
К -иїв 2013

Вища кваліфікаційна
комісія

суддів України

АНАЛІЗ СУДДІВСЬКОЇ ПРАКТИКИ

NetworkEU
Universal

Examination

ПРОЕКТ СПРАВЕДЛИВЕ ПРАВОСУДДЯ« »



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
АНАЛІЗ СУДДІВСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 
ЧАСТИНА 1 

 
 

Звіт 
Виправлене видання 

 
 
 

 визначення кваліфікаційних вимог до 
кандидатів на посаду судді (цивільна та 
кримінальна спеціалізації) 

 особисті та моральні якості кандидатів на 
посаду судді (перше дослідження) 

 методи оцінки особистих та моральних 
якостей кандидатів (перше дослідження) 

 теми для підвищення кваліфікації суддів 

 найбільші професійні проблеми, що постають 
перед суддями-практиками 

 суміщення спеціалізацій та демографічні 
характеристики суддів 

 
 
 
 

Київ – 2013 



Аналіз суддівської практики. Частина 1: звіт за результатами дослідження. 
Проект USAID «Справедливе правосуддя»; Вища кваліфікаційна комісія суддів 
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У виданні представлено результати першого етапу аналізу суддівської 
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контексті судової реформи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої 
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту 
«Справедливе правосуддя». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не 
обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку 
або уряду Сполучених Штатів Америки. 
 
 
 
© USAID, 2013 

2 



ЗМІСТ 
ВСТУП ......................................................................................................................................5 

Способи формування програм іспитів ...................................................................................6 

Здійснення аналізу практики ..................................................................................................7 

Керівний комітет..................................................................................................................8 

Робочі групи .........................................................................................................................9 

Формування переліку тем .................................................................................................10 

Вибір ключових запитань і шкал......................................................................................10 

Анкети дослідження ..........................................................................................................12 

Генеральна сукупність дослідження і параметри вибірки.............................................12 

Виконання «польових робіт»............................................................................................13 

Визначення ваги кожного розділу кваліфікаційного іспиту .........................................13 

Конверсія вербальних шкал у числові .............................................................................14 

Запитання про ступінь важливості ...................................................................................14 

Запитання про актуальність ..............................................................................................15 

Розрахунок параметра «ВАГА»........................................................................................15 

Вага розділів цивільної спеціалізації ...................................................................................16 

Вага розділів кримінальної спеціалізації.............................................................................19 

Особисті і моральні якості ....................................................................................................21 

Перелік особистих і моральних якостей..........................................................................22 

Шкали, що застосовувались для оцінки особистих і моральних якостей ....................23 

Оцінка респондентами важливості особистих якостей та cтупеня ризиків при їх 
відсутності ..........................................................................................................................23 

Відмінності оцінок особистих і моральних якостей за параметрами 
«Важливість» та «Ризик» ..................................................................................................25 

Порівняння оцінок особистих якостей суддями різних груп ........................................26 

Відмінності оцінок особистих і моральних якостей в залежності від 
спеціалізації ....................................................................................................................26 

Відмінності оцінок особистих і моральних якостей в залежності від стажу 
роботи на посаді судді ...................................................................................................26 

Відмінності оцінок особистих і моральних якостей в залежності від інстанції......27 

Відмінності оцінок особистих і моральних якостей в гендерному розрізі ..............27 

Кореляції відповідей..........................................................................................................28 

Висновки по оцінці суддями-практиками формулювань особистих і моральних 
якостей ................................................................................................................................29 

Методи виявлення (оцінки) особистих і моральних якостей ............................................31 

Загальні спостереження по методах виявлення особистих і моральних якостей........31 

Додаткові методи оцінки особистих якостей, запропоновані суддями-
практиками .........................................................................................................................34 

3 



Ефективні методи оцінки по кожній особистій якості...................................................36 

Які якості найкраще оцінювати кожним з досліджених методів ? ...............................37 

Висновки по методах оцінки особистих і моральних якостей ......................................38 

Загальний висновок щодо результатів дослідження по особистих і моральних 
якостях і методах їх виявлення.............................................................................................38 

Запропоновані суддями теми для перепідготовки / підвищення кваліфікації.................39 

Найбільші професійні виклики, що постають перед суддями ..........................................44 

Щодо суміщення спеціалізацій суддями-практиками........................................................50 

Демографічні характеристики ..............................................................................................52 

Вік респондентів ................................................................................................................52 

Тривалість перебування судді на останньому місці роботи ..........................................53 

Осідлість (судді, що ніколи не змінювали місце роботи) ..............................................54 

Гендерна статистика ..........................................................................................................55 

Наукові ступені, вчені звання, викладацька робота суддів ...........................................56 

Проходження підготовки в Національній школі суддів України. ................................56 

Отримання вищої юридичної освіти суддями.................................................................57 

Задачі пов'язані з аналізом суддівської практики, що ще належить вирішити ...............60 

 
 
 

4 



ВСТУП 
 

Вашій увазі пропонується звіт за результатами першого етапу аналізу суддівської 
практики, що спільно реалізується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 
разом з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна 
мережа». 

Перший етап аналізу суддівської практики 2013 року здійснено за підтримки 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе 
правосуддя». 

Поняття аналізу практики, його цілі і методи роботи, розділення аналізу 
суддівської практики на етапи, розкрито в наступних розділах. 

Проведене дослідження є унікальним. Його аналоги в країнах СНД не відомі.  

Цей звіт містить невелику кількість оцінок, рекомендацій та висновків. Натомість 
він містить великий масив обробленого статистичного матеріалу, щоб слугувати 
джерелом первинної інформації для наступних досліджень, аналізу даних, обговорень, 
висновків і прийняття рішень. 

Оскільки до проведення дослідження було залучено інститути громадянського 
суспільства, ми вважаємо неможливим неповне розкриття даних, чи надання висновків 
і оцінок, що носять суб'єктивний чи політичний характер. 

Звіт має використовуватись для посилань на нього як джерело первинних даних, 
а оцінки і висновки подаватись як власна думка тих, хто використовуватиме дані зі 
звіту. 
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Способи формування програм іспитів  
Підходи, що використовувались найбільш відомими в світі інституціями для 
обґрунтування програм екзаменів професійного сертифікування та ліцензування, 
раніше розглядались як найбільш нецікава, "снодійна", позбавлена інтриги і інтересу 
до неї в дослідницькій літературі, частина так званої індустріальної і організаційної 
психології.  

Перехід до постіндустріального і, далі, інформаційного суспільства, формування 
інститутів громадянського суспільства в більшості країн, невідворотно виводить в 
публічну площину обґрунтованість того, що саме екзаменується в ліцензійних і 
сертифікаційних екзаменах публічно значимих професій.  

