути увагу на 
особливості роботи із відвідувачами старшого віку та на демонстрацію при 
спілкуванні із відвідувачами таких рис як «доброзичливість та повага», 
«бажання допомогти».  
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Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ СУД  

 
 
3.1.  Загальна інформація про суд 

Суд знаходиться у центрі м. Івано-Франківськ, недалеко від 
залізничного вокзалу.  

Загальна площа суду становить 1800 м2. У суді є 19 залів судових 
засідань. Суд забезпечений комп’ютерною мережею, сервером. Має 70 
комп’ютерів, та два канали доступу до мережі Інтернет. 

Штатна чисельність працівників суду становить 99 осіб, з яких 19 
суддів, та 80 працівників апарату суду. 

Середньомісячне навантаження на одного суддю становить 157 
справ. Протягом 2010 року в провадженні Івано-Франківського міського 
суду перебувало близько 36 000 справ. З них: Кримінальних – 1107, 
Цивільних – 12863, Адміністративних – 10209, Справ про адміністративні 
правопорушення – 11980.  
 
3.2. Соціально-демографічні та процесуальні характеристики 
учасників судового розгляду 

 
Вік. Опитані учасники судового розгляду в Івано-Франківському 

міському суді представляють громадян різного віку. Загалом же 
співвідношення представників окремих вікових категорій наступне: «18-25 
років» - 15,2%; «26-39 років» - 51,9%; «40-59 років» - 25,7%; «60 років і 
старше» - 7,1%.  

Стать. 58,6% опитаних учасників судового розгляду становлять 
чоловіки; 41,4% - жінки. 

Освіта. 33,3% респондентів мають середню та неповну середню 
освіту; 9,5% - базову вищу освіту; 56,7% - повну вищу освіту. Таким чином, 
серед опитаних учасників судового розгляду найбільшу частку становлять 
респонденти з повною вищою освітою. Крім того, 30% респондентів мають 
вищу юридичну освіту. 

Майновий статус. За майновим статусом більшість респондентів 
(66,7%) віднесли себе до групи осіб середнього статку. 25,2% опитаних 
оцінюють свій майновий статус «нижче середнього», а 3,8% ідентифікують 
себе як бідних. Заможними вважають себе 1,9% респондентів. 2,4% 
респондентів не змогли визначитися, до якої групи щодо майнового статку 
себе віднести.  

Наявність попереднього судового досвіду. Найбільшу частку серед 
опитаних відвідувачів Івано-Франківського міського суду становлять 
респонденти, які є учасниками судового процесу вперше. Ще 22,9% 
респондентів брали участь у судових процесах 6 разів і більше. І решта 
респондентів – 34,3% опитаних – на момент проведення опитування 
приймали участь у судовому процесі 2 - 5 разів. 

Процесуальний статус. 80,0% респондентів представляють у суді 
особисто себе; решта – іншу особу. Серед опитаних найбільше учасників 
цивільного процесу – 68,1%. Значно менше учасників інших процесів: 
кримінальний процес – 19,0%; адміністративний процес – 7,1%; справи про 
адміністративні правопорушення – 5,7%.  

У більшості опитаних на момент проведення опитування справи 
знаходилися у стані розгляду – 60,5%. У 18,1% респондентів розгляд 
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справи у суді ще не було розпочато; у 20,5% - розгляд справи було 
завершено. 

Обізнаність з роботою суду та суддів в цілому. Більшість опитаних 
різною мірою обізнані з роботою суду: 21,6% - цілком обізнані; 32,7% - 
загалом обізнані. Решта респондентів визнають низьку обізнаність з 
роботою судів і суддів: 42,3% - майже не обізнані; 3,4% - зовсім не обізнані. 
Обізнаність респондентів з роботою судів та суддів в цілому певною мірою 
визначається їх віком та наявністю юридичної освіти й досвіду участі у 
судових розглядах. 

Серед респондентів різних вікових категорій найбільш обізнані 
громадяни віком 60 років і старше (60%). Дещо менш обізнані – 
респонденти віком 40-59 років (59,3%) та 26-39 років (55%). Найменш 
обізнані з роботою судів і суддів респонденти віком 18-25 років (37,5%).  

Також краще обізнані з діяльністю суду та суддів респонденти з 
вищою юридичною освітою (90,5%), ніж ті респонденти, які такої освіти не 
мають (38,1%).  

Також краще обізнані з роботою судів і суддів респонденти, які 
беруть участь у адміністративному процесі – 73,3%. Серед респондентів - 
учасників кримінального процесу таких осіб 60%; цивільного процесу – 
51%. Найменше обізнаних з роботою судів серед респондентів, що беруть 
участь у справах про адміністративні правопорушення – 41,7%. 

 
 

3.3. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 
 
3.3.1. Загальна оцінка якості роботи суду 

Загальна оцінка якості роботи суду проводилася за 5-бальною 
шкалою (від 1 балу – «дуже погано» до 5 балів – «відмінно») і, за 
відповідями респондентів, робота Івано-Франківського міського суду 
оцінюється на рівні «більш-менш добре» - 3,6 бала (для порівняння, 
минулого року це значення складало 3,3 бала).  

Як і минулого року, певною мірою на величині оцінки позначається 
вік респондента. Так, серед різних вікових груп оцінки якості роботи суду 
різняться таким чином: «18-25 років» - 3,9 бала; «26-39 років» – 3,5 бала; 
«40-59 років» - 3,8 бала; «60 років і старші» – 2,6 бала. Тобто респонденти 
молодшого віку якість оцінюють роботи Івано-Франківського міського суду 
вище за інших. 

Не простежується значних відмінностей в оцінках якості роботу суду 
між респондентами, які мають юридичну освіту і тими, хто її не має; між 
респондентами, які представляють в суді іншу особу (тобто є фаховими 
юристами – адвокатами, юристами, консультантами) та тими, хто 
представляє себе в суді особисто (є позивачем, відповідачем, свідком, 
потерпілим і т.д.). 

Певною мірою на оцінках якості роботи суду позначається вид 
судових справ, у яких бере участь респондент. Найбільш позитивно 
оцінюють якість роботи Івано-Франківського міського суду учасники 
цивільного процесу – 3,8 бала. Далі в порядку зменшення відповідних 
оцінок ідуть: учасники справ про адміністративні правопорушення – 3,4 
бала; учасники кримінального процесу – 3,3 бала; учасники 
адміністративного процесу – 2,8 бала. 

Оцінки якості роботи суду також залежать від того, на якій стадії 
розгляду знаходиться судова справа опитуваного. Вище оцінюється якість 
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роботи суду респондентами, справи яких знаходяться у процесі розгляду – 
3,7 бала. Дещо нижче – опитаними, розгляд справ яких ще не розпочато, 
та тими розгляд справ яких завершено – по 3,4 бала.  

Ще один чинник, що впливає на оцінки якості роботи суду – це 
ступінь обізнаності респондентів з його діяльністю. Найвище роботу Івано-
Франківського міського суду оцінюють респонденти з середнім рівнем 
знань щодо його діяльності. Так респонденти, які «майже не обізнані» з 
роботою суду і суддів, оцінюють якість роботи Івано-Франківського міського 
суду на рівні 3,7 бала, а респонденти зі ступенем обізнаності «загалом 
обізнаний» - 3,6 бала. Водночас респонденти, які більш категоричні у своїй 
визначеності з роботою суду, оцінюють якість його роботи суттєво нижче: 
3,4 бала – «цілком обізнані» і 3,3 бала – «зовсім не обізнані» респонденти. 

Як і минулого року, більш позитивно оцінюють якість роботи суду ті 
респонденти, рішення по справах яких були прийняті на їхню користь (що є 
очевидним до певної міри) - 3,8 бала проти 2,0 бала серед респондентів, у 
яких рішення суду було прийняте на користь протилежної сторони.  

Також позитивні оцінки якості окремих аспектів роботи суду трохи 
вищі серед респондентів, які відзначають достатність наявного 
матеріально-технічного забезпечення потреб працівників суду для 
виконання ними своїх обов’язків. Якщо за їхніми оцінками якість роботи 
Івано-Франківського міського суду видається на рівні 3,7 бала, то для 
респондентів, для яких рівень матеріально-технічного забезпечення 
недостатній, – на рівні 3,5 бала. 
 
3.3.2. Враження від візиту до суду (очікування) 

Більшість респондентів (65,7%) зазначили, що їхні враження від 
візиту до суду на момент проведення опитування відповідають 
очікуванням. Ще 5,2% визнали, що ці враження «кращі, ніж очікував». 
Проте майже четверта частина опитаних відвідувачів (24,7%) зазначила, 
що в них враження від візиту до суду гірші, ніж очікували.  

На відміну від результатів опитування минулого року, коли найбільш 
негативно оцінювали свої враження від візиту до суду респонденти 
молодшого віку, цього року було виявлено, що жоден респондент цієї 
вікової групи не зазначив, що його очікування від візиту до суду гірші, ніж 
він очікував. Тоді як серед респондентів вікової групи «60 років і старші» 
таких респондентів виявилось 50% (для порівняння: у минулому році їх 
було лише 20%).  
 
3.3.3. Зміни якості роботи суду в цілому 

Щодо змін у якості роботи Івано-Франківського міського суду, то 
найбільш поширеною є думка, що вона залишилася без змін – 34,8% усіх 
опитаних в цьому суді. Чимало респондентів вважає, що якість роботи 
Івано-Франківського міського суду певною мірою покращилась (14,8%), при 
цьому 10,4% вважають, що вона певною мірою погіршилася. 

Більш негативно оцінюють зміни в якості роботи Івано-Франківського 
міського суду респонденти старшого віку, тоді як серед респондентів 
вікової категорії «18-25 років» немає жодного, який би зазначив, що якість 
роботи суду погіршилась. 

Серед учасників різних видів судових процесів найбільш позитивно 
зміни в якості роботи Івано-Франківського міського суду оцінюють 
респонденти, задіяні в адміністративному процесі; найбільш негативно – 



учасники цивільного процесу. Такі оцінки цілком відповідають результатам, 
отриманим у 2009 році. 
 
 
3.4. Оцінки якості за окремими вимірами 
 
3.4.1. Територіальна доступність суду 

Територіальна доступність Івано-Франківського міського суду 
оцінювалася на підставі відповідей респондентів на два запитання: «Чи 
зручно Вам діставатися до будівлі суду громадським транспортом?» та «Чи 
було Вам легко знайти будівлю суду вперше?» (див. рис 3.1).  

Отримані відповіді оцінювалися за 5-бальною шкалою, де 1 бал – 
«цілком ні», а 5 балів – «цілком так», і їх узагальнення свідчить про те, що 
Івано-Франківський міський суд територіально доступний для громадян (4,4 
та 4,8 бала відповідно по кожному запитанню). Це є цілком закономірним, 
адже суд розміщений у центрі міста, поруч із залізничним вокзалом.  

 

 
Рис. 3.1. Результати оцінювання за виміром  

 «територіальна доступність Івано-Франківського міського суду» 
 
3.4.2. Зручність та комфортність перебування у суді 

Зручність та комфортність перебування у суді оцінювалася за 
допомогою таких показників, як: 1) комфортність умов перебування у 
приміщенні суду; 2) достатність у суді зручних місць для очікування, 
оформлення документів, ознайомлення з матеріалами та підготовки до 
слухання; 3) чистота та прибраність приміщень суду; 4) доступність суду 
для людей з обмеженими можливостями; 5) зручність графіку роботи 
канцелярії суду для вирішення справ респондентів у суді. Як і в попередніх 
випадках, оцінювання здійснювалося за 5-бальною шкалою від 1 бала – 
«цілком ні» до 5 бала – «цілком так». 

На рисунку З.2 відображені результати опитування, з яких можемо 
побачити, що, як і минулого року, респонденти оцінюють найкраще чистоту 
та прибраність приміщень суду – 4,1 бала, а найнижче – доступність послуг 
суду для людей з обмеженими можливостями – 2,5 бала. Менше 4 балів 
оцінюється також зручність графіку роботи канцелярії суду (3,2 бала); 
комфортність умов перебування у приміщенні суду (3,6 бала); достатність 
зручних місць для очікування (3,1 бала).  

У цілому потрібно відмітити, що у порівнянні з минулим роком, оцінка 
респондентами параметру «зручність та комфортність перебування у суді» 
знизилась за більшістю складових (однак усі ці зміни не є статистично 
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значущими). Особливо це стосується доступності приміщення суду для 
людей з особливими потребами та графіку роботи канцелярії суду.  

Значне зниження оцінки відвідувачами індикатору «доступність 
приміщення суду для людей з обмеженими фізичними можливостями» 
викликано тим, що зі сходів, що ведуть до суду демонтовано залізні рейки 
пандуса. Зазначені рейки не могли виконувати свої функції, оскільки їх 
ширина не була пристосована до ширини стандартного інвалідного візка і 
кут нахилу східців не дозволяв користуватися таким пандусом. Натомість, 
було передбачено кнопку виклику для осіб з обмеженими фізичними 
можливостями. Однак, враховуючи те, що серед респондентів не було осіб 
з особливими потребами, їх оцінка певною мірою базується результатах 
поверхневого аналізу. 

Що стосується зниження оцінки графіку роботи канцелярії, воно 
зумовлене тим, що з часу минулорічного опитування значно збільшилась 
кількість відвідувачів суду за рахунок «дітей війни». У цьому суді черга до 
канцелярії є спільною для усіх громадян, що звертаються до суду. Тобто 
фактично через засилля справ громадян однієї категорії відчувають 
дискомфорт усі відвідувачі суду. 

 
Рис. 3.2. Результати оцінювання за виміром «зручність та комфортність 

перебування в Івано-Франківському міському суді» 
 

Помітно, що оцінки комфортності перебування у Івано-Франківському 
міському суді залежать від віку респондентів громадян. Вищі вони серед 
молодших респондентів: «18-25 років» - 3,8 бала, «26-39 років» - 3,5 бала, 
«40-59 років» - 3,6 бала, а найнижчі серед респондентів похилого віку – 3,0 
бала. 
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Окрім того, оцінки залежать від того, де проживає респондент, та від 
рівня його матеріального забезпечення. Так, респонденти з м. Івано-
Франківськ дещо нижче оцінюють комфортність перебування у приміщенні 
суду, ніж респонденти з інших населених пунктів – 3,4 та 3,6 бала 
відповідно. Окрім того, респонденти з нижчим рівнем матеріального 
забезпечення нижче оцінюють комфортність перебування у приміщенні 
суду, ніж більш заможні респонденти. Відповідні оцінки комфортності по 
цих групах респондентів дорівнюють: «бідні» - 3 бали; «нижче середнього 
статку» - 3,4 бала; «середнього статку» - 3,6 бала; «заможні» - 4,8 бала. 
Цікаво, що минулого року особливої різниці в оцінках респондентів з 
різними статками не простежувалось. 