Професія судді безумовно є однією з найбільш публічно значимих. Тому рано чи пізно 
після запровадження в Україні уніфікованого екзаменаційного відбору кандидатів на 
посаду судді слід очікувати підвищений публічний інтерес до того, що саме і чому 
екзаменується в процесі відбору кандидатів на посаду судді. 

Обґрунтування того, що саме, які знання, уміння, компетенції мають перевірятися в 
процесі ліцензійного екзаменування, називають контентною валідизацією програм. 

Всесвітньо відомий класичний фахівець в сфері технологій екзаменування Лі Кронбах 
досить лаконічно і колоритно описує історію і сучасний стан процедур формулювання 
програм ліцензійного екзаменування: 

"Валідизація раніше була одним з священнодійств втаємничених, секретним 
ритуалом за лаштунками, з обмеженим колом професійної еліти в якості свідків і 
суддів. Сьогодні ж це публічний спектакль, що поєднує в собі принади гри в шахи 
з боротьбою в багні без правил." 

(стор.3 в статті. Cronbach L.J. (1988). Five perspectives on the validity argument. в 
книзі Test validity за редакцією Н.Wainer & H.I.Braun, Hillsdale, NI: Eribaum.) 

Обґрунтовану основу змісту ліцензійного екзаменування може скласти лише 
систематичний збір даних, що описують відповідальності, знання, вміння і особисті 
якості професіонала, які вимагаються від нього для успішного виконання своєї роботи. 
Подібний збір даних належить проводити серед широкого загалу професіоналів. В 
літературі зустрічається багато термінів, що застосовуються для позначення такого 
збору даних. Зокрема: 

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

В цьому проекті ми сконцентрувались на Аналізі практики, що зосереджується в 
першу чергу на аналізі практичних аспектів вимог до роботи судді-початківця. 

Ліцензійні екзамени (тобто екзамени, що дають доступ до професії) проводяться в 
першу чергу для захисту публічних інтересів, тому мають концентруватись на 
мінімально достатньому, критичному для успішного виконання професійних 
обов’язків наборі компетенцій, знань, умінь і особистих якостей. 

Ідеологія організації ліцензійних екзаменів, що проводяться від імені держави, має 
концентруватись в першу чергу на недопущенні до професії тих кандидатів, що не 
мають критично значимих для здійснення правосуддя знань, умінь, навиків, 
компетенцій, особистих якостей. 
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З точки зору інтересів суспільства і Держави, важливіше не стільки те, щоб на 
найбільш привабливих робочих місцях працювали найбільш перспективні кандидати 
(хоча це також є важливим), але те, щоб робочі місця (не важливо, привабливі, чи ні) 
НЕ займали кандидати, які не мають певних критичних навичок, знань чи якостей. 

Тому кваліфікаційне екзаменування слід концентрувати на тих напрямках, які визнано 
критичними і важливими для практичної роботи. 

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

У неавторитарному суспільстві єдиною прийнятною стратегією державного 
ліцензуючого органу у формулюванні змісту ліцензійного екзаменування є 
необхідність публічного і прозорого виконання аналізу практики, на основі результатів 
якого визначаються кваліфікаційні вимоги, відповідно до яких вже здійснюється 
ліцензійне екзаменування.  

Тимчасовим, сурогатним замінником аналізу практики може бути спроба спертися 
лише на місцеві авторитети (розробників кваліфікаційних вимог) чи консолідовану 
думку колегіального експертного органа.  При такому підході пряме, об'єктивне 
вимірювання вимог до професії через опитування репрезентативної групи практиків, 
замінюється вимірюванням в вузькій “представницькій” групі. Це вимагає набагато 
менше зусиль і виконується швидше, але в порівнянні з повноцінним аналізом 
практики не надає обґрунтування результату. Крім того, будь-яка експерта група рідко 
є представницькою за переліком параметрів в порівнянні з усією професійною 
спільнотою, тому набір кваліфікаційних вимог, отриманий в результаті роботи з такою 
групою, нерідко знаходиться під індивідуальними впливами і відрізняється від 
реальних вимог професії і ринку. 

Широко відомі в світі сертифікуючі і ліцензуючі програми відмовились від виключно 
експертних підходів у формуванні кваліфікаційних вимог ще 30-40 років тому. 
Загальноприйнятим сучасним підходом є: 
1) використання якісних експертних висновків для оцінки критичності та формування 
чернеткових версій переліку кваліфікаційних вимог без фіксації кількісних пропорцій; 
2) використання широкого збору даних в середовищі практиків для визначення 
кількісних характеристик кваліфікаційних вимог і оцінки практичної важливості 
розділів. 
 

Здійснення аналізу практики 
 
Розглянемо два аспекти реалізації аналізу практики: 

1) хронологічний (етапи, послідовність дій); 
2) Організаційно-ресурсний (кого і як задіяти, хто і які має приймати рішення). 

Послідовність здійснення аналізу практики: 
-- обговорення і затвердження цілей проведення аналізу практики;  
-- визначення загального плану дій; 
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-- створення «інструменту» дослідження (анкети); 
-- розробка та затвердження плану «польових» робіт (анкетування); 
-- виконання безпосереднього збору даних («польові роботи»), обробка даних, 
підготовка їх до статистичного аналізу; 
-- статистичний аналіз отриманих даних, обговорення, оцінка результатів, висновки; 
-- публікація результатів, публічне обговорення, надання результатів компетентному 
органу для врахування під час визначення кваліфікаційних вимог (програми 
кваліфікаційного іспиту). 

Для вирішення загальних стратегічних питань аналізу практики, визначення 
завдань, розгляду результатів, було створено Керівний комітет аналізу практики (див. 
Наказ ВККСУ в Додатку 1.). 

Керівним комітетом були затверджені склади робочих груп з цивільної (10 осіб) і 
кримінальної (12 осіб) спеціалізацій. 

До робочих груп увійшли судді Верховного, вищих спеціалізованих та 
апеляційних судів. Абсолютна більшість експертів, членів робочих груп є суддями-
практиками, помітна частина членів робочих груп має академічний, викладацький 
досвід. 

Робочі групи приймали рішення: 
-- по формулюванню переліку розділів для оцінки компетенції кандидатів на посаду 
судді; 
-- по формулюванню запитань вимірювального інструмента (анкети); 
-- по вибору найбільш адекватних для суддів-практиків шкал (наборів відповідей на 
запитання закритого типу). 

Результатом спільної роботи Універсальної екзаменаційної мережі і Робочих 
груп стало укладання Анкет з цивільної і кримінальної спеціалізацій, які в подальшому 
були використані при проведені анкетування в якості інструмента дослідження. 

Польові роботи (анкетування) було спільно виконано Секретаріатом ВККСУ та 
Універсальною екзаменаційною мережею. Підготовка, обробка та аналіз даних в свою 
чергу було виконано Універсальною екзаменаційною мережею. 

Перші результати етапу №1 Аналізу суддівської практики 2013р. обговорено на 
розширеному засіданні Керівного комітету (за участі членів ВККСУ), а також з 
окремими членами Робочих груп і працівниками Секретаріату ВККСУ. 

Звіт за результатами першого етапу Аналізу суддівської практики 2013р. буде 
публічно презентовано на Круглому столі і розповсюджено серед суддів, 
представників судової влади та самоврядування, а також  громадянського суспільства.  

 

Керівний комітет 
 
Основні рішення, ухвалені Керівним комітетом: 
-- метою проведення Аналізу суддівської практики 2013р. в Україні встановити: 

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

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

• з'ясувати найбільші професійні виклики, з якими стикаються судді-практики; 
• з'ясувати деякі загальні характеристики суддівського корпусу України 

(практикування багатьох спеціалізацій одночасно, стаж, демографічні, освітньо-
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наукові характеристики); 
• опціонально: спробувати з'ясувати оптимальні формулювання особистих і 

моральних якостей, які мають визначатись при доборі кандидатів на посаду 
судді, а також практичні методи визначення/оцінки цих якостей. 

-- проводити аналіз практики за п'яти напрямками: 
• цивільна спеціалізація; 
• кримінальна спеціалізація; 
• адміністративна спеціалізація; 
• господарська спеціалізація; 
• особисті і моральні якості. 

-- створити чотири робочі групи відповідно до спеціалізацій; 

-- роботи по обговоренню і визначенню «особистих і моральних якостей» проводити в 
кожній робочій групі; 

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

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

-- дослідження проводити в формі письмового анкетування з самостійним заповненням 
анкет респондентами;  

-- по кожній спеціалізації скласти дворівневу вибірку з не менше 20 установ (судів і 
відділень Національної школи суддів України). На нижньому рівні вибірки по 
можливості охопити анкетуванням всіх суддів відповідної спеціалізації, що на час 
проведення анкетування працюють у відповідному суді. Для цього забезпечити 
супровід анкет від імені ВККСУ в телефонному режимі і режимі листування. 

 

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

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

Помітна дискусія була проведена також по формулюваннях особистих і моральних 
якостей кандидатів на посаду судді, та методів їх визначення. 

На завершальних засіданнях робочих груп було приділено увагу також task inventory 
(обліку завдань) як методу проведення аналізу практики. Метод task inventory полягає 
в збиранні, обробці та аналізі того: 

-- які типи робіт/завдань/діяльностей; 
-- наскільки регулярно; 
-- витрачаючи скільки часу і зусиль, 

виконує типовий представник професії.  

Суттєвих напрацювань в цьому напрямку ще немає. Планується приділити більше 
уваги цьому методу на другому етапі аналізу суддівської практики 2013р. 
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Засідання робочої групи цивільної спеціалізації почались суттєво раніше ніж засідання 
робочої групи кримінальної спеціалізації. Тому результати обговорення ключових 
питань і шкал, та перші результати обговорення особистих і моральних якостей 
напрацьованих в робочій групі цивільної спеціалізації було використано як відправну 
точку для роботи за цими напрямками в рамках кримінальної спеціалізації. Спільні 
напрацювання обох робочих груп було уніфіковано використано в анкетах цивільної і 
кримінальної спеціалізацій. 

На першому етапі аналізу суддівської практики 2013р було проведено чотири 
засідання Керівного комітету і сім засідань робочих груп (три – цивільної спеціалізації 
і чотири – кримінальної). 

 

Формування переліку тем 
 

Формування переліку тем виконувалось робочими групами по кожній з спеціалізацій 
окремо. До фінального переліку тем було включено лише ті теми і розділи, які з 
експертної точки зору мають практичне значення в роботі судді. Наголошуємо, що в 
якості експертів виступали члени робочих груп – судді-практики. Таким чином, вже 
навіть сам винесений в Анкети цього дослідження перелік тем, міг би слугувати 
програмою кваліфікаційного іспиту, оскільки є результатом колективної роботи 
поважних експертних груп. Як повідомлялось вище, саме таким чином провідні 
екзаменуючі та ліцензуючі органи світу формували програми кваліфікаційних іспитів 
до середини--кінця сімдесятих років минулого століття. 

Перелік тем двох спеціалізацій, сформовані робочими групами і затверджений 
Керівним комітетом, наведено в Додатках 1 і 2 . 

 

Вибір ключових запитань і шкал  
 

Вибір ключових запитань  для анкети (інструмента дослідження),  це вибір 
спрямування і суті дослідження. Але ще більш важливим є вибір об'єкта ключових 
запитань. Об'єкти ключових запитань аналізу практики можна умовно розділити на дві 
великі категорії: 

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

В першому випадку об'єктом дослідження є людина, її якості. Суть дослідження 
полягає в зборі і обробці інформації, яка є оціночною категорією по професіоналу в 
робочому процесі. 

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

Останні десятиліття в більшості опублікованих випадків аналізу практики об'єктом 
досліджень вибираються саме діяльності (функції) професіонала. Тобто в основі 
досліджень використовують згаданий вище метод обліку діяльностей/завдань (task 
inventory). 

Традиційним для аналізу практики методом task inventory є вибір ключових запитань: 
1) частота використання (здійснення) функції 
2) критичність володіння функцією. 
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Але з самого початку здійснення Аналізу суддівської практики нас орієнтували на 
правові інститути (розділи права) в кваліфікаційних вимогах, а не на класифікування 
діяльностей, що виконує суддя-практик і з'ясування ЗУН (знань, умінь, навичок) які 
необхідні для здійснення цих діяльностей. Саме тому об'єктом ключових запитань 
анкети першого етапу аналізу суддівської практики було визначено перелік розділів 
знань та умінь судді, а не види робіт/завдань/діяльностей, що виконує суддя. 

В сучасній науковій літературі по питаннях аналізу практики є вказівки на те, що 
принципово різні підходи до аналізу практики, за умови їх науково обґрунтованого, 
послідовно-правильного виконання, дають дуже близькі результати. Тому ми легко 
погодились на те, щоб концентруватись на, як нам казали, більш зрозумілому для 
суддів підході, що базувався б на правових інститутах. Тим не менше, ми 
продовжуємо вважати, що проведення в рамках аналізу суддівської практики 
дослідження методом task inventory (облік діяльностей) буде надзвичайно корисним. 

Приклади типових ключових запитань і шкал, що використовуються в аналізі 
практики, наведено в Додатку 4.  