Схожа картина спостерігається і щодо оцінок наявності в суді 
достатньої кількості зручних місць для сидіння. Більш позитивні оцінки 
дають респонденти молодшого віку (3,4 бала серед молоді «18-25 років» 
проти 2,7 бала серед респондентів «60 років і старші»), респонденти з 
міста Івано-Франківськ (3 бали проти 2,8 бала серед опитаних з інших 
населених пунктів). Проте в усіх випадках найменші оцінки не падають 
нижче показника «більш-менш».  

Як і минулого року, на оцінках чистоти й прибраності приміщень суду 
суттєво не позначаються вікові й майнові характеристики респондентів, як і 
те, чи проживають вони в місті, де розташований суд, чи в іншому 
населеному пункті. 
 
3.4.3. Повнота, доступність та ясність інформації 

На рисунку 3.3 представлені результати оцінки по кожному 
індикатору виміру «Повнота, доступність та ясність інформації, розміщеної 
в приміщені суду».  

Як бачимо, загальні тенденції оцінювання респондентами якості 
роботи суду за цим виміром у 2010 році в цілому відповідають тенденціям, 
виявленим під час опитування 2009 року.  

Так, як і минулого року, найбільше респондентів задовольняє наявна 
у суді інформація про правила допуску в суд та перебування в ньому, а 
також інформація щодо розташування інформаційних стендів та дошок 
об’яв (4,1 бала). Усі інші індикатори виміру оцінюються на однаковому 
рівні – 3,9 бала. 

При цьому, у порівнянні з минулим роком дещо знизилась оцінка 
респондентами доступності інформації щодо «правил допуску в суд та 
перебування у ньому» та «розташування кабінетів, залів судових 
засідань», натомість підвищилась оцінка розміщення зразків документів 
(однак, ці зміни не є статистично значущими). При цьому, варто відмітити, 
що змін в розміщенні інформації в суді з часу минулорічного опитування не 
відбулось. 

Як і минулого року, респонденти більш старшого віку оцінюють 
зручність розташування інформаційних стендів нижче, ніж респонденти 
молодого віку (для порівняння: 3,5 бала серед респондентів віком «60 років 
і старші» та 4,4 бала серед респондентів віком «18-25 років»). Якщо 
говорити про респондентів з різним рівнем освіти, то, як і минулого року, 
найвище оцінюють зручність розташування інформаційних матеріалів у 
Івано-Франківському міському суді респонденти з базовою вищою освітою 
(4,4 бала); найнижче – респонденти з середньою та неповною середньою 
освітою – 3,8 бала). 



Окрім того, більш позитивно зручність розташування інформаційних 
матеріалів у приміщенні суду оцінюють респонденти, які мають юридичну 
освіту та представляють у суді іншу особу (4,1 бала проти 3,8 бала серед 
респондентів, що представляють себе особисто).  

 

 

 
 
Задоволеність респондентів інформацією про розташування в 

приміщені суду кабінетів, залів судових засідань майже не залежить від 
віку респондентів та того, чиї інтереси представляє респондент у суді (свої 
особисто чи іншої особи), а також того, який досвід участі у судових 
процедурах він має. 

Рис. 3.3. Результати оцінювання за виміром «повнота, доступність та 
ясність інформації, розміщеної в приміщенні Івано-Франківського міського 

д

Що ж стосується відмінностей в оцінках інформації про правила 
допуску в суд, вони також досить невеликі, та все ж таки наявні. Нею 
найбільше задоволені респонденти віком «18-25 років» (відповідний індекс 
дорівнює 4,3 бала) та ті, які мають базову вищу освіту (4,4 бала). Для 
порівняння, особи похилого віку оцінюють цей вимір якості на рівні 3,9 
бала, а респонденти, які мають середню або неповну середню освіту – 4,1 
бала. 

32 
 



33 
 

Щодо інформації про справи, що призначені до розгляду, то 
найбільше нею задоволені респонденти віком «18-25 років» (4,1 бала) і ті, 
які мають базову вищу освіту (4,2 бала). Те саме стосується й порядку 
розподілу груп респондентів відповідно до їхньої задоволеності зразками 
документів (заяв, клопотань тощо). В даному випадку найбільшу 
задоволеність висловлюють респонденти віком «18-25 років» (4,3 бала), із 
базовою вищою освітою (4,1 бала). Найменш задоволені зразками 
документів респонденти віком «26-39 років» (3,7 бала), з повною вищою 
освітою (3,8 бала) та учасники – новачки у судових процедурах (3,9 бала). 
У даному випадку також фактично не різняться оцінки респондентів, які 
представляють у суді себе особисто чи представляють іншу особу. 

Інформацією про порядок сплати судових зборів та мита також 
найбільше задоволені респонденти таких категорій: вікова група «18-25 
років» (4,1 бала), з базовою вищою освітою (3,9 бала), які мають вищу 
юридичну освіту (4,0 бала), представляють іншу особу в суді (3,8 бала) та 
які брали участь у судових процедурах 2-5 разів (3,8 бала). Найменше 
задоволені цією інформацією респонденти вікової категорії «26-39 років» 
(3,5 бала), без юридичної освіти (3,6 бала) і представляють у суді особисто 
себе (3,6 бала). 

Окремим компонентом оцінки інформації для респондентів стало 
питання доступності відповідної інформації в Інтернеті. За результатами 
дослідження, достатність інформації на офіційній сторінці суду в Інтернеті 
респондентами оцінюється на рівні 3,9 бала (що означає «майже 
достатня»). Для порівняння, у 2009 році ця цифра становила 3,6 бала. При 
цьому варто відмітити, що лише третина опитаних зазначила, що має 
досвід користування Інтернетом при пошуку інформації про Івано-
Франківський міський суд. 
 
3.4.4. Прийнятність платежів 

Прийнятність платежів для відвідувачів Івано-Франківського міського 
суду, як і для відвідувачів інших судів, оцінювалася за результатами 
відповідей респондентів на запитання: «Чи могли б Ви собі дозволити 
витрати на послуги адвоката у разі необхідності?» та «Чи офіційна сума 
витрат, пов’язана з Вашим зверненням до суду є прийнятною?».  

Як видно з рисунка 3.4, і офіційні витрати, пов’язані зі зверненням до 
суду, і витрати на адвоката у разі необхідності прийнятні далеко не для 
всіх респондентів. І хоча обидва види витрат за рівнем прийнятності 
наближені до оцінки 3 бали – «більш-менш прийнятні», респонденти 
більше погоджуються, що для них, як і минулого року, легше сплатити суми 
офіційних витрат, ніж суми витрат на послуги адвоката (3,4 бала проти 3,1 
бала відповідно). При цьому, у 2010 році відбулось певне згладжування 
цього розриву за рахунок підвищення оцінок респондентів прийнятності 
витрат на послуги адвоката. 

При цьому, найбільш прийнятною сума відповідних витрат видається 
респондентам середнього віку (опитані віком 26-59 років оцінюють їх на 
рівні 3,3 бала) та тим, які оцінюють рівень свого матеріального статку як 
середній та низький (по 3,4 бала). Як найменш прийнятні оцінюються суми 
витрат респондентами віком «18-25 років» та «60 років і старші» (по 2,8 
бала), а також тими, хто відносить себе до категорії «заможні» (2,5 бала). 
Останній факт, особливо контрастує з результатами опитування 2009 року, 
коли найбільше незадоволених офіційною сумою витрат було серед 
опитаних, які вважали себе бідними. 



 

 
 

 
Рис. 3.4. Результати оцінювання за виміром «прийнятність платежів» 

Зовсім інакше оцінюються можливості витрат на послуги адвоката у 
разі необхідності. У даному випадку, як і минулого року, такі послуги 
можуть частіше собі дозволити як раз «заможні» респонденти (4,7 бала) та 
респонденти віком «18-25 років» (3,1 бала). Фактично не можуть собі 
дозволити такі послуги люди віком «60 років і старші» (1,9 бала) та 
респонденти, матеріальний рівень яких оцінюється як «бідний» та «нижче 
середнього статку» (відповідні індекси в даному випадку дорівнюють 1,2 та 
2,1 бала). 
 
3.4.5. Дотримання термінів судового розгляду 

Дотримання термінів судового розгляду в Івано-Франківському 
міському суді оцінювалося за такими індикаторами: 1) вчасність початку 
засідання по справі; 2) врахування побажань респондентів при призначенні 
дня та часу засідання; 3) вчасність отримання повістки та повідомлення 
про розгляд справи; 4) обґрунтованість затримки/перенесення слухання у 
розгляді справи; 5) наявність можливостей вчасно ознайомитися з 
матеріалами справи.  

Потрібно відзначити значне підвищення оцінок цього показника у 
порівнянні із минулим роком. Немає жодного індикатора, за яким оцінка не 
покращилася б. Особливо це стосується можливості відвідувачів суду 
вчасно ознайомитись із матеріалами справи (різниця є значимою на рівні 
5%, зміни в оцінках інших індикаторів цього виміру якості роботи суду не є 
статистично значущими). Значно зросла також оцінка врахування 
побажань відвідувачів при призначенні дня та часу засідання. Найменше 
зміни торкнулись такого індикатора, як вчасність початку засідань по 
справам відвідувачів суду (лише на 0,1 бала). 

Більш незадоволені тим, що судові засідання, слухання по справі 
розпочинаються невчасно респонденти, які мають вищу юридичну освіту 
(вони оцінюють цей індикатор на рівні 2,9 бала, тоді як респонденти, які 
юридичної освіти не мають – на рівні 3,4 бала) та ті,які представляють у 
суді іншу особу (2,6 бала проти 3,4 бала, на які оцінюють цей показник 
опитані, що у суді представляють особисто себе). Окрім того, 
незадоволеність висловлюють респонденти, які беруть участь у судових 
процесах більше 6 разів (2,4 бала). Для порівняння респонденти, які беруть 
участь у судовому процесі вперше, оцінюють цей показник на рівні 3,6 
бала. 
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З-поміж різних видів судового процесу найбільш позитивно, як і 
минулого року, оцінюється вчасність початку кримінального процесу (3,7 
бала); найбільш негативно – початок адміністративних справ (2,7 бала).  
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Рис. 3.5. Результати оцінювання за виміром  
«дотримання термінів судового розгляду» 

 
Так само, як і минулого року, побажання при призначенні дня та часу 

засідання найчастіше враховуються на думку респондентів з вищою 
юридичною освітою (4,1 бала), які представляють іншу особу в суді (3,7 
бала) та які мають досвід участі у судових процесах 2-5 разів. Треба 
звернути увагу на те, що, як і минулого року, найбільш критично за цим 
індикатором оцінюють роботу суду респонденти, які беруть участь в 
адміністративному процесі. Минулого року їх оцінка становила усього 1,4 
бала. Цього року вона значно вища – 3,6 бала. Однак, така оцінка все ж є 
найнижчою порівняно з оцінкою учасників судових процесів інших видів. 

Варто також зазначити, що по-різному оцінюється і вчасність 
отримання повісток та повідомлень про розгляд справи у різних видах 
процесів. Найвище оцінюється вчасність повісток з цивільного процесу (4,1 
бала). Далі на одному рівні знаходяться оцінки учасників кримінального 
процесу та справи про адміністративні правопорушення (3,8 бала), 
найнижчими є оцінки учасників адміністративного процесу – 3,7 бала. 
Окрім того, цей показник залежить від досвіду участі респондента у 
судових засіданнях: чим менше такого досвіду, тим вища оцінка («це мій 
перший судовий процес» - 4,2, «2-5 разів» - 4,0, «6 разів і більше» - 3,6 
бала). Якщо говорити про оцінки респондентами обґрунтованості затримок 
слухань у розгляді різних видів справ, то як найбільш обґрунтовані 
оцінюються такі затримки учасниками справ про адміністративні 
правопорушення та учасниками кримінального процесу (по 3,9 бала). Як 



найменш обґрунтовані оцінюються затримки слухань в адміністративному 
процесі (3,1 бала). Варто відмітити, що й минулого року, оцінка цього 
індикатору учасниками адміністративного процесу була низькою (2,9 бала). 

Якщо вести мову про можливість вчасно ознайомитись із 
матеріалами справи, то не виявлено ніяких залежностей в оцінці цього 
індикатора від характеристик респондентів: наявності у них юридичної 
освіти, виду процесу, у якому вони беруть участь тощо. 
 
3.4.6. Сприйняття роботи працівників апарату суду 

Респондентам було запропоновано дати відповідь на запитання 
наскільки старанно працюють працівники апарату суду та чи не 
припускаються вони помилок, які б призводили до перероблення 
документів та порушення строків, а також підтвердити або заперечити 
наявність рис характеру, які працівники апарату суду виявили при 
спілкуванні з ними. Отримані результати у вигляді відповідних показників 
наведені на рис. 3.6.  

 

 
Рис. 3.6. Результати оцінювання за виміром «сприйняття роботи 

працівників апарату Івано-Франківського міського суду» 
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За оцінками респондентів, працівники Івано-Франківського міського 

суду досить старанно працюють, щоб не припускатися помилок, які 
призводили б до перероблення документів та порушення строків. Цю 
старанність опитані, як і минулого року, оцінюють на рівні 4,2 бала. При 
цьому молодші респонденти схильні оцінювати цей індикатор вище, ніж 
респонденти літнього віку: 4,4 бала – середня оцінка респондентів віком 
«18-25 років», 4,0 – оцінка респондентів «60 років і старші». Також вище 
цей показник оцінюється респондентами, які не мають вищої юридичної 
освіти та представляють у суді особисто себе. 

Як бачимо, у порівнянні з минулим роком відбулись певні зміни, а 
саме: зменшилась оцінка респондентами наявності у працівників апарату 
суду таких рис, як доброзичливість та повага, бажання допомогти, 
однакове ставлення до всіх відвідувачів, незалежно від їх соціального 
статусу (однак ці зміни не є статистично значущими); натомість, значно 
підвищилась оцінка старанності та дисциплінованості, витриманості і 
коректності працівників суду (різниці значущі на рівні 5%). 

Цікаво, що в оцінці усіх рис характеру працівників апарату суду 
спостерігаються однакові залежності від характеристик респондентів. Так, 
респонденти вікової категорії «60 років і старші» завжди дають найнижчу 
оцінку цим рисам, респонденти віком «18-25 років» - найвищу.  

Окрім того, існує чіткий зв’язок між оцінкою рис працівників апарату 
суду та освітою опитуваного. Так, респонденти з базовою вищою освітою 
завжди оцінюють їх трохи вище, ніж респонденти з повною вищою освітою, 
і значно вище, ніж респонденти з середньою або неповною середньою 
освітою. 

Також варто відзначити, що респонденти, які беруть участь у 
судовому процесі більше 6 разів, значно критичніші у своїх оцінках, ніж 
респонденти, які беруть участь у судовому процесу вперше або 2-5 разів. 
 
3.4. 7. Сприйняття роботи суддів 

Сприйняття роботи суддів оцінювалося за результатами відповідей 
респондентів на низку запитань: 1) «Чи Ви вважаєте, що суддя працював 
незалежно та неупереджено, без зовнішнього тиску (з боку фізичних та 
юридичних осіб)?»; 2) «Чи мали Ви можливість обґрунтувати свою позицію 
під час слухання справи?»; 3) «Чи мали Ви можливість прокоментувати 
заяву протилежної сторони?»; 4) «Чи дотримувався суддя процедури 
судового розгляду?»; 5) Чи склалося у Вас враження, що суддя ретельно 
підготувався до справи і добре в ній розбирається?»; 6) «Чи маєте Ви 
враження, що суддя ставився коректно, ввічливо, з повагою до всіх 
учасників процесу?» 

 Отримані відповіді по кожному з наведених запитань, переведені у 
вигляд індексів за 5 бальною шкалою (де 1 бал – «цілком ні», а 5 балів – 
«цілком так»), наведені на рис. 3.7. З нього слідує, що, як і минулого року, 
найвище респонденти оцінюють наявність можливості обґрунтувати свою 
позицію під час слухання справи – 4,7 бала, а найнижче – ретельність 
підготовки судді до справи. 

Загалом, варто відмітити, що оцінки респондентів майже за усіма 
індикаторами стали вищими (однак, різниці в оцінках не є статистично 
значущими). Виключення становить лише індикатор «дотримання суддею 
процедури судового розгляду», оцінка якого залишилась без змін, та 
індикатор «незалежність і неупередженість роботи судді, відсутність 



зовнішнього тиску на нього», оцінка якого дещо знизилась. Цікаво, що такі 
оцінки зафіксовано на фоні значного зменшення кількості суддів (багато з 
них перейшли працювати в апеляційні суди), а отже збільшення 
навантаження на кожного суддю. В судах аналогічних до цього, працює 
вдвічі більше суддів. 

Цікаво, що вище роботу суддів івано-Франківського міського суду 
оцінюють респонденти, які не мають вищої юридичної освіти. Виключення 
становить лише індикатор «можливість прокоментувати заяву протилежної 
сторони»: респонденти, які мають вищу юридичну освіту, оцінили його на 
4,5 бала, а ті, які такої освіти не мають – на 4,3 бала. 

Для усіх без винятку індикаторів характерно те, що вище їх оцінюють 
опитані, які мають менший досвід участі у судових процесах. Окрім того, 
оцінки респондентів, що беруть участь у адміністративному процесі, 
завжди на кілька десятих бала менші, ніж оцінки опитаних, що беруть 
участь у інших видах процесів.  

 

 
Рис. 3.7. Результати оцінювання за виміром  

«сприйняття роботи суддів Івано-Франківського міського суду»  
 
3.5. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 
 

З метою визначення основних напрямів покращення роботи Івано-
Франківського міського суду респондентам було запропоновано визначити, 
які виміри якості такої роботи слід покращувати в першу чергу. При цьому 
було запропоновано 7-бальну шкалу оцінювання, де 1 бал – це найбільш 
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важливий вимір якості (який слід покращувати в першу чергу), а 7 балів – 
найменш важливий вимір якості.  

Результати, що було отримано за результатами проведеного 
дослідження, представлено на рис. 3.8. 

Цікаво, що думка респондентів з приводу важливості покращення 
певних аспектів роботи суду у 2010 році майже повністю відповідає думці 
респондентів, виявленій у 2009 році. Відмінність полягає у тому, що 
необхідність покращувати ті аспекти, які були названі найважливішими у 
2009 році ще більше посилилась на фоні зниження необхідності 
покращення аспектів, які у 2009 році було названо менш важливими. 

Таким чином, на думку відвідувачів Івано-Франківського міського 
суду, як і минулого року, найбільшу увагу при поліпшенні роботи суду 
потрібно приділити дотриманню термінів судового розгляду 

 
Рис. 3.8. Коли мова йде про підвищення якості роботи суду, то який вимір слід 

покращувати в першу чергу?  
Далі в порядку зменшення вагомості йдуть інші напрями поліпшення 

роботи суду: повнота, доступність та якість інформації – 3,1 бала; зручність 
та комфортність перебування в суді – 3,4 бала; якість роботи працівників 
апарату суду – 3,6 бала; якість роботи суддів – 4,1 бала; прийнятність 
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платежів – 4,7 бала. Найменше відвідувачів Івано-Франківського міського 
суду турбує необхідність забезпечення територіальної доступності суду. 

Респондентам було запропоновано конкретизувати власні пропозиції 
щодо заходів для покращення якості окремих аспектів функціонування 
Івано-Франківського міського суду. Майже половина опитаних (46,7%) 
висловилися з цього приводу.  

Минулого року більше третини усіх пропозицій тим чи іншим чином 
стосувалось найважливішого для відвідувачів суду питань: дотримання 
термінів судового розгляду, графіку судових засідань, слухань, термінів 
видачі рішень. Цього року таких пропозицій отримано ще більше. При 
цьому значна кількість респондентів пропонує збільшити кількість суддів та 
працівників канцелярії з метою вирішення проблеми дотримання термінів: 
більшість із них усвідомлює, що часто затримка у розгляді справи 
викликана значною завантаженістю суддів, тому вони пропонують 
зменшити цю завантаженість за рахунок збільшення штату. Окрім того, 
пропонується не призначати кілька слухань на одну годину та вчасно 
розпочинати засідання. 

Також надійшло чимало пропозицій щодо облаштування самого 
приміщення суду. Зокрема, пропонується: облаштувати місця для 
очікування для відвідувачів суду, зробити ремонт приміщення, уможливити 
доступ до нього для громадян з особливими потребами.  

Кілька пропозицій стосуються доступності інформації про роботу 
суду, особливо для респондентів, які не мають вищої юридичної освіти. 

Окрім того, як і минулого року, респонденти висловлювались і з 
приводу загальних питань правосуддя та функціонування судової системи. 
Наприклад, це стосується відповідальності судді за прийняте рішення, 
модернізації та удосконалення апарату суду тощо. Ще кілька респондентів 
наголосили на необхідності дотримання Законів і Конституції України. 

 
 

3.6. Висновки та рекомендації 
 
На основі отриманих даних опитування відвідувачів Івано-Франківського 
міського суду можна зробити такі висновки: 
 

1. Громадяни в цілому більш-менш позитивно оцінюють якість 
окремих аспектів функціонування суду. При цьому, у порівнянні, з минулим 
роком відбулись позитивні зміни в їх оцінці. 

 
2. Більшість респондентів зазначає, що їхні враження від візиту до 

суду на момент проведення опитування відповідають очікуванням. Однак, 
майже четверта частина опитаних відвідувачів зазначили, що їхні 
враження від візиту до суду гірші, ніж очікували.  

 
3. Серед відвідувачів, як бували у суді раніше, переважає думка, що 

змін у якості роботи Івано-Франківського міського суду не відбулось. Кожен 
четвертий респондент, який бував у суді раніше, вважає, що якість роботи 
Івано-Франківського міського суду певною мірою покращилась; 15% таких 
респондентів вважають, щ вона, навпаки, погіршилась. 
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4. Івано-Франківський міський суд територіально доступний для 
громадян. Це є цілком закономірним, адже суд розміщений у центрі міста, 
поруч із залізничним вокзалом.  

 
5. У порівнянні з минулим роком, в оцінці респондентами параметру 

«зручність та комфортність перебування у суді» намітилась тенденція до 
зниження. Особливо це стосується доступності приміщення суду для 
людей з особливими потребами та графіку роботи канцелярії суду. 
Найвище, як і минулого року, респонденти оцінюють чистоту та 
прибраність приміщень суду. 

 
6. Загальні тенденції в оцінці респондентами якості роботи суду за 

виміром «повнота, доступність та ясність інформації, розміщеної в суду» у 
2010 році в цілому відповідають тенденціям, виявленим під час опитування 
2009 року. Так, як і минулого року, найбільше респондентів задовольняє 
наявна у суді інформація про правила допуску в суд та перебування в 
ньому, а також інформація щодо розташування інформаційних стендів та 
дошок об’яв. Усі інші індикатори виміру оцінюються на однаковому рівні. 

 
7. Сума офіційних витрат, пов’язаних із зверненням до суду, так 

само як і витрати на послуги адвоката у разі необхідності не є прийнятними 
для значної кількості респондентів.  

 
8. Потрібно відзначити значне підвищення оцінок виміру 

«дотримання термінів судового розгляду» у порівнянні із минулим роком. 
Немає жодного індикатора, за яким оцінка не покращилася б. Особливо це 
стосується можливості відвідувачів суду вчасно ознайомитись із 
матеріалами справи. Значно зросла також оцінка врахування побажань 
відвідувачів при призначенні дня та часу засідання.  

 
9. Що стосується виміру «сприйняття роботи працівників апарату 

суду», то у порівнянні з минулим роком відбулись певні зміни в оцінці його 
респондентами. А саме: зменшилась оцінка наявності у працівників 
апарату суду таких рис, як доброзичливість та повага, бажання допомогти, 
однакове ставлення до всіх відвідувачів, незалежно від їх соціального 
статусу; натомість, значно підвищилась оцінка старанності та 
дисциплінованості, витриманості і коректності працівників апарату суду. 

 
10. Респонденти досить високо оцінили вимір якості роботи суду 

«сприйняття роботи суддів». При цьому, як і минулого року, найвище 
респонденти оцінюють наявність можливості обґрунтувати свою позицію 
під час слухання справи, а найнижче – ретельність підготовки судді до 
справи. 

 
Враховуючи отримані результати та висновки Івано-Франківському 

міському суду рекомендується: 
 
1. Провести інформаційну кампанію щодо можливостей доступу до 

приміщення суду для відвідувачів з особливими потребами. Встановити 
біля входу до приміщення суду інформаційну табличку, на якій 
міститиметься інформація для відвідувачів з обмеженими фізичними 
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можливостями стосовно розміщення кнопки виклику та процедури 
користування ліфтом. 

Розглянути можливість облаштування у приміщенні суду додаткових 
місць для очікування та заповнення документів відвідувачами. А також 
вжити заходів з метою покращення графіку роботи канцелярії суду. 

 
2. Розглянути можливість введення в практику планування судових 

засідань збільшення «запасного» часу, що дасть можливість не 
затримувати початок наступних засідань. 

 
3. Незважаючи, на те, що загальне сприйняття роботи працівників 

апарату суду є позитивним, тим не менш, при плануванні тренінгів варто 
звернути увагу на розвиток таких рис як «бажання допомогти» та 
«однакове ставлення до всіх відвідувачів, незалежно від їх соціального 
статусу». 
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Розділ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ: КОЛОМИЙСЬКИЙ 
МІСЬКРАЙОННИЙ СУД  

 
 

4.1. Загальна інформація про суд 
Суд знаходиться недалеко від центру м. Коломия на 

вул. Грушевського 29. 
Приміщення суду знаходиться у незадовільному стані та потребує 

капітального ремонту. У суді є 2 зали судових засідань, зал № 1 – 48 м2, 
зал № 2- 40 м2. 

Суд обладнано 2 комп’ютерами з доступом до мережі Інтернет. Всі 
судді використають власні комп’ютери. 

В штаті суду 10 суддів. Однак, призначено на посади та працюють 
фактично лише 7 суддів. Навантаження на одного суддю складає 1763 
справ на рік або 146 справ на місяць. 

Протягом 2010 року в провадженні Коломийського міськрайонного 
суду перебувало близько 15 860 справ.  
 
4.2. Соціально-демографічні та процесуальні характеристики 
учасників судового розгляду 
 

Вік. Серед опитаних учасників судового розгляду є люди різного віку, 
проте найбільше тих, хто представляє вікову категорію «40-59 років» - 
49,4% та «26-39 років» - 38%. Дещо менше респондентів вікової групи «18-
25 років» та «60 років і старші» - 13,5% та 9,1% відповідно.  

Стать. 55,8% опитаних учасників судового розгляду становлять 
чоловіки, 44,2% - жінки. 

Освіта. 56,3% респондентів мають повну вищу освіту; 19,7% - 
базову вищу освіту; 24% - середню та неповну середню освіту. Варто 
також зазначити, що 30,8% опитаних учасників судового розгляду мають 
вищу юридичну освіту. 

Майновий статус. Більшість респондентів (65,7%) відносять себе 
до групи осіб середнього статку. 27,1% опитаних оцінюють свій майновий 
статус «нижче середнього», а 5% вважають себе заможними. І лише 1,9% 
респондентів ідентифікують себе як бідних. 

Наявність попереднього судового досвіду. Для більшості опитаних 
(56,3%) участь у судовому розгляді у Коломийському міськрайонному суді - 
це перший судовий процес, у якому вони беруть участь. Решта 
респондентів уже мають попередній судовий досвід: 17,3% були 
учасниками судового процесу від 2 до 5 разів, а 26,4% - 6 разів і більше. 

Процесуальний статус. 71,2% представляють у суді особисто себе; 
решта – іншу особу. З-поміж різних видів судового процесу у 
Коломийському міськрайонному суді найбільше респондентів (64,9%) 
задіяні у цивільному процесі. Значно менше респондентів беруть участь у 
кримінальному та адміністративному процесі (13,0% та 9,6% відповідно), а 
також у справах про адміністративні правопорушення (12,5%).  

У 32,2% респондентів розгляд справи у суді на момент проведення 
опитування ще не було розпочато; у 54,3% - справа знаходилася у процесі 
розгляду; у 13,5% - розгляд справи завершено. 

Обізнаність з роботою суду та суддів в цілому. 11,5% респондентів 
зізналися, що вони зовсім не обізнані з роботою судів та суддів. Ще 40,9% 
зазначили, що вони мало обізнані з цією діяльністю. Решта ж опитаних 
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більш-менш обізнані з діяльністю судів та суддів: 28,4% вважають себе 
загалом обізнаними, а ще 19,2% - цілком обізнаними. Певною мірою 
обізнаність респондента щодо діяльності судів та суддів залежить від 
його/її віку, наявності юридичної освіти та досвіду участі у судових 
розглядах. 

Якщо порівнювати обізнаність учасників судового розгляду 
відповідно до їхнього віку, то, як і минулого року, найбільшу обізнаність 
виявляють громадяни віком 40-59 років, а найменшу – громадяни 18-25 та 
старші 60 років. Якщо серед перших певною мірою обізнані з діяльністю 
суду та суддів 64,6%. 

Цілком закономірним виглядає те, що значно краще обізнані з 
діяльністю суду та суддів ті учасники судового розгляду, які мають 
юридичну освіту. Серед них 92,2% обізнані з такою діяльністю (причому, 
59,4% - «цілком обізнані», а 32,8% - «загалом обізнані»), тоді як серед 
респондентів, які не мають юридичної освіти, частка певною мірою 
обізнаних з діяльністю судів та суддів становить лише 27,8%. 

Обізнаність респондентів з діяльністю суду та суддів також зростає 
відповідно до їхнього досвіду участі у судових справах – найменш обізнані 
ті респонденти, які вперше беруть участь у судовому процесі, а найбільш 
обізнані – ті, хто брав участь у судових процесах 6 разів і більше.  