В результаті проведеної дискусії робочі групи сформулювали і обрали для 
дослідження оцінки знань та умінь два наведених нижче запитання (і шкали): 

• оцінку ступеня важливості володіння розділом знань/умінь («важливість») 
− дуже важливо  
− важливо 
− мало важливо 

• оцінку допустимості закінчення опанування розділом знань/умінь вже на 
робочому місці («актуальність») 
− ці знання/уміння безумовно необхідні ще перед початком роботи на посаду 

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

Для дослідження особистих і моральних якостей було визначено два наступних 
запитання (і шкали): 

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

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

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

Ми свідомо пішли на непряму експериментальну перевірку різниці чи тотожності 
сприйняття суддями-практиками цих формулювань. Перші результати застосування 
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двох формулювань в різних анкетах не виявили помітної різниці відповідей в частині 
оцінки ризиків. Проводячи диференційний розгляд по анкетах двох спеціалізацій ми не 
зафіксували статистично значимих відмінностей по основних виявлених тенденціях 
оцінки ризиків . Це ще не свідчить про еквівалентність чи взаємозамінність двох 
формулювань ризиків. Це питання потребує подальшого аналітичного розгляду, 
оскільки ще не було виконано весь обсяг можливих кореляційних та інших порівнянь . 

 

Анкети дослідження 
  
Для першого етапу Аналізу суддівської практики 2013р було укладено дві анкети з 
однаковою структурою.  Анкети складаються з чотирьох розділів.  

Розділ I присвячено кваліфікаційним вимогам конкретної спеціалізації (цивільної і 
кримінальної). 

Розділ II присвячено оцінці важливості і критичності особистих і моральних якостей 
кандидатів на посаду судді. 

Розділ III присвячено методам оцінки (виявлення) особистих і моральних якостей 
кандидатів на посаду судді. 

Розділ IV присвячено дослідженням загальних характеристик суддів-практиків: 

• поєднання спеціалізацій суддями-практиками; 
• стажу суддів; 
• ситуації з підвищенням кваліфікації, включно зі з'ясуванням бажаних суддями-

практиками тем для підвищення кваліфікації, та науково-викладацькою 
діяльністю суддів; 

• з'ясуванню найбільших професійних проблем, які постають перед суддями; 
• з'ясуванню загальних демографічних (включно з місцем отримання освіти) 

характеристик суддів. 

В анкети формувались таким чином, щоб їх заповнення  не займало у судді більше ніж 
півтори години. Тому в анкети не було включено багато запитань. 

 

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

Кількість суддів місцевих судів – 4369 станом на 25.06.2013 . 
Кількість суддів апеляційних судів – 1553 станом на 25.06.2013. 

 
Тип вибірки:  
дворівнева вибірка з повним охопленням на нижньому рівні. 
В Додатках 5 і 6 наведено перелік включених у вибірку організацій. 
 
Розмір вибірки: 
складає близько 8% генеральної сукупності з урахуванням заповнення двох анкет 
різної спеціалізації частиною респондентів (без цього врахування – близько 10%). 
 
Кількість заповнених анкет: 
отримано 588 якісно заповнених анкет (313 цивільної спеціалізації та 275 
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кримінальної). 
 
Похибка вибірки : 
в демографічній частині та частині, присвяченій особистим і моральним якостям 
складає 4.1% (теоретична), в дійсності 5% з урахування невеликого відсотка 
респондентів, що заповнювали анкети обох спеціалізацій. 
Теоретична похибка вибірки в частині розділів цивільної спеціалізації: 5.6% 
Теоретична похибка вибірки в частині розділів кримінальної спеціалізації: 6% 
 
«Польовий» етап дослідження:   
травень – червень 2013р.  
 

Виконання «польових робіт» 
 
22-23 квітня 2013р. перший випуск анкет (анкети цивільної спеціалізації) було 
надіслано від імені ВККСУ в суди, обрані для виконання «польових робіт», що 
повноцінно представляють і географію і інстанції судів України в яких розглядаються 
цивільні справи. 
26 квітня 2013р. анкети кримінальної спеціалізації у відповідності до вибірки було 
надіслано в суди. 
26 квітня також було розіслано анкети цивільної і кримінальної спеціалізацій у чотири 
відділення Національної школи суддів України (далі - НШСУ).  Ця група анкет була 
надіслана до НШСУ в розрахунку на заповнення анкет всіма суддями, що планували 
проходити підвищення кваліфікації у Відділеннях НШСУ в середині травня 2013р. 
Для розсилки Анкет було використано секюр-пакети Універсальної екзаменаційної 
мережі. В кожному пакеті знаходився лист від Голови ВККСУ І.Л.Самсіна 
адресований голові відповідного суду.  Для забезпечення залучення всіх суддів судів, 
що було включено у вибірку, працівниками Секретаріату ВККСУ здійснювався 
телефонний моніторинг ходу анкетування. 
Повернення заповнених анкет здійснювалось з використанням пошти на адресу 
ВККСУ. 
 

Визначення ваги кожного розділу кваліфікаційного іспиту 
Одним з завдань, які ми ставили перед собою, було напрацювання лаконічного 
результату оцінки суддями-практиками того, наскільки велику вагу повинен мати той 
чи інший розділ в програмі кваліфікаційного екзаменування. 

Цілком зрозуміло, що остаточне рішення про формулювання плану кваліфікаційного 
екзаменування і про розподіл ваги між розділами екзамену, повинен приймати 
уповноважений для цього державний орган (ВККСУ), а не дослідницька група з 
залученням громадськості. Зрозуміло також, що при цьому мають враховуватись 
результати Аналізу практики. Але результатом Аналізу практики, що приймається до 
відома, повинна бути не просто статистика відповідей респондентів, а оброблена 
інформація, що вже не потребує глибокого осмислення складних даних і є легко 
зрозумілою. 

Для формулювання таких даних, необхідно було перевести статистику відповідей 
респондентів на запитання Анкети в зрозумілий числовий вигляд. Це дозволить: 

1) з'ясувати по кожному запропонованому розділу, чи необхідно включати його в 
план екзамену окремим розділом; 
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2)  визначити пропорції між розділами екзамену. 
 

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

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

популярність цього типу відповіді в загальному масиві. Нормування дозволяє 
уникнути систематичних зсувів шкали. Числова шкала стає центрованою: 
середньостатистичні відповіді дають середнє (центральне) значення в числовій шкалі.  
Крім того, через нормування менш популярні типи відповідей автоматично 
враховуються з більшою вагою. 

При порівнянні робочих результатів ми надали перевагу другому методу, оскільки він 
давав якісно ті ж результати, що й перший метод, але в кількісному виразі його 
результати виявились більш «рельєфними», такими, що краще висвітлюють особливі 
випадки. 

Цьому є просте пояснення. Сприйняття шкали «мало важливо/важливо/дуже важливо» 
є суб'єктивним. На помітну частину відповідей респондентів вплинули соціальні і 
професійні стереотипи. Зокрема, часом судді складно дати відповідь, відмінну від тієї, 
яку від нього очікують, тобто стереотипну («важливо», чи «дуже важливо»), щодо 
володіння матеріалом того чи іншого законодавчого акту для роботи на посаді судді. 
Через це частина суддів не відмічала в анкеті низьку важливість окремих розділів і 
актуальність глибокого опанування ними до початку роботи суддею, не дивлячись на 
особисте переконання про цілковиту допустимість звернення до літератури по цьому 
матеріалу (в процесі практичної роботи судді), без погіршення якості здійснення ним 
правосуддя. 