Окрім того, краще ознайомлені з роботою суду респонденти, що 
беруть участь у кримінальному процесі (серед них відсоток тих, хто вважає 
себе обізнаним з роботою суду становить 74,1%), найменш знайомі – 
учасник справ про адміністративні правопорушення (34,6%). 

 
  

4.3. Узагальнюючі оцінки якості роботи суду 
 
4.3.1. Загальна оцінка якості роботи суду 

Загальна оцінка якості роботи суду проводилася за 5-бальною 
шкалою (від 1 балу – «дуже погано» до 5 бала – «відмінно»). За 
відповідями респондентів, робота Коломийського міськрайонного суду 
оцінюється на рівні «задовільно» (середнє значення 3,5 бала). Варто 
зазначити, що у минулому році оцінка респондентами цього суду була на 
рівні 3,4 бала. 

Варто зазначити, що, на відміну від минулого року, на визначенні 
оцінки дещо позначається вік респондента – оцінка якості роботи суду 
респондентами молодого та середнього віку варіює в межах від 3,5-3,6 
бала, тоді як оцінка респондентів вікової категорії «60 років і старші» - на 
рівні 3,3 бала.  

Невеликі відмінності простежуються в оцінках якості роботи суду між 
респондентами, які мають юридичну освіту і тими, що не мають її (3,6 та 
3,5 бала відповідно).  

Значно більш суттєво на оцінках якості роботи суду позначається 
вид судових справ, у яких задіяний респондент. Найбільш позитивно 
оцінюють якість роботи Коломийського міськрайонного суду учасники справ 
про адміністративні правопорушення – 3,8 бала, а далі в порядку 
зменшення відповідних оцінок йдуть: учасники адміністративного процесу – 
3,6 бала; учасники цивільного та кримінального процесів – по 3,5 бала. 
Цікаво, що минулого року були виявлені зворотні тенденції: учасники 
кримінального процесу оцінювали роботу суду найвище, а учасники справ 
про адміністративні правопорушення – найнижче. 
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На оцінках якості роботи суду також позначається те, на якій стадії 
розгляду знаходиться судова справа опитуваного. Значно вище оцінюється 
якість роботи суду тими респондентами, розгляд справ яких вже 
завершено (3,8 бала) та тими, розгляд справ яких ще не розпочато (3,6 
бала). Як і минулого року, дещо нижчими є оцінки учасників судових 
процесів, справи яких знаходяться у процесі розгляду – 3,4 бала. 

З-поміж респондентів, які різняться за рівнем обізнаності з роботою 
судів та суддів, найвищі оцінки якості роботи Коломийського 
міськрайонного суду ставлять «загалом обізнані» респонденти – 3,7 бала, 
«цілком обізнані» та «майже не обізнані» респонденти – по 3,5 бала. 
Найнижче роботу суду оцінюють ті, хто «зовсім не обізнаний» з роботою 
суду та суддів – 3,4 бала. 

Більш позитивно також оцінюють якість окремих аспектів роботи 
суду ті респонденти, рішення по справах яких були прийняті на їхню 
користь – 4,1 бала. Респонденти ж, справи яких завершено, але на користь 
протилежної сторони, оцінюють якість роботи суду нижче - на рівні 3 балів.  

Минулого року певні відмінності простежувались і в оцінках 
респондентами якості роботи суду, виходячи з оцінок наявних матеріально-
технічних ресурсів. Цього року таких відмінностей не виявлено. 
 
4.3.2. Враження від візиту до суду (очікування) 

Більшість опитуваних (55,3%) зазначили, що їхні враження від візиту 
до суду в день проведення опитування відповідають очікуваним. 38,4% 
отримали враження гірші, ніж очікували, і лише 6,3% респондентів 
відмітили, що враження від візиту до суду виявилися кращими за очікувані. 

На оцінку вражень від візиту до суду до певної міри впливає вік 
респондента. Так, серед осіб вікової категорії «60 років і старші» 56,3% 
зазначили, що їх враження від візиту до суду гірші, ніж вони очікували, тоді 
як серед молоді «18-25 років» таких респондентів лише 39,1%. 

Окрім того, є певні відмінності в оцінках залежно від наявності 
юридичної освіти: серед тих респондентів, які мають вищу юридичну 
освіту, 75% відзначають, що їх враження від візиту до суду відповідають 
очікуванням, і лише 20,3% з них вважають ці враження гіршими, ніж 
очікували. Тоді як серед респондентів, які вищої освіти не мають, лише 
45,2% вважають, що їх враження відповідають очікуванням, а гірші 
враження у 47,6% опитаних. 

Так само, значно більше співпадають враження від візиту до суду з 
очікуваннями у тих респондентів, які представляють в суді не себе, а іншу 
особу. Серед них частка респондентів, у яких враження відповідають 
очікуванням, становить 76,3%, а частка тих, у кого враження гірші чи кращі 
за очікування становлять 18,6% та 5,1% відповідно. Значно більш негативні 
враження від візиту до суду у іншої групи респондентів – тих, хто 
представляє у судовому процесі себе. Серед них 45,4% респондентів 
отримали враження від візиту до суду відповідно очікуваним; 47,7% - гірші 
за очікувані і лише 6,9% - кращі за очікувані. 
 
4.3.3. Зміни якості роботи суду в цілому 

Оскільки значна частина респондентів вперше брала участь у 
судових процедурах, їм було важко визначитися з оцінками змін якості 
роботи суду порівняно з минулими роками. Ті ж респонденти, які вже 
мають досвід участі в судових процедурах, переважно зазначають, що 
якість роботи Коломийського міськрайонного суду загалом «залишилася 
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без змін» (57,3% відповідей з-поміж усіх респондентів «з досвідом участі у 
судових процедурах»); 6,1% респондентів зазначили, що вона «дещо 
погіршилася». Решта респондентів (36,6%) вважають, що якість роботи 
суду покращилась. 

Чи простежуються якісь особливості в оцінках змін якості роботи 
суду залежно від соціально-демографічних та процедурних характеристик 
респондентів? Однозначно важко говорити про їх наявність чи відсутність, 
оскільки кількість респондентів, що брала участь в даному оцінюванні, як і 
минулого року, досить незначна. Лише 84 респондентів мають певний 
досвід участі у судовому розгляді.  

Перш за все варто зазначити, що оцінки респондентів щодо змін 
якості роботи суду, на відміну від минулого року, певним чином залежать 
від їхнього віку, хоча в усіх вікових групах домінує оцінка «залишились без 
змін». Щоправда, трохи більше негативу простежується в оцінках 
респондентів вікової групи «60 років і старші». Тут 83,3% опитаних вважає, 
що якість роботи суду не змінилася, а 16,7% опитаних – що якість роботи 
суду погіршилася. Тоді як серед респондентів вікової групи «18-25 років» 
немає жодного респондента, який би відзначав таке погіршення. 

Більш наглядні відмінності простежуються в оцінках змін якості 
роботи суду залежно від наявності юридичної освіти респондентів. І 
полягають вони в тому, що учасники судових процедур, які мають вищу 
юридичну освіту, більше схильні відзначати позитивні зміни у суді: лише 
1,9% таких респондентів говорять про погіршення якості роботи суду, тоді 
як серед респондентів, які не мають вищої юридичної освіти, ця цифра 
становить 14,3%. Те саме стосується і того, кого респонденти 
представляють у суді. Ті з них, які представляють особисто себе, більше 
схильні критично оцінювати зміни у роботі суді (10,3% таких респондентів 
відзначають погіршення якості роботи суду, тоді як серед респондентів, які 
представляють у суді іншу особу, – 3,8%). 

На відміну від минулого року, коли на оцінках змін якості роботи суду 
позначався досвід респондентів у судових процедурах, цього року подібні 
залежності прослідкувати не вдалося. Респонденти, які брали участь у 
роботі суду «2-5 разів», оцінюють її так само, як і респонденти, що були 
учасниками судового процесу 6 разів і більше.  

Порівняно з іншими респондентами, дещо більш негативно оцінюють 
зміни в якості роботи суду ті громадяни, які беруть участь у цивільному 
процесі. Більше того, виключно у цій категорії є респонденти, які 
відзначають, що якість роботи суду погіршилася. Учасників інших видів 
процесів серед опитаних значно менше, але всі вони відзначають, що 
якість роботи суду не змінилася або покращилась. 

Варто також зазначити, що, як і минулого року, на оцінках якості 
роботи суду майже не позначається те, на якій стадії розгляду знаходиться 
судова справа респондента. Хоча все ж варто відмітити, що найбільше 
задоволених змінами в якості роботи суду серед респондентів, розгляд 
справ яких вже завершено. 
 
 
4.4. Оцінки якості за окремими вимірами 
 
4.4.1.Територіальна доступність суду 

 Територіальна доступність Коломийського міськрайонного суду 
оцінювалася за результатами відповідей респондентів на два запитання: 1) 



«Чи було Вам легко знайти будівлю суду вперше?»; 2) «Чи зручно Вам 
діставатися до будівлі суду громадським транспортом?». Відповіді на 
кожне питання оцінювалися за 5-бальною шкалою (від 1 бала – «цілком ні» 
до 5 балів – «цілком так»). 

Отримані результати свідчать (див. рис. 4.1), що Коломийський 
міськрайонний суд досить доступний для відвідувачів. Місце розташування 
суду є незмінним протягом багатьох років. Отже, цілком зрозуміло, що у 
громадян не виникає проблем із тим як дістатися на будівлі суду. 
Порівняно з минулим роком рівень оцінки респондентами територіальної 
доступності суду трохи підвищився. 

 

 

 
Рис. 4.1. Результати оцінювання за виміром «територіальна 

доступність Коломийського міськрайонного суду» 
 
4.4.2. Зручність та комфортність перебування у суді 

Цей вимір якості роботи суду оцінювався за певними питаннями, які 
увібрали в себе такі індикатори: загальна оцінка комфортності у 
приміщенні суду; достатність зручних місць для очікування, оформлення 
документів, ознайомлення з матеріалами та підготовки до слухання; 
чистота й прибраність у приміщенні суду; можливості потрапити до 
приміщення суду для людей з обмеженими можливостями; графік роботи 
канцелярії суду.  

Отримані відповіді оцінювалися за 5-бальною шкалою (від 1 бала – 
«цілком ні» до 5 балів – «цілком так»), на підставі чого розраховувалися 
середні оцінки. Як свідчать дані рис. 4.2., найвище оцінюється зручність 
графіку роботи канцелярії суду для вирішення справ його відвідувачами 
(середня оцінка, як і минулого року, – 4 бали). Найнижче, як і минулого 
року, оцінюються облаштованість приміщення суду до потреб людей з 
обмеженими фізичними можливостями – середня оцінка 2,5 бала (що 
трохи більше, ніж минулого року, але все одно свідчить про критичний стан 
оцінки по цьому індикатору). 

Порівняння середніх оцінок зручності й комфортності перебування у 
суді респондентами різних вікових категорій свідчить про те, що найгірше 
себе в суді почувають люди похилого віку та молодь 18-25 років. Це 
особливо контрастує з даними минулорічного дослідження, коли по всіх 
досліджуваних компонентах саме ці категорії громадян давали найвищі 
оцінки. 
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Рис. 4.2. Результати оцінювання за виміром «зручність та комфортність 
перебування в Коломийському міськрайонному суді» 

 
4.4.3. Повнота, доступність та ясність інформації 

Повнота, доступність та ясність інформації для відвідувачів суду 
оцінювалась на підставі відповідей респондентів на чергові два запитання: 
1) «Чи зручно розташовані інформаційні стенди (дошки об’яв)?» та 2) «Чи 
повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо: а) 
розташування кабінетів, залів судових засідань, інших приміщень; б) 
правил допуску в суд та перебування в ньому; в) справ, що призначені до 
розгляду; г) зразків документів (заяв, клопотань тощо); г) порядку сплати 
судових зборів та мита, реквізитів та розмірів платежів?»  

Як і у попередніх випадках, оцінювання здійснювалося за 5-бальною 
шкалою (від 1 бала – «цілком ні» до 5 балів – «цілком так»).  

Як бачимо з рис. 4.3., у порівнянні із минулим роком відбулись певні 
зміни в оцінці повноти, доступності та ясності інформації, розміщеної в 
приміщенні Коломийського міськрайонного суду. Знизилась оцінка 
респондентами доступності інформації щодо розташування кабінетів, залів 
судових засідань та інших приміщень, правил доступу у суд та 
перебування у ньому (різниці в оцінках цих індикаторів значущі на рівні 
1%), порядку сплати судових зборів та мита, реквізитів та розмірів платежів 
(різниці не є статистично значущими). Натомість, підвищилась оцінка 
доступності інформації щодо справ, призначених до розгляду та зразків 
документів (різниці значущі на рівні 5%). 
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Рис. 4.3. Результати оцінювання за виміром «повнота, доступність та 

ясність інформації, розміщеної в приміщенні  
Коломийського міськрайонного суду» 

 
Серед відвідувачів різного віку найчастіше вказаними видами 

інформації найменше задоволені громадяни 60 років і старші, тоді як 
опитані середнього віку проявляють здебільшого найбільший рівень 
задоволення. Минулого року спостерігались зворотні тенденції. Лише один 
індикатор, а саме: наявність зразків документів, респонденти віком від 60 
років оцінили вище, ніж представники інших категорій респондентів. 

Наявною в суді інформацією в абсолютно усіх випадках більше 
задоволені громадяни з вищою юридичною освітою та ті, хто у суді 
представляє іншу особу. Очевидно, така відмінність обумовлена тим, що 
особи з вищою юридичною освітою (часто це адвокати) більше 
поінформовані про особливості проходження судових процедур та 
необхідну документацію для цього. 

Відносно повноти інформації на офіційному стрінціі суду на веб-
порталі «Судова влада України», то респонденти більш-менш задоволені 
нею. Вона оцінюється на рівні 3,4 бала (для порівняння минулого року цей 
показник складав 3,2 бала). 
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4.4.4. Прийнятність платежів 
Для більшості відвідувачів Коломийського міськрайонного суду 

офіційна сума витрат, пов’язаних із звернення до суду, є більш-менш 
прийнятною (індекс прийнятності дорівнює 3,2 бала за 5-бальною шкалою, 
де 1 бал – «цілком ні», а 5 бала – «цілком так»).  

При цьому залишається цікавим той факт, що найбільш позитивно 
суму витрат оцінюють респонденти вікової категорії «60 років і старші» - 3,5 
бала. Тоді як молодь 18-25 років оцінює її на рівні лише 3 бала. Окрім того, 
вище прийнятність офіційної суми витрат, пов’язаних із зверненням до 
суду оцінюється заможними респондентами. 