 

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

o мало важливо; 
o важливо; 
o дуже важливо. 

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

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

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

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

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

Картина розподілу відповідей в анкетах кримінальної спеціалізації не має 
принципових відмінностей в порівнянні з анкетами цивільної спеціалізації.  В обох 
випадках респонденти давали головним чином очікувану стандартну відповідь 
«важливо».   

 

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

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

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

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

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

Розподіл відповідей на це ж запитання в анкетах кримінальної спеціалізації : 

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

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

 

Розрахунок параметра «ВАГА» 
Виходячи з відповідей респондентів на два запитання  до кожного правового інституту 
(розділу) кваліфікаційних вимог, ми розраховували індекс важливості і індекс 
актуальності по кожному розділу (див. Додаток 7). На основі цих двох параметрів було 
створено узагальнюючий параметр «ВАГА», що включає в себе і оцінку ступеня 
важливості розділу, і ступеня необхідності його обов'язкового повного опанування до 
початку роботи суддею. 

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

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

ВАГА i  = ВАЖЛИВІСТЬ i  +  АКТУАЛЬНІСТЬ i

При формуванні підсумкової таблиці важливості розділів застосовувалась схема 
розрахунку параметра «ВАГА», наведена в Додатку 7. 

Як правило, параметр «ВАГАi » приймає значення від -3 до +3.  

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

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

Якщо параметр «ВАГАi »  для конкретного розділу має значення, помітно нижче, ніж -
-3…4 (мінус три--чотири), тобто, наприклад, -7.5 , то такий розділ повинен мати 
настільки низьку частку в екзамені, що стає можливим не виносити його на екзамен 
взагалі. 

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

Детальні результати обробки статистики відповідей респондентів на запитання 
Частини 1 анкети (про важливість і актуальність тих чи інших розділів) знаходиться в 
Додатках 8-11. В основному тексті звіту ми наводимо переліки розділів у вигляді 
рейтингу за параметром «ВАГА» (див. два наступні розділи). 

 

Вага розділів цивільної спеціалізації 
 
№ Розділ "ВАГА"
1.2 Правоздатність та дієздатність. 2,29 
1.16 Учасники цивільних відносин. 2,09 
1.18 Право власності. 2,07 

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

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

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

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

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

1.49 Доказування і докази в цивільному процесі. 1,86 
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1.21 Підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Підстави 
відповідальності за завдану моральну шкоду. 1,81 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-0,04 

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

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

1.19 Поняття прав інтелектуальної власності. -1,26 

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

ЗАУВАЖЕННЯ: При друкуванні анкет цивільної спеціалізації була допущена 
помилка: відсутність позначених полів для відміток відповідей (кружечків) до питання 
1.19 "Поняття прав інтелектуальної власності". Наслідки цієї помилки: лише невелика 
частина респондентів (менше ста суддів) надали відповіді на це запитання 
проставивши відмітки приблизно в тих місцях, де мали знаходитись поля для відміток. 
Це призвело до різкого зростання статистичної похибки. По запитанню 1.19, вона 
склала 14% порівняно з 5.6% по всіх інших запитаннях цієї анкети. 

Тим не менше, статистика відповідей по розділу "Поняття прав інтелектуальної 
власності" (питання 1.19) досить добре відповідає загальній картині, вписується в 
тенденції, що спостерігаються в результатах дослідження і узгоджується з точкою зору 
опитаних експертів з числа членів Робочої групи. 

Серед включених в дослідження розділів виділяються своєю особливою вагомістю 
наступні: 

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

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

реєстрація правочинів. Недійсність правочинів. 

ВККСУ необхідно буде вирішити, чи включити ці розділи до кваліфікаційних вимог з 
великою вагою, чи розглянути можливість розділення частини цих розділів на менші 
розділи.  

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

Вага кожного з цих розділів настільки низька, що можна рекомендувати не включати 
їх до вимог кваліфікаційного іспиту в частині цивільної спеціалізації, чи включати 
об'єднаним розділом з невисокою часткою в екзамені. 

Ще два розділи мають досить низьку вагу: 
• Право соціального забезпечення. 
• Концепції праворозуміння – основні сучасні підходи. 
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Але вага кожного з цих розділів не настільки низька, щоб можна було рекомендувати 
не включати їх до кваліфікаційних вимог окремими розділами чи приєднати до інших 
розділів. Рішення щодо цього має прийняти ВККСУ. 

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

 

Вага розділів кримінальної спеціалізації 
 
№ Розділ ВАГА

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

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

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

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

1,21 

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

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

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

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

1.37 Цивільний позов у кримінальному провадженні. -0,11 

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

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

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

1.51 Провадження в суді присяжних. -1,20 

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

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

-1,92 

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

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

-2,96 

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

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

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

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

Ми не наполягаємо на доцільності розділити частину з цих розділів на більш дрібні, 
але подібне рішення ВККСУ було б не позбавлене причин. 
Окрему увагу належить приділити формулюванню розділу «Кримінальний процес», 
що за результатами опитування отримав дуже низьку вагу. Це формулювання є дуже 
загальним і перекривається з більш конкретними формулюваннями інших розділів. 
Рекомендується перегляд формулювань розділів і, можливо, їх об'єднання  
Розділи, що мають низьку вагу, з точки зору судів-практиків, і є кандидатами на 
приєднання до інших розділів, чи включення в екзаменаційну програму з дуже 
низькою вагою (чи кандидатами на виключення з вимог кваліфікаційного іспиту в 
частині кримінальної спеціалізації): 

• Злочини проти довкілля. 
• Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 
• Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 
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Особисті і моральні якості 
Формулювання «Особисті і моральні якості» було використано законодавцем, але 
визначення, чи якісь пояснення до цього формулювання до сьогодні відсутні.  

Категорія «моральні якості», з формальної точки зору, є частиною категорії «особисті 
якості». 

Категорія «особисті якості» в контексті професійного добору,  як правило, 
використовується на противагу категорії «професійні якості». 

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

На думку автора звіту, при структурованому підході, особисті і моральні якості, що 
необхідно розглядати в контексті професійного добору, мають класифікуватись на 
п'ять категорій: 

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

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

Без структурування і чітких визначень процес виявлення особистих і моральних 
якостей кандидата ніколи не стане прозорим і зрозумілим. 