Що стосується можливості дозволити собі витрати на послуги 
адвоката у разі необхідності, вона також оцінюється на рівні 3,2 бала. 
Проте оплата послуг адвоката у разі необхідності є можливою для 
відвідувачів суду більш молодшого віку і видається не завжди можливою 
для людей похилого віку. Якщо порівняти відповідні індекси можливості 
зробити витрати на послуги адвоката, то серед респондентів різних вікових 
категорій вони зменшуються в такому порядку: 18-25 років – 3,4 бала; 25-
39 років – 3,3 бала; 40-59 років – 3,1 бала; 60 років і старші – 2,8 бала. 

Якщо оцінювати можливості витрат на адвоката виходячи з 
фінансових можливостей респондента, то, ті з них, які відносять себе до 
категорії громадян із середнім статком, можуть дозволити цю послугу 
частіше (індекс 3,5 бала), ніж відвідувачі суду нижче середнього статку та 
«бідні» (2,6 та 1,5 бала відповідно). Під час дослідження минулого року, 
респонденти, які вважають себе «заможними», оцінювали свою змогу 
оплатити послуги адвоката у разі необхідності на максимальний бал. Цього 
року їх оцінка навіть менша, ніж у респондентів із середнім статком – лише 
3,3 бала. 

 
 Рис. 4.4. Результати оцінювання за виміром «прийнятність платежів» 

 
4.4.5. Дотримання термінів судового розгляду 

Дотримання термінів судового розгляду оцінювалося за кількома 
індикаторами, включаючи: 1) вчасність початку засідання по справі; 2) 
врахування побажань респондентів при призначенні дня та часу засідання; 
3) вчасність отримання повістки та повідомлення про розгляд справи; 4) 
обґрунтованість затримки/перенесення слухання у розгляді справи; 5) 
наявність можливості вчасно ознайомитися з матеріалами справи. 

 Як і в попередніх випадках, оцінювання здійснювалося за 5-бальною 
шкалою, де 1 бал – «цілком ні», а 5 балів – «цілком так». 

50 
 



Як свідчать дані рисунку 4.5, як і минулого року, найбільш вчасно 
респонденти отримували повістки та повідомлення про розгляд справи, а 
також порівняно високо, хоч і нижче, ніж під час опитування 2009 року, 
оцінюється можливість вчасно ознайомитися з матеріалами справи 
(індекси дорівнюють відповідно 4,1 бала та 3,9 бала). Найбільше 
невдоволення в опитуваних викликає те, що судові засідання 
розпочинаються невчасно – оцінка залишилась незмінною з часу 
опитування минулого року - 3 бала). 

Якщо вести мову про такий вимір якості роботи суду як «дотримання 
термінів судового розгляду», варто зазначити, що, на відміну від минулого 
року, всі його індикатори вище оцінюють респонденти, які мають вищу 
юридичну освіту. Середнє значення оцінки індикаторів цього виміру якості 
серед осіб з вищою юридичною освітою становить 3,8 бала, тоді як серед 
осіб, що такої освіти не мають, – 3,4 бала (минулого року таке 
співвідношення було: 3,1 – оцінка відвідувачів без юридичної освіти проти 
2,8 – серед відвідувачів суду з юридичною освітою). Те саме стосується й 
того, яку сторону респондент представляє у суді: середня оцінка серед 
опитаних, які представляють особисто себе, – 3,5 бала, а серед тих, хто 
представляє іншу особу (тобто є юристом), – 3,8 бала. 
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Рис. 4.5. Результати оцінювання за виміром  
«дотримання термінів судового розгляду» 

 
Що стосується залежностей оцінок респондентів від того, у якому 

виді судового процесу вони беруть участь, виявляємо, що по першому 
індикатору («вчасність початку засідань по справі респондента») 
найбільше незадоволених серед учасників адміністративного процесу, тоді 
як за всіма іншими індикаторами оцінки цієї категорії респондентів є 
найвищими. Також варто зауважити, що учасники цивільного процесу 



менш задоволені, порівняно з учасниками інших видів процесів, вчасністю 
отримання повісток та повідомлень про розгляд їхніх справ. 
 
4.4.6. Сприйняття роботи працівників апарату суду 

На думку респондентів, працівники суду працюють досить старанно, 
щоб не припускатися помилок, які б викликали необхідність перероблення 
документів та порушення строків розгляду справи. Ця старанність 
оцінюється на рівні 3,7 бала. При цьому дещо різняться оцінки 
респондентів різних вікових категорій, а саме: найменш задоволені 
старанністю роботи судів респонденти віком 18-25 років. Окрім того, дещо 
вищі оцінки відвідувачів суду, які мають базову вищу та вищу юридичну 
освіту (по 3,9 бала проти 3,4 бала, на які оцінюють роботу суду 
респонденти з середньою та неповною середньою освітою) та брали 
участь у судових процесах 6 разів і більше (3,9 бала).  

На рисунку 4.6. представлені результати оцінювання за окремими 
індикаторами.  

 

 
Рис. 4.6. Результати оцінювання за виміром «сприйняття роботи 

працівників апарату Коломийського міськрайонного суду» 
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Як можемо бачити, оцінка респондентами всіх без виключення 

індикаторів виміру «сприйняття роботи працівників апарату Коломийського 
міськрайонного суду» дещо знизилась у порівнянні із 2009 роком. Однак, 
незважаючи на таке зниження оцінки, задоволеність користувачів послуг 
цього суду залишається на рівні більш-менш прийнятному.  

Таким чином, як і минулого року, респонденти перш за все 
відмічають професіоналізм та знання своєї справи працівників апарату 
суду (3,7 бала). Далі в порядку зниження оцінки вони називають: 
витриманість, коректність (3,6 бала); старанність, дисциплінованість (3,6 
бала) доброзичливість та повагу (3,5 бала). Найменшою мірою, за 
оцінками респондентів, працівники апарату суду дотримуються однакового 
ставлення до всіх відвідувачів незалежно від їхнього соціального статусу 
(3,5 бала) та проявляють бажання допомогти (3,4 бала).  

Говорячи про оцінки відвідувачів суду різного віку, варто зауважити, 
що як і минулого року, оцінки людей віком 60 років і старше є позитивними 
частіше, ніж оцінки представників інших вікових груп (середня оцінка за 
всіма індикаторами цього виміру для респондентів літнього віку – 3,8 бала, 
тоді як серед вікової групи «18-25 років», представники якої найбільш 
критичні, – 3,4 бала).  

Також вище роботу працівників апарату суду оцінюють респонденти 
з вищою освітою (у тому числі юридичною) та з досвідом фахової роботи у 
сфері юриспруденції (адвокатом, консультантом, юристом). Серед таких 
респондентів середня оцінка по всім індикаторам цього виміру становить 
3,7 бала, тоді як для респондентів, що мають середню або неповну 
середню освіту, – 3,4 бала. Те саме стосується й оцінок респондентів в 
залежності від досвіду участі у судових процесах: ті з них, які брали участь 
у роботі суду 6 разів і більше схильні вище оцінювати ставлення 
працівників апарату суду до відвідувачів.  
 
4.4.7. Сприйняття роботи суддів 

Сприйняття роботи судді оцінювалося за такими показниками: 1) 
коректне, ввічливе ставлення до всіх учасників процесу; 2) ретельність 
підготовки судді до справи; 3) дотримання суддею процедури судового 
розгляду; 4) наявність можливості прокоментувати заяву протилежної 
сторони; 5) наявність можливості обґрунтувати свою позицію під час 
слухання справи; 6) незалежність та неупередженість судді у роботі. 

Як видно з рисунку 4.7, як і минулого року, найвище респонденти 
оцінюють можливість обґрунтувати свою позицію під час слухання справи 
(4,2 бала); найнижче – ретельність підготовки судді до справи і гарну 
орієнтацію в ній (3,5 бала). Загалом, говорячи про тенденції оцінки 
параметру «сприйняття роботи суду», зауважимо, що оцінка більшості 
індикаторів у 2010 році дещо знизилась у порівнянні із 2009 роком (однак, 
ці зміни не є статистично значущими). Вищою є лише оцінка індикатору 
«незалежність та неупередженість роботи судді, відсутність зовнішнього 
тиску». 

Минулого року значущих залежностей оцінок від соціально-
демографічних характеристик респондентів не було виявлено. Цього року 
можна прослідкувати чітку залежність оцінки цього параметру від наявності 
у респондента юридичної освіти. Вище роботу суддів оцінюють 
респонденти, які її мають: середній бал по всіх індикаторах цього 



параметру серед таких опитаних становить 4 бали, тоді як серед 
респондентів без вищої юридичної освіти – лише 3,7 бала. 

 
 

 
Рис. 4.7. Результати оцінювання за виміром  

«сприйняття роботи суддів Коломийського міськрайонного суду»  
 
Окрім того, якість роботи суддів за усіма без винятку індикаторами 

нижче оцінюють респонденти, які є учасниками судового процесу вперше. 
Натомість оцінки опитаних, які мають досвід участі у судових справах, 
завжди є вищими. 
 
4.5. Пропозиції респондентів щодо підвищення якості роботи суду 

 
З метою визначення основних напрямів підвищення якості роботи 

суду респондентам було запропоновано оцінити важливість для них 
основних семи вибраних вимірів: 1) територіальна доступність суду; 2) 
зручність та комфортність перебування у суді; 3) повнота, доступність та 
якість інформації; 4) прийнятність платежів; 5) дотримання термінів 
судового розгляду; 6) якість роботи судді. 

Оцінка кожного з вказаних напрямів здійснювалася за 7-бальною 
шкалою, де 1 бал – найбільш важливий вимір якості (слід покращувати в 
першу чергу); 7 балів – найменш важливий вимір якості (слід покращувати 
в останню чергу). 
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З рисунку 4.8. видно, що ті виміри якості, покращення яких 
респонденти вважали найбільш важливим у 2009 році, лише посилили 
свою важливість для респондентів, які брали участь в опитуванні 2010 
року. І так само виміри, які були не важливими у минулому році, стали ще 
менш важливими цього року. 

Для респондентів найменш важливим виявилось забезпечення 
територіальної доступності суду. Також низьку пріоритетність має такий 
вимір якості роботи суду, як «прийнятність платежів». Пріоритетним для 
відвідувачів Коломийського міськрайонного суду є такий параметр якості, 
як «якість роботи судді».  

Респондентам було запропоновано конкретизувати власні пропозиції 
щодо заходів для покращення якості окремих аспектів функціонування 
Івано-Франківського міського суду. На жаль, необхідно констатувати, що 
лише п’ята частина (21,6%) опитаних відвідувачів суду зголосилася 
висловитися з цього приводу. Переважна кількість пропозицій зводиться до 
питань, пов’язаних із дотриманням термінів судового розгляду та 
поліпшенням умов перебування у приміщенні суду. Окрім того, велика 
кількість пропозицій стосується необхідності покращення матеріально-
технічного забезпечення суду, збільшення державного фінансування. 

 
Рис. 4.8. Коли мова йде про підвищення якості роботи суду, то який вимір слід 

покращувати в першу чергу? 
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Важливим, на думку більшості респондентів, є збільшення штату 
суддів. Вони вважають, що це дозволить уникнути затримок у термінах 
судового розгляду справ. 

Лише один опитаний висловився з приводу необхідності покращення 
професіоналізм працівників суду і суддів зокрема, дотримання законності 
при ухваленні рішень, відсутності суб’єктивності прийняття рішень. 

Примітним є те, що для респондентів важливим є належне 
матеріально-технічне та фінансове забезпечення суду. Також багато з них 
говорять про необхідність судової реформи на загальнонаціональному 
рівні та збільшення уваги держави до судової гілки влади. 

 
4.6. Висновки та рекомендації 
  
На основі отриманих даних опитування відвідувачів Коломийського 
міськрайонного суду можна зробити такі висновки: 
 

1. Громадяни оцінюють якість роботи суду як задовільну. У порівнянні з 
минулим роком оцінка загальної якості роботи суду дщо підвищилась. 

 
2. Більшість опитуваних зазначили, що їхні враження від візиту до суду 

відповідають очікуваним. При цьому, враження багатьох відвідувачів є 
гіршими, ніж очікувані; лише 6,3% респондентів відмітили, що їх враження 
виявилися кращими за очікувані. 

 
3. Респонденти, які вже мають досвід участі в судових процедурах, 

переважно зазначають, що якість роботи Коломийського міськрайонного 
суду «залишилася без змін». 6% респондентів зазначили, що вона «дещо 
погіршилася». Майже 40% вважають, що якість роботи суду покращилась. 

 
4. Коломийський міськрайонний суд доступним територіально для 

відвідувачів. Місце розташування суду є незмінним протягом багатьох 
років. Отже, цілком зрозуміло, що у громадян не виникає проблем із тим як 
дістатися на будівлі суду.  
 

5. Як і минулого року, оцінка респондентами «зручності та 
комфортності перебування у приміщенні суду» є задовільною. При цьому, 
найвище оцінюється зручність графіку роботи канцелярії суду для 
вирішення справ. Найнижче, як і минулого року, оцінюються 
облаштованість приміщення суду до потреб людей з обмеженими 
фізичними можливостями – середня оцінка 2,5 бала (що трохи більше, ніж 
минулого року, але все одно свідчить про критичний стан оцінки по цьому 
індикатору). 
 

6. У порівнянні із минулим роком відбулись певні зміни в оцінці 
повноти, доступності та ясності інформації, розміщеної в приміщенні суду. 
Зокрема, знизилась оцінка доступності інформації щодо розташування 
кабінетів, залів судових засідань та інших приміщень, правил доступу у суд 
та перебування у ньому. Натомість, підвищилась оцінка доступності 
інформації щодо справ, призначених до розгляду та зразків документів. 
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7. Для більшості відвідувачів Коломийського міськрайонного суду 
офіційна сума витрат, пов’язаних із звернення до суду, є більш-менш 
прийнятною. 
 

8. Оцінка респондентами «дотримання термінів судового розгляду» в 
цілому відповідає минулорічній. Так, респонденти вчасно отримували 
повістки та повідомлення про розгляд справи, а також мали можливість 
вчасно ознайомитися з матеріалами справи Найбільше невдоволення в 
опитуваних викликають затримки початку судових засідань. 
 

9. Оцінка респондентами всіх без виключення індикаторів виміру 
«сприйняття роботи працівників апарату Коломийського міськрайонного 
суду» знизилась у порівнянні із 2009 роком. Найбільш значне зниження 
відбулось в оцінці індикатора «професіоналізм, знання своєї справи». 
Однак, незважаючи на таке зниження оцінки, задоволеність користувачів 
послуг цього суду залишається на рівні більш-менш прийнятному.  
 

10. Якщо вести мов про тенденції змін оцінки параметру «сприйняття 
роботи суду», потрібно зауважити, що оцінка більшості індикаторів у 2010 
році дещо знизилась у порівнянні із 2009 роком. Вищою стала лише оцінка 
індикатору «незалежність та неупередженість роботи судді, відсутність 
зовнішнього тиску на нього». 
Загалом, найвище респонденти оцінюють можливість обґрунтувати свою 
позицію під час слухання справи; найнижче – ретельність підготовки судді 
до справи.  
 