Тим не менше, за умов відсутності структурованого підходу з боку законодавця і 
відсутності повноважень у ВККСУ та інших органів по широкому трактуванню норм, 
виписаних законодавцем, єдиною можливістю для обґрунтованого уточнення того, які 
саме «особисті і моральні якості» і якими методами потрібно оцінювати, є масове 
дослідження консолідованої думки суддівського корпусу.  
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Перелік особистих і моральних якостей 
При укладанні формулювань Анкети щодо набору особистих і моральних якостей, 
робочими групами було прийнято рішення про обмеження потенційно довгого 
переліку особистих якостей. В Анкету увійшли особисті і моральні якості, 
формулювання яких було відібрано з трьох джерел:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Залишаємо ці запропоновані додаткові варіанти на розгляд ВККСУ та суддівської 
спільноти, зокрема в прийнятті рішення щодо того,  

• чи ці формулювання мають зміст чи відтінки змісту, які не охоплено 
включеним до Анкет переліком особистих якостей; 

• чи можна вважати їх формулюваннями важливих первинних особистих якостей, 
принципових для роботи судді. 

 

Щодо штатного переліку особистих і моральних якостей, включених в Анкету, то ще 
під час проведення засідань Робочих груп, судді, що входили до них відмічали: 

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

вимагатиме в подальшому надання їх більш точних визначень; 
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• неможливість при виконанні добору кандидатів на посаду судді опрацьовувати 
такий великий список особистих якостей щодо кожного кандидата; 

• необхідність виділення первинних, базових якостей щоб зосередитись лише на 
них. 

 

Шкали, що застосовувались для оцінки особистих і 
моральних якостей 
 

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

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

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

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

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

Приклади (згідно відповідей респондентів): 
-- Навички мовлення (чітка, зрозуміла мова); 
-- Навички письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ); 
-- Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях; 
За результатами дослідження вони мають помітно більший рівень критичності, в 
порівнянні з важливістю. 
 

Оцінка респондентами важливості особистих якостей та 
ступеня ризиків при їх відсутності 
 

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

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

ВАГА = ВАЖЛИВІСТЬ + РИЗИК 
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Щоб надати орієнтири в тому, який сенс має та чи інша величина кожного з цих 
факторів, пояснимо: середнє значення кожного з цих трьох факторів, розраховане по 
масиву всіх включених у дослідження особистих якостях, дорівнює нулю. 

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

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

В Додатку 13 наведено результати розрахунку факторів «важливість», «ризик» та 
«вага» по  кожній з особистих і моральних якостей, що було включено в дослідження. 
В таблиці нижче наводиться рейтинговий перелік особистих і моральних якостей в 
порядку зменшення ваги. 

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

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

0,45 

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

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

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

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

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

 

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

-- здатності, згадані в Присязі судді; 
-- якості універсальної етичної формули «чесність/порядність/справедливість»; 
-- працьовитість; 
-- організаційні навики. 
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По перших двох групах якостей в нашому дослідженні отримано особливий результат 
(детальніше див. нижче у розділі «Кореляції відповідей»), що знижує цінність 
дослідження по цих якостях та вимагає подальшого їх вивчення. 

Суттєвим результатом виконаного дослідження можна вважати з'ясування того, що 
особисті якості: 
-- працьовитість; 
-- організаційні навички; 
-- рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ; 
-- особиста гідність та самоповага; 
-- вміння слухати; 
-- логічність, аналітичний склад та критичність мислення; 
за визнанням суддів-практиків мають вищу, ніж в середньому, вагу. 

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

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

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

Ці дві якості мають настільки низьку вагу, що природно можна ставити питання про не 
врахування цих якостей при оцінці кандидата на посаду судді. 

 

Відмінності оцінок особистих і моральних якостей за 
параметрами «Важливість» та «Ризик» 
 

Рейтинги особистих якостей за параметрами «Важливість» та «Ризик», складені на 
основі оцінок суддів-практиків наведено в Додатках 14-15. 

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

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

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

2) Ще дві інші якості оцінюються суддями практиками як такі, що ризик настання 
негативних наслідків при їх (якостей) відсутності є набагато меншим, ніж важливість 
самої якості:   
-- вміння слухати займає 9 місце в рейтингу важливості, і опускається на 13 місце в 
рейтингу «ризик»;   
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-- контроль за своїм зовнішнім виглядом займає 14 місце в рейтингу «важливість» і 
опускається на 19 місце в рейтингу «ризик». 

3) Три якості мають суттєво вище місце в рейтингу «ризик» в порівнянні зі своїми 
місцями в рейтингу «важливість»:  
-- здатність здійснювати правосуддя безсторонньо займає місце №7 в «важливості» і 
місце №2 в «ризику»; 
-- здатність здійснювати правосуддя об'єктивно займає місце №8 в «важливості» і 
місце №3 в «ризику»; 
-- «організаційні навики…» займають місце №13 в списку «важливості» і місце №9 в 
«ризику»; 
 

Порівняння оцінок особистих якостей суддями різних груп 
 

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

Порівняльні таблиці надано в Додатках 16, 17, 19, 20. 
Далі надаємо результати аналізу цих таблиць. 
 

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

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

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

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

 

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

 

Наступні якості розглядаються суддями зі стажем більше 10 років як більш важливі, в 
порівнянні з думкою суддів зі стажем до 10 років: 
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-- «Організаційні навики», важливість +0.81 (тобто, надзвичайно важлива) проти 
мінус 0.14 (важливість нижча середньої для суддів зі стажем до 10 років); 

-- «Логічність, аналітичний склад та критичність мислення», важливість +0.65 
(дуже важлива) проти -0.02 (середня важливість); 

-- «Навички мовлення»,  важливість +0.13 (трохи вища середньої) проти -0.51 
(важливість – суттєво нижча за середню); 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Кореляції відповідей 
 

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

Кореляційну таблицю наведено в Додатку 18 . 

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

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

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

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

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

Це й зрозуміло. Адже формула «чесність /порядність /справедливість» є 
загальноприйнятим етичним штампом, а словосполучення про «здійснення правосуддя 
об'єктивно /безсторонньо /неупереджено /незалежно /справедливо» є формулюваннями 
з присяги судді, що широко і незмінно використовується як стандартне 
формулювання.  
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Якщо для подальших досліджень на тему сприйняття важливості і критичності тих чи 
інших особистих якостей метою досліджень буде спроба отримати осмислені оціночні 
відповіді від респондентів, то, формулювання особистих якостей 2.1—2.5 та 2.14—2.16 
необхідно виключати з наступних анкет, замінюючи їх еквівалентними за змістом, але 
іншими за формою (не типовими, не звичайними для респондента) формулюваннями. 

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

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

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

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

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

Висновки по оцінці суддями-практиками формулювань 
особистих і моральних якостей 
 

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

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

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

До надання суспільству чітких визначень і методів оцінки згаданих шаблонних 
формулювань, не рекомендується їх використання при доборі кандидатів, тому, що ця 
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частина роботи по добору кандидатів буде сприйматись суддівською громадськістю і 
суспільством як позбавлений глибокого сенсу формальний штамп. 

Замість формулювань, що сприймаються як штампи, можна було б використовувати 
розгорнуті формулювання, що давали б наповнення конкретикою і хоча б непряме 
визначення цих базових понять. Це також вимагає суттєвої методологічної та наукової 
роботи з наступним колегіальним обговоренням в форматі роботи Робочих груп 
Аналізу практики. 

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

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

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

0,45 

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

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

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

 

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

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

Одним з несподіваних результатів дослідження слід також вважати не визнання 
суддями-практиками особистої якості «прагнення до професійного зростання» такою, 
що є дійсно вагомою для кандидата на посаду судді. 
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Методи виявлення (оцінки) особистих і моральних 
якостей 
 

Загальні спостереження по методах виявлення особистих і 
моральних якостей 
Ми надавали можливість респондентам обрати «найбільш адекватні» методи оцінки 
особистих і моральних якостей серед запропонованих восьми: 

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

 а також надавали можливість пропонувати свої варіанти методів.  

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

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

В таблиці нижче наведено загальний усереднений за відсотками вибору суддями-
практиками рейтинг запропонованих методів оцінки. 

Результати опитування суддів-практиків двох спеціалізацій: 

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

Данні цієї таблиці можна було б інтерпретувати, як порівняльну оцінку ефективності 
методів очами суддів. Але розглянемо спочатку певні коментарі. 

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

• психологічний тест 
• характеристику з місця роботи 
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А найменш ефективними: 
• характеристику від куратора з НШСУ 
• результати спеціальної перевірки 

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

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

В той же час, будь-яка прагматично мисляча сучасна людина може стверджувати, що в 
помітній частині випадків, листи-характеристики, що самостійно надаються 
кандидатом від свого керівника за місцем роботи, чи письмово надаються керівником 
на формальний зовнішній запит, пишуться безпосередньо, чи за участі самого 
кандидата. 

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

Звертаємо також увагу на статистично значимі відмінності точок зору респондентів, 
що належать до різних груп, на ефективність методів оцінки особистих і моральних 
якостей. (Під групами респондентів ми маємо на увазі суддів, що мають різну 
спеціалізацію, стаж роботи, стать, працюють в різних інстанціях). Іншими словами, 
сприйняття методів оцінки особистих і моральних якостей в середовищі суддів-
практиків не є однорідним. В Додатках 21-24 можна знайти порівняльні таблиці рівня 
довіри до різних методів оцінки особистих і моральних якостей в наступних розрізах 
залежно від:  
-- інстанції, в якій працює суддею респондент (місцевий суд / апеляційний суд); 
-- стажу роботи на посаді судді (до 10 років / більше 10 років); 
-- спеціалізації (цивільна / кримінальна); 
-- статі (судді-жінки / судді-чоловіки). 

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

Результати опитування суддів-практиків з анкет цивільної спеціалізації. 

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

(похибка цих даних складає 1/18) 
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Результати опитування суддів-практиків з анкет кримінальної спеціалізації. 

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

(похибка цих даних складає 1/16) 

Спостерігаються помітні статистично значимі відмінності. Зокрема: 
• суттєво менша довіра від суддів-практиків, що працюють в кримінальній 

спеціалізації, до характеристик з місця роботи. 
• суттєво менша довіра від суддів-практиків, що працюють в цивільній 

спеціалізації, до ситуативних завдань (рольових ігор) як метода оцінки 
особистих і моральних якостей. 

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

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

МЕТОД ОЦІНКИ ВСІ 
РЕСПОНДЕНТИ 

СУДДІ ЗІ СТАЖЕМ 
1-5 РОКІВ 

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

 

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

Аналогічний розгляд відповідей в розрізі інстанції, в якій працює суддею респондент, 
дає такі найбільш популярні методи оцінки особистих якостей (після психологічного 
тестування): 
-- характеристика з місця стажування, за уподобанням суддів апеляційних судів; 
-- характеристика з місця роботи, за уподобанням суддів місцевих судів. 
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Декілька слів про методи виявлення особистих якостей, які набрали в середньому 
найнижчу кількість голосів суддів-практиків. Обидва методи (і характеристика від 
куратора з НШСУ і результати спец.перевірки) реалізуються і контролюються 
персоналом секретаріату ВККСУ та НШСУ. Найнижчий рівень оцінки ефективності 
цих двох методів з боку суддів-практиків вірогідно свідчить про необхідність 
побудови прозорої, чіткої системи і процедур ВККСУ щодо роботи з кандидатами, 
інформаційно-просвітницької діяльності щодо власної роботи (як здійснюється і що 
входить у спец.перевірку), і, таким чином, здобуття більшого авторитету в 
суддівському середовищі.  

 

Додаткові методи оцінки особистих якостей, запропоновані 
суддями-практиками 
Респондентам була надана можливість пропонувати свої варіанти методів оцінки 
особистих і моральних якостей кандидатів. Багато з респондентів скористались цією 
можливістю.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

час навчання і стажування 
• характеристика з місця проживання 
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• вік не нижче 30 років та робота за юридичною освітою не менше 7 років на 
посадах слідчого, прокурора, помічника судді і т.д. 

 

Деякі з цих варіантів доповнюють включені до Анкети методи, додають до них 
конкретики. Залишаємо запропоновані додаткові варіанти на подальший розгляд 
Робочих груп та Керівного комітету аналізу практики. 

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

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

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

Рейтинги методів оцінки по кожній особистій якості, включеній в дослідження, 
наведено в Додатку 25. 

Для більшості особистих і моральних якостей респонденти обрали психологічне 
тестування як найбільш ефективний метод оцінки якості. (Див. коментар щодо вибору 
психологічного тестування на стор.32 цього Звіту). 

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

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

Такий результат є зрозумілим, і його можна використовувати. 

Щодо інших особистих якостей, то на даному етапі слід звертати більшу увагу на 
методи, що зайняли наступні, після психологічного тестування, місця в рейтингах, при 
розгляді оптимальних методів виявлення по кожній особистій якості. Проведення 
повторного уточнюючого дослідження з використанням конкретизації методів 
психологічного тестування, надасть більш об'єктивну картину по застосуванню різних 
методів психологічного тестування. 

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

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

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

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

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

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

Загальні спостереження відмінностей уподобань в залежності від спеціалізації і 
досвіду роботи наведено вище (див.стор.32-33). 
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Які якості найкраще оцінювати кожним з досліджених 
методів ? 
 

В Додатку 26 для кожного методу оцінки наведено рейтинг якостей які цим методом 
пропонують оцінювати респонденти. Беручи до відома дані з Додатку 26, варто 
враховувати те, що статистична похибка цих даних набагато перевищує різницю між 
сусідніми по рейтингу рядками. Тобто, з порівняння місць в рейтингах в наведених 
таблицях можна робити лише досить грубі висновки, коли відсотки двох 
порівнюваних якостей в рейтингу відрізняються, наприклад, в півтора рази, чи більше. 