Враховуючи отримані результати та висновки Коломийському 
міськрайонному суду рекомендується: 

 
1. Розглянути можливість облаштування у приміщенні суду 

додаткових місць для очікування, оформлення документів та 
ознайомлення із матеріалами справ. Особливу увагу приділити 
встановленню столів, за якими відвідувачі могли б працювати із паперами. 

Створити більш сприятливі умови доступу до приміщення суду для 
людей з обмеженим фізичними можливостями. 

 
2. Доповнити зміст інформаційних стендів інформацією про 

розташування кабінетів, залів судових засідань та інших приміщень, а 
також про правила допуску у суд та перебування у ньому. 

Переглянути наповнюваність офіційної сторінки суду в мережі 
Інтернет, розширивши та забезпечивши повноту необхідної інформації. 
 

3. Передбачити заходи щодо забезпечення вчасності початку 
засідань по справах громадян (наприклад, відмовитись від існуючої 
практики планування засідань шляхом збільшення «запасного» часу на 
кожне засідання). 

 
4. Запровадити проведення тренінгових навчань для працівників 

апарату суду з питань взаємодії із відвідувачами. Особливу увагу 
приділити питанням однакового ставлення до всіх відвідувачів, незалежно 
від їхнього соціального статусу та демонстрації бажання допомогти, 
доброзичливості та поваги. 
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ДОДАТОК 1. 
 
 

ОДНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ 
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

БЛОК 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПОНДЕНТА 
 
1. Вік 

Вікова група Кількість респондентів, 
N=209 Відсоток 

18 – 25 років 18 8,6
26 – 39 років 111 53,1
40 – 59 років 66 31,6
60 років і старше  14 6,7

 
2. Ваша стать: 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=209 Відсоток 
Чоловіча 123 58,9 
Жіноча 86 41,1 

 
3. Рівень освіти 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=209 Відсоток
Середня та неповна середня 26 12,4
Базова вища 43 20,6
Повна вища 140 67,0
Інше (вкажіть) 26 12,4

 
4. Наявність вищої юридичної освіти 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=209 Відсоток
Так 62 29,7
Ні 147 70,3

 
5. Де Ви проживаєте: 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=209 Відсоток 
В населеному пункті, де розташований цей 
суд 104 49,8 
В іншому населеному пункті 105 50,2 

 
6. Ви вважаєте себе: 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, Відсоток 
Бідним 26 12,4 
Нижче середнього статку 54 25,8 
Середнього статку 128 61,2 
Заможним 1 0,5 
Багатим 0 0,0 
КН 9 0,0 
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7. У суді Ви представляєте: 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=209 Відсоток
Особисто себе  160 76,6 
Іншу особу  46 22,0 
Інше 3 1,4 

 
8. Як часто Ви були учасником судового процесу: 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=209 Відсоток
Це мій перший судовий процес 21 10,0 
2-5 разів 104 49,8 
6 разів і більше 84 40,2

 
9. В якому з видів судового процесу у цьому суді Ви берете участь: 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, Відсоток 
Цивільний процес  172 82,3 
Кримінальний процес 34 16,3 
Адміністративний процес 3 1,4 
Справа про адміністративні 0 0,0 

 
10. На якій стадії розгляду знаходиться Ваша справа? 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=209 Відсоток 
Розгляд справи ще не розпочато 53 25,4 
Справа знаходиться у процесі розгляду 121 57,9 
Розгляд справи завершено 35 16,7 
Інше (вкажіть) 0 0,0 

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

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=209 Відсоток 
Цілком обізнаний 73 34,9 
Загалом обізнаний 89 42,6 
Майже не обізнаний 43 20,6 
Зовсім не обізнаний 4 1,9 
КН 0 0,0 

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

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=209 Відсоток 
1 (дуже погано) 9 4,3 
2 (погано) 4 1,9 
3 (середньо) 28 13,4 
4 (добре) 117 56,0 
5 (відмінно) 46 22,0 
КН 4 1,9 
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БЛОК 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА – ОЦІНЮВАННЯ ЗА ВИМІРАМИ ЯКОСТІ 
 
Будь ласка, оцініть наскільки Ви погоджуєтесь з наступними твердженнями: 
 

№
 п
ит
ан
ня

 

Твердження  

1 
- ц

іл
ко
м

 н
і 

2 
- с

ко
рі
ш
е 
ні

 

3 
– 
бі
ль

ш
–

м
ен
ш

  

4 
– 
ск
ор

іш
е 
та
к 

5 
– 
ці
лк
ом

 т
ак

 

0 
– 
ва

ж
ко

 
ск
аз
ат
и 

9 
- К

Н
 

N
 

Територіальна доступність суду 

13. Чи було Вам легко знайти 
будівлю суду вперше? 2 1 3 17 185 1 0 209 

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

1 5 9 34 113 41 6 209 

Зручність та комфортність перебування у суді 

15. 
 

Чи комфортними є умови 
перебування у приміщенні 
суду? 

5 3 41 97 63 0 0 209 

16. Чи достатньо в суді зручних 
місць для очікування, 
оформлення документів, 
ознайомлення з матеріалами 
та підготовки до слухання? 

16 15 43 75 59 0 1 209 

17. Чи чистими та прибраними є 
приміщення суду? 2 0 6 21 179 0 1 209 

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

65 23 34 12 41 33 1 209 

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

5 4 14 49 127 9 1 209 

Повнота, доступність та ясність інформації 

20. Чи зручно розташовані 
інформаційні стенди (дошки 
об’яв)? 

3 5 10 40 148 1 2 209 

 Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо: 
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21. – Розташування кабінетів, 
залів судових засідань, 
інших приміщень 

4 2 13 42 147 1 0 209 

22. – Правил допуску в суд та 
перебування в ньому 3 1 9 41 153 1 1 209 

23. – Справ, що призначені до 
розгляду 5 3 10 32 158 1 0 209 

24. – Зразки документів (заяв, 
клопотань, тощо) 5 7 8 32 148 9 0 209 

25. – Порядок сплати судових 
зборів та мита, реквізити 
та розміри платежів 

8 5 8 30 148 10 0 209 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо: 
26. Чи достатньою є інформація 

на сторінці судової влади в 
Інтернеті? 
(якщо Ви мали досвід 
користування Інтернетом) 

5 10 10 15 19 69 81 209 

Прийнятність платежів 

27 Чи офіційна сума витрат, 
пов’язана з Вашим 
зверненням до суду 
(державне мито, 
інформаційно-технічне 
забезпечення) є прийнятною 
(не обтяжливою)? 

37 13 24 51 17 9 58 209 

28 Запитання ставиться тим, 
хто не користується 
послугами адвоката та не 
представляє інтереси 
держави 
Чи могли би Ви собі 
дозволити витрати на 
послуги адвоката у разі 
необхідності? 

30 12 4 5 7 8 143 209 

Дотримання термінів судового розгляду 

29 Чи вчасно розпочиналися 
засідання по вашій справі? 21 8 26 71 52 17 14 209 

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

21 1 7 15 151 4 10 209 
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31 Чи вчасно Ви отримували 
повістки та повідомлення про 
розгляд справи? 

7 2 9 16 164 3 8 209 

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

15 2 16 24 71 46 35 209 

33 Чи мали Ви можливість 
вчасно ознайомитися з 
матеріалами справи? 

8 2 5 12 174 1 7 209 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 

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

9 2 9 17 167 2 3 209 

 Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами такі риси: 
35 – Доброзичливість та 

повага 0 9 5 12 35 148 0 209 

36 – Бажання допомогти 11 5 12 36 144 1 0 209 

37 – Однакове ставлення до 
всіх відвідувачів, 
незалежно від їхнього 
соціального статусу  

14 7 19 19 123 25 2 209 

38 – Старанність, 
дисциплінованість  6 5 7 40 150 1 0 209 

39 – Витриманість, 
коректність 5 5 6 36 155 2 0 209 

40 – Професіоналізм, знання 
своєї справи 6 2 5 35 149 10 2 209 

Респонденти, які на запитання № 10 відповіли «1» переходять до запитання 53 
Сприйняття роботи судді 

41 Чи маєте Ви враження, що 
суддя ставився коректно, 
ввічливо, з повагою до всіх 
учасників процесу? 

5 1 8 10 129 2 1 156 
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42 Чи склалося у Вас враження, 
що суддя ретельно 
підготувався до справи і 
добре в ній розбирається? 

5 6 7 18 117 2 1 156 

43 Чи дотримувався суддя 
процедури судового 
розгляду? 

2 2 3 14 133 0 2 156 

44 Чи мали Ви можливість 
прокоментувати заяву 
протилежної сторони?  

3 3 3 12 133 1 1 156 

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

2 4 0 7 141 1 1 156 

46 Чи Ви вважаєте, що суддя 
працював незалежно та 
неупереджено, без 
зовнішнього тиску (з боку 
фізичних та юридичних 
осіб)? 

6 4 6 18 116 5 1 156 

 
Надайте, будь ласка, відповіді «Так» чи «Ні» на наступні запитання: 
 

 Запитання ТАК - 1 НІ - 2 КН – 9 N 
47 Чи отримали Ви рішення по Вашій справі? 11 144 1 156 

Респонденти, які на запитання № 47 відповіли «2» або «9» переходять до 
запитання № 53 

48 Чи вчасно Ви отримали рішення по вашій 
справі? 11 0 0 11 

49 Чи було рішення викладено легкою, 
доступною для розуміння мовою? 11 0 0 11 

50 Чи рішення по Вашій справі було на Вашу 
користь? 9 2 0 11 

51 На Вашу думку, чи було рішення по Вашій 
справі добре обґрунтованим? 10 1 0 11 

52 Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по 
Вашій справі? 2 9 0 11 
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БЛОК 3. ЗМІНИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
53. Коли мова йде про підвищення якості роботи суду,на Вашу думку, які 

виміри якості слід покращувати в першу чергу? Проставте в порядку 
важливості для Вас сім вимірів якості за ступенем важливості для Вас. 1- 
найбільш важливий вимір якості (слід покращувати в першу чергу); 7 – 
найменш важливий вимір якості.  

 
Вимір якості 1 2 3 4 5 6 7 N 
Територіальна доступність 
суду 2 5 5 6 11 11 169 209 

Зручність та комфортність 
перебування в суді 51 52 32 21 13 35 5 209 

Повнота доступність та якість 
інформації 13 23 36 68 37 32 0 209 

Прийнятність платежів 59 26 46 39 29 7 3 209 
Дотримання термінів судового 
розгляду 50 62 51 27 13 4 2 209 

Якість роботи працівників 
апарату суду 6 25 21 39 78 34 6 209 

Якість роботи судді 27 17 18 10 27 86 24 209 
 
54. Які конкретні зміни, на Ваш погляд, необхідні для покращення роботи 

цього суду сьогодні? 
 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=209 Відсоток 
КН 167 79,9 
Відкрита відповідь 42 20,1 

 
1 Більш змістовні та обґрунтовані рішення суддів. 

2 Більш людське відношення до людей. 

3 Більше застосовувати теле- і інформаційні технології. 

4 Більше інформації для людей похилого віку. 

5 Боротися з корупцією судової влади. 

6 Відношення суддів до громадян має бути ввічливим. 

7 Ввімкнути ліфт. 

8 Ввімкнути ліфт для інвалідів. 

9 Ввімкнути ліфт для людей похилого віку та збільшити кількість місць для 
очікування. 

10 Впровадження новітніх інформаційних технологій для пришвидшення видачі 
рішень. 

11 Впровадити атестацію суддів, щоб покращити якість роботи. 
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12 Впровадити на сайті пошукову систему по рішеннях. 

13 Дотримання законів. 

14 Дотримання законів і відповідальність суддів. 

15 Дотримання термінів. 

16 Дотримання цивільного кодексу щодо видачі рішень та ухвал - негайно. 
Ознайомлення зі справи відбувається з порушенням законодавства. 

17 Дотримування термінів. 

18 Дотримуватись термінів. 

19 Зараз надто уже дорога оплата стосовно майнових спорів. 

20 Застосування безпрецедентного права, введення атестування суддів. 

21 Збільшення кількості працівників суду і суддів. Відповідальність за прийняті 
рішення. 

22 Збільшити кількість місць для очікування та збільшити кількість суддів. 

23 Збільшити кількість місць для очікування, заповнення заяв. 

24 Збільшити кількість столів для заповнення документів. 

25 Зміна генерального прокурора, удосконалити судову систему держави із 
врахуванням пропозицій простих людей. 

26 Зробити додаткові місця для очікування. 

27 Зробити окремі нарадчі кімнати для спілкування з клієнтами. 

28 Зробити окрему нарадчу кімнат для адвокатів та їх клієнтів. 

29 Зробити окрему нарадчу кімнату для адвокатів та підопічних для підготовки до 
слухання. 

30 На стендах із зразками документів збільшити розмір шрифту. 

31 Ніякого комфорту для людей старшого віку. 

32 Покращити комфорт відвідувачів. 

33 Покращити матеріально-технічне забезпечення. 

34 Покращити роботу судів. 

35 Пришвидшити прийом заяв, збільшити кількість працівників. 

36 Пришвидшити процес видачі копій. 

37 Пришвидшити розгляд справ, справедливість рішень в незалежності від 
соціального статусу. 

38 Розклад засідань в Інтернеті. Кремі кімнати для спілкування з клієнтами. 
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39 Скоротити період між поданням заяв та апеляційних справ та слуханнями згідно 
законодавства. 

40 Слід повідомляти або не повідомляти рішення суддів обом сторонам, а не одній. 

41 Чітке дотримання термінів судового розгляду. 

42 Сплата основних зборів в приміщенні суду. 
 

55. Як Ви вважаєте, чи наявні матеріально-технічні ресурси 
забезпечують потреби працівників суду для ефективного 
виконання своїх обов'язків? 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=209 Відсоток 
Так 55 26,3 
Ні 85 40,7 
КН 69 33,0 

 
56. Скажіть, будь ласка, яким є Ваші враження від візиту до суду 

сьогодні у порівнянні з Вашими очікуваннями? 
Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=209 Відсоток 
Кращі, ніж очікував 17 8,1 
Гірші, ніж очікував 19 9,1 
Відповідають очікуванням 159 76,1 
КН 14 6,7 

 
57. Якщо Ви були у цьому суді раніше (в минулому році або ще 

раніше), то як, на Ваш погляд, змінилась якість роботи суду 
загалом? 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=209 Відсоток 
Покращилась значно 21 10,0 
Покращилась несуттєво 32 15,3 
Залишилась без змін 42 20,1 
Дещо погіршилася 6 2,9 
Значно погіршилася 2 1,0 
Важко сказати 7 3,3 
КН 99 47,4 

 
58. Чи відчули Ви певні позитивні зміни в організації роботи цього 

суду після запровадження автоматизованої системи 
діловодства? 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=209 Відсоток 
Так, відчув позитивні зміни 11 5,3 
Так, відчув негативні зміни 0 0,0 
Ні, не відчув ніяких змін 91 43,5 
КН 107 51,2 

 
59. Які саме зміни Ви відчули? 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=11 Відсоток 
КН 4 36,4 
Відкрита відповідь 7 63,6 
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1 Більш легкий та ефективний доступ до справ. 

2 Більш швидка видача рішень. 

3 Пришвидшити документообіг. 

4 Швидка видача рішень. 

5 Швидка та своєчасна видача рішень. 

6 Швидша видача рішень. 

7 Швидший документообіг. 
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ДОДАТОК 2. 
 
 

ОДНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД 

 
 
БЛОК 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПОНДЕНТА 
 

1. Вік 

Вікова група Кількість респондентів, 
N=210 Відсоток 

18 – 25 років 32 15,2 
26 – 39 років 109 51,9 
40 – 59 років 54 25,7 
60 років і старше  15 7,1 

 
2. Ваша стать: 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=210 Відсоток 
Чоловіча 123 58,6 
Жіноча 87 41,4 

 
3. Рівень освіти 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=210 Відсоток 
Середня та неповна середня 70 33,3 
Базова вища 20 9,5 
Повна вища 119 56,7 
Інше (вкажіть) 1 0,5 

 
4. Наявність вищої юридичної освіти 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=210 Відсоток 
Так 63 30,0 
Ні 147 70,0 

 
5. Де Ви проживаєте: 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=210 Відсоток 
В населеному пункті, де розташований цей 
суд 188 89,5 

В іншому населеному пункті 22 10,5 
 
6. Ви вважаєте себе: 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=210 Відсоток 
Бідним 8 3,9 
Нижче середнього статку 53 25,9 
Середнього статку 140 68,3 
Заможним 4 2,0 
Багатим 0 0,0 
КН 5  
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7. У суді Ви представляєте: 
Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=210 Відсоток
Особисто себе  168 80,0 
Іншу особу  40 19,0 
Інше 2 1,0 

 
8. Як часто Ви були учасником судового процесу: 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=210 Відсоток
Це мій перший судовий процес 90 42,9 
2-6 разів 72 34,3 
6 разів і більше 48 22,9

 
9. В якому з видів судового процесу у цьому суді Ви берете участь: 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, Відсоток 
Цивільний процес  143 68,1 
Кримінальний процес 40 19,0 
Адміністративний процес 15 7,1 
Справа про адміністративні 12 5,7 

 
10. На якій стадії розгляду знаходиться Ваша справа? 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=210 Відсоток 
Розгляд справи ще не розпочато 38 18,1 
Справа знаходиться у процесі розгляду 127 60,5 
Розгляд справи завершено 43 20,5 
Інше (вкажіть) 2 1,0 

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

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=210 Відсоток 
Цілком обізнаний 45 21,4 
Загалом обізнаний 68 32,4 
Майже не обізнаний 88 41,9 
Зовсім не обізнаний 7 3,3 
КН 2 1,0 

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

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=210 Відсоток 
1 (дуже погано) 11 5,2 
2 (погано) 20 9,5 
3 (середньо) 46 21,9 
4 (добре) 73 34,8 
5 (відмінно) 43 20,5 
КН 17 8,1 
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БЛОК 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА – оцінювання за вимірами якості 
 
Будь ласка, оцініть наскільки Ви погоджуєтесь з наступними твердженнями: 
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Територіальна доступність суду 

13. Чи було Вам легко знайти 
будівлю суду вперше? 2 1 4 18 185 0 0 210 

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

7 9 13 40 132 4 5 210 

 
Зручність та комфортність перебування у суді 

15. 
 

Чи комфортними є умови 
перебування у приміщенні 
суду? 

11 26 55 71 46 1 0 210 

16. Чи достатньо в суді зручних 
місць для очікування, 
оформлення документів, 
ознайомлення з матеріалами 
та підготовки до слухання? 

19 55 44 58 32 2 0 210 

17. Чи чистими та прибраними є 
приміщення суду? 7 6 40 63 94 0 0 210 

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

36 79 51 27 13 4 0 210 

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

21 38 47 58 34 10 2 210 

Повнота, доступність та ясність інформації 

20. Чи зручно розташовані 
інформаційні стенди (дошки 
об’яв)? 

6 13 30 70 85 6 0 210 

 Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо: 
21. – Розташування кабінетів, 

залів судових засідань, 
інших приміщень 

5 13 45 73 72 2 0 210 
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22. – Правил допуску в суд та 
перебування в ньому 5 9 33 72 88 3 0 210 

23. – Справ, що призначені до 
розгляду 4 17 42 73 70 4 0 210 

24. – Зразки документів (заяв, 
клопотань, тощо) 5 15 43 69 74 4 0 210 

25. – Порядок сплати судових 
зборів та мита, реквізити 
та розміри платежів 

8 12 47 62 69 8 4 210 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо: 
26. Чи достатньою є інформація 

на сторінці судової влади в 
Інтернеті? 
(якщо Ви мали досвід 
користування Інтернетом) 

0 7 17 15 23 1 147 210 

Прийнятність платежів 

27 Чи офіційна сума витрат, 
пов’язана з Вашим 
зверненням до суду 
(державне мито, 
інформаційно-технічне 
забезпечення) є прийнятною 
(не обтяжливою)? 

8 21 53 48 23 10 47 210 

28 Запитання ставиться тим, 
хто не користується 
послугами адвоката та не 
представляє інтереси 
держави 
Чи могли би Ви собі 
дозволити витрати на 
послуги адвоката у разі 
необхідності? 

14 30 32 34 16 10 74 210 

Дотримання термінів судового розгляду 

29 Чи вчасно розпочиналися 
засідання по вашій справі? 28 28 40 47 39 0 28 210 

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

18 16 26 48 73 0 28 210 

31 Чи вчасно Ви отримували 
повістки та повідомлення про 
розгляд справи? 

9 11 29 78 73 0 10 210 
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32 Чи Ви вважаєте 
обґрунтованими 
затримки/перенесення 
слухання у розгляді Вашої 
справи? 

18 18 24 50 70 4 26 210 

33 Чи мали Ви можливість 
вчасно ознайомитися з 
матеріалами справи? 

5 9 16 52 103 0 25 210 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 

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

7 10 23 60 96 5 9 210 

 Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами такі риси: 
35 – Доброзичливість та 

повага 4 10 27 82 86 1 0 210 

36 – Бажання допомогти 6 17 45 70 69 3 0 210 
37 – Однакове ставлення до 

всіх відвідувачів, 
незалежно від їхнього 
соціального статусу  

8 21 44 70 55 9 3 210 

38 – Старанність, 
дисциплінованість  2 7 35 75 86 5 0 210 

39 – Витриманість, 
коректність 2 7 30 68 101 2 0 210 

40 – Професіоналізм, знання 
своєї справи 3 4 28 75 92 8 0 210 

Респонденти, які на запитання № 10 відповіли «1» переходять до запитання 53 
Сприйняття роботи судді 

41 Чи маєте Ви враження, що 
суддя ставився коректно, 
ввічливо, з повагою до всіх 
учасників процесу? 

1 5 13 62 84 3 4 172 

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

7 10 23 63 63 2 4 172 

43 Чи дотримувався суддя 
процедури судового 
розгляду? 

2 5 9 51 100 1 4 172 
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44 Чи мали Ви можливість 
прокоментувати заяву 
протилежної сторони?  

5 7 13 32 106 1 8 172 

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

1 1 8 24 134 0 4 172 

46 Чи Ви вважаєте, що суддя 
працював незалежно та 
неупереджено, без 
зовнішнього тиску (з боку 
фізичних та юридичних 
осіб)? 

6 9 13 47 79 9 9 172 

 
Надайте, будь ласка, відповіді «Так» чи «Ні» на наступні запитання: 
 

 Запитання ТАК - 1 НІ - 2 КН – 9 N 
47 Чи отримали Ви рішення по Вашій справі? 22 148 2 172 

Респонденти, які на запитання № 47 відповіли «2» або «9» переходять до 
запитання № 53 

48 Чи вчасно Ви отримали рішення по вашій 
справі? 15 7 0 22 

49 Чи було рішення викладено легкою, 
доступною для розуміння мовою? 20 2 0 22 

50 Чи рішення по Вашій справі було на Вашу 
користь? 19 3 0 22 

51 На Вашу думку, чи було рішення по Вашій 
справі добре обґрунтованим? 18 4 0 22 

52 Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по 
Вашій справі? 3 19 0 22 
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БЛОК 3. ЗМІНИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

53. Коли мова йде про підвищення якості роботи суду,на Вашу думку, які 
виміри якості слід покращувати в першу чергу? Проставте в порядку 
важливості для Вас сім вимірів якості за ступенем важливості для Вас. 
1- найбільш важливий вимір якості (слід покращувати в першу чергу); 7 – 
найменш важливий вимір якості.  

 
Вимір якості 1 2 3 4 5 6 7 N 
Територіальна доступність 
суду 4 2 5 7 20 17 155 210 

Зручність та комфортність 
перебування в суді 59 27 22 28 24 42 8 210 

Повнота доступність та якість 
інформації 39 50 36 36 36 11 2 210 

Прийнятність платежів 4 15 29 36 47 73 6 210 
Дотримання термінів судового 
розгляду 62 41 46 34 17 5 5 210 

Якість роботи працівників 
апарату суду 16 53 41 38 31 21 10 210 

Якість роботи судді 27 22 31 31 36 41 22 210 
 

54. Які конкретні зміни, на Ваш погляд, необхідні для покращення роботи 
цього суду сьогодні? 

 
Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=210 Відсоток 
КН 112 53,3 
Відкрита відповідь 98 46,7 

 
1 Більш відповідально відноситись до роботи. 

2 Більше інформації електронної, дотримання термінів видачі документів. 

3 Більше місць для сидіння і зручності відвідувачів. Дотримання термінів судового 
розгляду. 

4 Більше роз’яснень для людей, які не мають юридичної освіти. 

5 Вдосконалити конвой. Покращити умови перебування підсудних. 

6 Виконання законодавства без судової тяганини (діти війни, допомога матерям з 
дітьми), зменшення розмірів держ. мита, скорочення строків судових розглядів. 

7 Виконувати вчасно свої обов’язки, дотримуватись термінів. Збільшити кількість 
суддів, більше місць для відвідувачів. 

8 Відповідальність суддів за рішення. 

9 Вчасно відправляти повістки. 

10 Вчасно розпочинати засідання. 

11 Додати кількість працівників, зручність та комфорт перебування в суді. 

12 Доступність інформації. 

13 Доступність інформації, якість роботи апарату суду. 
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14 Дотримання Законів і Конституції України, не порушення законів. 

15 Дотримання термінів. 

16 Дотримання термінів. 

17 Дотримання термінів. 

18 Дотримання термінів розгляду справ і утворення інформаційних центрів. 

19 Дотримання термінів розгляду. Більший професіоналізм суддів. 

20 Дотримання термінів судового розгляду. 

21 Дотримання термінів судового розгляду. 

22 Дотримання термінів судового розгляду. Повнота інформації. 

23 Дотримуватись термінів. 

24 Дотримуватись термінів слухань. Збільшити працівників суду. 

25 Дотримуватись термінів судового розгляду. 

26 Дотримуватися термінів судового розгляду. 

27 Дотримуватися часового терміну процесу. 

28 Збільшення персоналу апарату і суддів. 

29 Збільшення штату канцелярії. 

30 Збільшення штату суддів. 

31 Збільшити кількість працівників апарату суду. 

32 Збільшити кількість працівників суду для оперативного вирішення справ. 

33 Збільшити кількість суддів. 

34 Збільшити кількість суддів. 

35 Збільшити кількість суддів і працівників апарату суду, підвищити відповідальність. 

36 Збільшити кількість суддів та апарату суду. 

37 Збільшити кількість суддів, щоб розвантажити їхню роботу, для ефективнішої 
роботи. 

38 Збільшити кількість судів. 

39 Збільшити штат. 

40 Збільшити штат оперативних працівників канцелярії суду. Поліпшити якість прийому 
документів. 

41 Збільшити штат працівників, щоб не було черг. 

42 Збільшити штат, комфортність перебування покращити. 

43 Збільшити штат, щоб запобігти створенню черг. 

44 Зменшити кількість справ на одного суддю. 

45 Зменшити навантаження на суддів. 
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46 Зменшити черги та покращити умови перебування в суді. 

47 Змінити роботу канцелярії, збільшити штат. 

48 Зробити порядок в канцелярії, щоб краще і доступно працювала. 

49 Зробити ремонт. 

50 Зручний графік, збільшення штату для прийняття та видачі документів. 

51 Інформованість. 

52 Керуватись законом та приймати справедливі рішення. 

53 Комфортність перебування в суді. 

54 Комфортність перебування в суді! Немає туалетів. Суд повинен працювати 
незалежно. 

55 Кращий розпорядок роботи стосовно видачі рішень і подачі заяв. 

56 Модернізувати та удосконалити апарат суду. 

57 Не допускати помилок у документах. 

58 Не затримувати рішення суду. 

59 Не призначати декілька слухань на одну годину. Вчасно розпочинати засідання. 

60 Не припускати помилок. 

61 Не припускатись помилок. Зменшити черги у суді. 

62 Незалежність суддів. Підготовка суддів до справ. 

63 Не затягувати судове засідання, вчасно видавати рішення суду. 

64 Немає туалету, великі черги, термін розгляду справ. 

65 Однакове ставлення до всіх. 

66 Однакове ставлення до всіх верств населення. 

67 Оперативність. 

68 Оперативність вирішення справ. 

69 Оперативність роботи канцелярії, і ввічливість. 

70 Оперативність розгляду справ в суді. 

71 Оперативність у вирішенні питань працівниками суду. Збільшити кількість судів і 
працівників апарату суду. 

72 Оперативність у вирішенні справ. 

73 Оптимізувати всю роботу суду. 

74 Організація прийому заяв, ознайомлення з матеріалами справ. 

75 Організація роботи самого суду має бути на вищому рівні, зменшити черги - 
збільшити кількість працівників, зробити ремонт. 

76 Перенавантажений суд через дітей війни. 



 78

77 Повістки про причини відкладання справи. 

78 Повна реорганізація. 

79 Позитивне ставлення до учасників процесу. Надання юридичної допомоги 
(безкоштовно). 

80 Покращення роботи канцелярії. 

81 Покращення умов та виключення бюрократичних процедур для ознайомлення зі 
справою. Збільшення часу роботи канцелярії та прийому громадян.  

82 Покращити доступ до інформації в легкій і доступній формі. 

83 Покращити умови перебування в суді. 

84 Покращити умови перебування в суді. Збільшити кількість апарату суду. Зменшити 
навантаження на одного суддю. 

85 Поміняти систему. 

86 Працювати більш організовано. 

87 Призначити керівництво, збільшити кількість працівників судового апарату. 

88 Призначити керівництво, підвищити зарплату, збільшити штат. 

89 Ремонт. І доступність незахищених громадян. 

90 Зменшити навантаженість суддів шляхом збільшення їх штату, дотримання 
термінів. 

91 Розпочинати засідання згідно графіку. 

92 Справедливість. 

93 Строго дотримуватись закону. 

94 Швидше розглядати справи, більше інформації для жителів. 

95 Щоб на рішення суду не було впливу. 

96 Щоб не було впливу на прийняття рішення суду зі сторони адвокатів. 

97 Щоб не було черг під кабінетами. Чіткий графік для отримання - подання 
документів. 

98 Якість роботи матеріально-технічних ресурсів. 
 

55. Як Ви вважаєте, чи наявні матеріально-технічні ресурси забезпечують 
потреби працівників суду для ефективного виконання своїх обов'язків? 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=210 Відсоток 
Так 50 23,8 
Ні 84 40,0 
КН 76 36,2 
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56. Скажіть, будь ласка, яким є Ваші враження від візиту до суду сьогодні у 

порівнянні з Вашими очікуваннями? 
Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=210 Відсоток 
Кращі, ніж очікував 11 5,2 
Гірші, ніж очікував 52 24,8 
Відповідають очікуванням 138 65,7 
КН 9 4,3 

 
57. Якщо Ви були у цьому суді раніше (в минулому році або ще раніше), то 

як, на Ваш погляд, змінилась якість роботи суду загалом? 
Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=210 Відсоток 
Покращилась значно 6 2,9 
Покращилась несуттєво 25 11,9 
Залишилась без змін 73 34,8 
Дещо погіршилася 19 9,0 
Значно погіршилася 3 1,4 
Важко сказати 13 6,2 
КН 71 33,8 
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ДОДАТОК 3. 
 

ОДНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПИТУВАННЯ 
КОЛОМИЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД 

 
 
БЛОК 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСПОНДЕНТА 
 
13. Вік 

Вікова група Кількість респондентів, Відсоток
18 – 25 років 28 13,5
26 – 39 років 79 38,0
40 – 59 років 82 39,4
60 років і старше  19 9,1

 
14. Ваша стать: 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=208 Відсоток 
Чоловіча 116 55,8 
Жіноча 92 44,2 

 
15. Рівень освіти 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=208 Відсоток
Середня та неповна середня 50 24,0
Базова вища 41 19,7
Повна вища 117 56,3
Інше (вкажіть) 0 0,0

 
16. Наявність вищої юридичної освіти 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=208 Відсоток
Так 64 30,8
Ні 144 69,2

 
17. Де Ви проживаєте: 
 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=208 Відсоток 
В населеному пункті, де розташований цей 
суд 142 68,3 
В іншому населеному пункті 66 31,7 

 
18. Ви вважаєте себе: 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, Відсоток 
Бідним 4 1,9 
Нижче середнього статку 56 27,1 
Середнього статку 136 65,7 
Заможним 10 4,8 
Багатим 1 0,5 
КН 1  

 
19. У суді Ви представляєте: 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=208 Відсоток
Особисто себе  148 71,2 
Іншу особу  59 28,4 
Інше 1 0,5 
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20. Як часто Ви були учасником судового процесу: 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=208 Відсоток
Це мій перший судовий процес 117 56,3 
2-7 разів 36 17,3 
6 разів і більше 55 26,4

 
21. В якому з видів судового процесу у цьому суді Ви берете участь: 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, Відсоток 
Цивільний процес  135 64,9 
Кримінальний процес 27 13,0 
Адміністративний процес 20 9,6 
Справа про адміністративні 26 12,5 

 
22. На якій стадії розгляду знаходиться Ваша справа? 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=208 Відсоток 
Розгляд справи ще не розпочато 67 32,2 
Справа знаходиться у процесі розгляду 113 54,3 
Розгляд справи завершено 28 13,5 
Інше (вкажіть) 0 0,0 

 
23. Який ступінь Вашої обізнаності з роботою судів та суддів в цілому: 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=208 Відсоток 
Цілком обізнаний 40 19,2 
Загалом обізнаний 59 28,4 
Майже не обізнаний 85 40,9 
Зовсім не обізнаний 24 11,5 
КН 0 0,0 

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

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=208 Відсоток 
1 (дуже погано) 4 1,9 
2 (погано) 11 5,3 
3 (середньо) 71 34,1 
4 (добре) 108 51,9 
5 (відмінно) 12 5,8 
КН 2 1,0 
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БЛОК 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА – ОЦІНЮВАННЯ ЗА ВИМІРАМИ ЯКОСТІ 
 
Будь ласка, оцініть наскільки Ви погоджуєтесь з наступними твердженнями: 
 

№
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и 
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Н
 

N
 

Територіальна доступність суду 

13. Чи було Вам легко знайти 
будівлю суду вперше? 0 1 22 87 98 0 0 208 

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

0 0 40 74 78 11 5 208 

Зручність та комфортність перебування у суді 

15. 
 

Чи комфортними є умови 
перебування у приміщенні 
суду? 

26 26 72 76 8 0 0 208 

16. Чи достатньо в суді зручних 
місць для очікування, 
оформлення документів, 
ознайомлення з матеріалами 
та підготовки до слухання? 

27 50 77 41 13 0 0 208 

17. Чи чистими та прибраними є 
приміщення суду? 4 24 57 89 34 0 0 208 

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

36 51 61 32 1 22 5 208 

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

1 2 48 97 48 3 9 208 

Повнота, доступність та ясність інформації 

20. Чи зручно розташовані 
інформаційні стенди (дошки 
об’яв)? 

2 2 44 120 38 0 2 208 

 Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо: 
21. – Розташування кабінетів, 

залів судових засідань, 
інших приміщень 

20 40 50 74 24 0 0 208 

22. – Правил допуску в суд та 
перебування в ньому 13 34 68 69 24 0 0 208 



 83

№
 п
ит
ан
ня

 

Твердження  

1 
- ц

іл
ко
м

 н
і 

2 
- с

ко
рі
ш
е 
ні

 

3 
– 
бі
ль

ш
–

м
ен
ш

  

4 
– 
ск
ор

іш
е 
та
к 

5 
– 
ці
лк
ом

 т
ак

 

0 
– 
ва

ж
ко

 
ск
аз
ат
и 

9 
- К

Н
 

N
 

23. – Справ, що призначені до 
розгляду 3 8 63 93 40 0 1 208 

24. – Зразки документів (заяв, 
клопотань, тощо) 2 23 84 68 23 1 7 208 

25. – Порядок сплати судових 
зборів та мита, реквізити 
та розміри платежів 

1 3 31 106 59 0 8 208 

Чи повною мірою задовольняє Вас наявна в суді інформація щодо: 
 

26. Чи достатньою є інформація 
на сторінці судової влади в 
Інтернеті? 
(якщо Ви мали досвід 
користування Інтернетом) 

3 8 24 26 9 2 136 208 

Прийнятність платежів 

27 Чи офіційна сума витрат, 
пов’язана з Вашим 
зверненням до суду 
(державне мито, 
інформаційно-технічне 
забезпечення) є прийнятною 
(не обтяжливою)? 

4 22 96 38 10 1 37 208 

28 Запитання ставиться тим, 
хто не користується 
послугами адвоката та не 
представляє інтереси 
держави 
Чи могли би Ви собі 
дозволити витрати на 
послуги адвоката у разі 
необхідності? 

5 41 51 42 20 1 48 208 

Дотримання термінів судового розгляду 

29 Чи вчасно розпочиналися 
засідання по вашій справі? 40 12 35 67 16 7 31 208 

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

10 8 51 49 29 26 35 208 

31 Чи вчасно Ви отримували 
повістки та повідомлення про 
розгляд справи? 

5 12 37 73 58 0 23 208 

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

6 14 36 54 14 46 38 208 
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33 Чи мали Ви можливість 
вчасно ознайомитися з 
матеріалами справи? 

4 1 24 65 50 13 51 208 

Сприйняття роботи працівників апарату суду 

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

4 9 50 119 22 0 4 208 

 Чи виявили працівники апарату суду при спілкуванні з Вами такі риси: 
35 – Доброзичливість та 

повага 1 15 80 92 18 0 2 208 

36 – Бажання допомогти 6 13 99 49 20 19 2 208 
37 – Однакове ставлення до 

всіх відвідувачів, 
незалежно від їхнього 
соціального статусу  

11 28 33 89 20 22 5 208 

38 – Старанність, 
дисциплінованість  1 9 77 92 23 3 3 208 

39 – Витриманість, 
коректність 3 17 70 90 25 0 3 208 

40 – Професіоналізм, знання 
своєї справи 1 10 39 61 19 41 37 208 

Респонденти, які на запитання № 10 відповіли «1» переходять до запитання 53 
Сприйняття роботи судді 

41 Чи маєте Ви враження, що 
суддя ставився коректно, 
ввічливо, з повагою до всіх 
учасників процесу? 

11 7 27 66 26 2 2 141 

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

10 10 32 50 22 12 5 141 

43 Чи дотримувався суддя 
процедури судового 
розгляду? 

1 5 16 58 37 21 3 141 

44 Чи мали Ви можливість 
прокоментувати заяву 
протилежної сторони?  

2 1 16 75 41 0 6 141 

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

1 3 15 73 46 0 3 141 
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46 Чи Ви вважаєте, що суддя 
працював незалежно та 
неупереджено, без 
зовнішнього тиску (з боку 
фізичних та юридичних 
осіб)? 

14 4 12 24 33 16 38 141 

 
Надайте, будь ласка, відповіді «Так» чи «Ні» на наступні запитання: 
 

 Запитання ТАК - 1 НІ - 2 КН – 9 N 
47 Чи отримали Ви рішення по Вашій справі? 28 74 39 141 

Респонденти, які на запитання № 47 відповіли «2» або «9» переходять до 
запитання № 53 

48 Чи вчасно Ви отримали рішення по вашій 
справі? 21 7 0 28 

49 Чи було рішення викладено легкою, 
доступною для розуміння мовою? 19 9 0 28 

50 Чи рішення по Вашій справі було на Вашу 
користь? 14 11 3 28 

51 На Вашу думку, чи було рішення по Вашій 
справі добре обґрунтованим? 11 10 7 28 

52 Чи плануєте Ви оскаржувати рішення по 
Вашій справі? 12 13 3 28 
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БЛОК 3. Зміни та рекомендації 
 

53. Коли мова йде про підвищення якості роботи суду,на Вашу думку, які 
виміри якості слід покращувати в першу чергу? Проставте в порядку 
важливості для Вас сім вимірів якості за ступенем важливості для Вас. 
1- найбільш важливий вимір якості (слід покращувати в першу чергу); 
7 – найменш важливий вимір якості.  

 
Вимір якості 1 2 3 4 5 6 7 N 
Територіальна доступність 
суду 13 18 6 10 9 13 139 208 

Зручність та комфортність 
перебування в суді 60 25 26 12 27 51 7 208 

Повнота доступність та якість 
інформації 11 27 35 41 62 29 3 208 

Прийнятність платежів 12 8 30 43 40 61 14 208 
Дотримання термінів судового 
розгляду 23 57 34 44 41 7 2 208 

Якість роботи працівників 
апарату суду 26 57 45 29 9 36 6 208 

Якість роботи судді 81 27 27 23 13 4 33 208 
 

54. Які конкретні зміни, на Ваш погляд, необхідні для покращення роботи 
цього суду сьогодні? 

 
Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=208 Відсоток 
КН 163 78,4 
Відкрита відповідь 45 21,6 

 
1 Більш уваги до судової гілки влади з боку держави. 

2 Більше суддів. 

3 Забезпечити оперативний розгляд справ. 

4 Збільшення кількості працівників суду та підвищення їм заробітної плати. 

5 Збільшення кількості працівників суду, в тому числі й суддів. 

6 Зменшення навантаження за рахунок розширення штату працівників. 

7 Зміни потрібні судовій системі в цілому. 

8 Ліквідувати черги. 

9 Матеріально-технічне забезпечення та розширення штату суддів. 

10 Належне матеріально-технічне та фінансове забезпечення. 

11 Належне фін.-мат. забезпечення і одночасний контроль зі сторони держави. 

12 Належне фінансування та відповідний контроль зі сторони держави. 

13 Належно облаштоване приміщення, збільшення кількості суддів. 

14 Не знаю. Мені все одно. 
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15 Нове приміщення. 

16 Нове приміщення. 

17 Нове приміщення з відповідним оснащенням. 

18 Нове приміщення та нові працівники. 

19 Нове приміщення, збільшення кількості працівників. 

20 Нове приміщення, розширення штату працівників. 

21 Нове спеціально облаштоване приміщення суду, деякі кадрові питання. 

22 Нове, належно облаштоване приміщення суду. 

23 Нове, спеціально адаптоване приміщення. 

24 Підвищити рівень обслуговування громадян. 

25 Побільше прийомних днів. 

26 Покращення матеріально-технічних умов. 

27 Покращення матеріально-фінансового забезпечення. Розширення суддівського 
штату. 

28 Покращення праці та умов оплати праці працівників суду. 

29 Покращення фін.-мат. Забезпечення. 

30 Покращення фінансово-матеріального забезпечення і одночасний контроль. 

31 Покращення фінансування. 

32 Покращити доступ населення до інформації щодо роботи суду. 

33 Покращення умов праці для судів та працівників апарату суду. 

34 Посилення відповідальності суддів та кожного працівника окремо. 

35 Потрібні реформи на загальнодержавному рівні. 

36 Потрібно забезпечити нормальні приміщення для суду. 

37 Потрібно реформувати судову систему в цілому. 

38 Професіоналізм працівників суду і суддів зокрема, дотримання законності при 
ухваленні рішень. 

39 Реформування судової системи на загальнодержавному рівні. 

40 Розширення штату працівників суду та збільшення кількості суддів. 

41 Розширення штату професійних суддів. 

42 Суб’єктивність в прийнятті рішень. 

43 Судова реформа на загальнодержавному рівні. 

44 Фінансово-матеріальне забезпечення, більш строгі вимоги до працівників суду. 

45 Щоб не відкладали роботу. 
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55. Як Ви вважаєте, чи наявні матеріально-технічні ресурси забезпечують 
потреби працівників суду для ефективного виконання своїх 
обов'язків? 

 
Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=208 Відсоток 
Так 48 23,1 
Ні 142 68,3 
КН 18 8,7 

 
56. Скажіть, будь ласка, яким є Ваші враження від візиту до суду сьогодні 

у порівнянні з Вашими очікуваннями? 
 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=208 Відсоток 
Кращі, ніж очікував 12 5,8 
Гірші, ніж очікував 73 35,1 
Відповідають очікуванням 105 50,5 
КН 18 8,7 

 
57. Якщо Ви були у цьому суді раніше (в минулому році або ще раніше), то 

як, на Ваш погляд, змінилась якість роботи суду загалом? 
 

Варіанти відповіді Кількість відповідей, N=208 Відсоток 
Покращилась значно 4 1,9 
Покращилась несуттєво 26 12,5 
Залишилась без змін 45 21,6 
Дещо погіршилася 5 2,4 
Значно погіршилася 0 0,0 
Важко сказати 2 1,0 
КН 124 59,6 
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