Найоптимальнішим застосуванням для психологічного тесту респонденти вважають 
оцінку: 

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

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

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

Найоптимальнішим застосуванням для письмового тесту по моральних дилемах є 
оцінка: 

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

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

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

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

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

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

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

/неупереджено /справедливо. 
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Висновки по методах оцінки особистих і моральних якостей 
 

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

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

Необхідне проведення уточнюючого дослідження (в рамках продовження Аналізу 
практики). Але поки в професійному середовищі не встановилось єдине сприйняття 
змісту різних методів оцінки особистих якостей,  в подальших дослідженнях необхідно 
використовувати розширені формулювання, що включають пояснення суті методів 
оцінки. 

 

 

Загальний висновок щодо результатів дослідження по 
особистих і моральних якостях і методах їх виявлення  
 

В ході проведеного дослідження ми опитували репрезентативну групу суддів-
практиків щодо оцінки ними особистих і моральних якостей кандидатів на посаду 
судді, а також найкращих методів виявлення (оцінки) цих якостей. Було опитано 
близько 8% всієї цільової аудиторії. 

Характер і розмір вибірки робить результати опитування в частині особистих і 
моральних якостей репрезентативними для суддівського корпусу України з 
статистичною похибкою 5% . 

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

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

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

Необхідність адекватної інтерпретації отриманих результатів з боку ВККСУ і 
суддівської спільноти викликане і неоднозначністю сприйняття респондентами 
використаних в дослідженні формулювань, і відмінностями отриманих результатів в 
різних категорія респондентів.  
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Запропоновані суддями теми для перепідготовки / 
підвищення кваліфікації 
 

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

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

 

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

 

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

Загальний обсяг запропонованих 827 тем вдалось звести до 135. 

В зведеній таблиці в Додатку 27 надано перелік 135 тем (де можливо зі збереженням 
оригінальної лексики з анкет) з вказаною в кожному рядку кількістю суддів, що 
запропонували відповідну тему. 

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

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

 

З анкет цивільної спеціалізації : 

 ТЕМА 
КІЛЬКІСТЬ 
СУДДІВ, ЩО 

ПРОПОНУЮТЬ 
ЦЮ ТЕМУ 

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

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

3 право власності  31 

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

5 спадкове право / поділ спадщини 25 

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

7 застосування норм цивільного права при здійсненні 
правосуддя 18 

8 здійснення самочинного будівництва та його наслідки, 
порушення будівних норм 16 
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9 зміни, застосування нового кримінально-процесуального 
кодексу України 16 

10 трудові відносини (нещасні випадки), законодавство про 
працю 12 

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

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

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

14 поновлення на роботі 10 

15 поділ майна подружжя 10 

16 забезпечення, належність, допустимість та оцінка доказів 10 

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

18 страхування 9 

19 недійсність правочинів 9 

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

8 

 

 

З анкет кримінальної спеціалізації : 

№ ТЕМА 
КІЛЬКІСТЬ 
СУДДІВ, ЩО 

ПРОПОНУЮТЬ 
ЦЮ ТЕМУ 

1 зміни, застосування нового кримінально-процесуального 
кодексу України 47 

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

21 

3 призначення покарання (обґрунтування та мотивування 
висновків) 20 

4 надання та оцінка доказів у кримінальному процесі 16 

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

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

7 заходи забезпечення кримінального провадження 12 

8 угоди, домовленості в кримінальному провадженні / 
цивільному спорі 10 
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9 виправдовувальний вирок, звільнення від кримінальної 
відповідальності, від покарання 10 

10 кримінальне провадження щодо неповнолітніх, (обрання 
запобіжного заходу, статева недоторканість) 9 

11 застосування норм міжнародного права при здійсненні 
правосуддя 8 

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

13 проблемні питання кваліфікації злочинів, їх розмежування 6 

14 додержання вимог КПК при винесенні рішень судами 
першої інстанції 6 

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

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

17 податкове законодавство 4 

18 призначення покарання за сукупністю злочинів та 
сукупністю вироків 4 

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

20 адміністративні правопорушення, адміністративний процес  4 

 

Ми детально дослідили статистичні характеристики суддів, що запропонували десять 
найпопулярніших тем (див. верхню частину Зведеної таблиці по всіх темах в Додатку 
27). 

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

 

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

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

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

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

-- судді, що запропонували цю тему, мають середній вік на півтора роки менший, ніж в 
середньому. 
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Тема №2: «земельне законодавство / право власності на землю (оренда, земельні спори 
та правові підстави їх регулювання)» 

-- відсоток суддів, що пропонували цю тему, в два рази вищий в апеляційних судах в 
порівнянні з місцевими;  

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

Тема №5  «право власності» 

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

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

 

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

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

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

 

Тема №7 «спадкове право / поділ спадщини» 

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

-- ця тема мало популярна серед молодих суддів. Середній вік тих, хто вказав цю тему 
в анкетах складає 50,4 роки. 
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Тема №8 «забезпечення, належність, допустимість та оцінка доказів (включно з 
наданням та оцінкою доказів у кримінальному процесі)» 

-- ця тема вдвічі більш популярна серед суддів місцевих судів, порівняно з суддями 
апеляційних судів. 

 

Тема №9 «моральна та матеріальна шкода в цивільному праві та судовій практиці та її 
відшкодування (ДТП)» 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Загальний обсяг запропонованих 717 формулювань, вдалось звести до 84. 

У зведеній таблиці в Додатку 29 надано перелік 84 формулювань професійних 
проблем (зі збереженням оригінальної лексики з анкет, де було можливо) з вказаною в 
кожному рядку кількістю суддів, що вказали на відповідну професійну проблему. 

 

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

№ формулювання з анкет цивільної і кримінальної спеціалізацій 

кількість 
суддів що 
дали таке 
формулю- 
вання 

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

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

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

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

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

40 

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

7 нестабільність, часті зміни законодавства 32 

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

9 відсутність єдиної судової практики 30 

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

При уважному розгляді 84-х формулювань професійних проблем, можна відмітити, що 
частина проблем перетинається, частково співпадає одна з одною. Тому спільно з 
працівниками Секретаріату ВККСУ була виконана спроба класифікації проблем в 12 
наведених в Додатку 28 категорій.  

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

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

Категорія професійних проблем кількість 
суддів 

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

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

125 

Нестабільність законодавства та його недосконалість  104 

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

102 

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

65 

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

42 

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

Загроза порушення гарантії незалежності при здійсненні правосуддя 38 

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

22 

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

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

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

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

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

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

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

Категорія професійних проблем з анкет цивільної спеціалізації кількість 
суддів 

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

83 

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

79 

Нестабільність законодавства та його недосконалість  74 

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

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

43 

 

Категорія професійних проблем з анкет кримінальної спеціалізації кількість 
суддів 

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

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

45 

Нестабільність законодавства та його недосконалість  30 

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

26 

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

22 
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Узагальнюючи найбільші відмінності професійної проблематики по спеціалізаціях 
варто відзначити: 

-- найбільшою за рейтингом професійною проблемою в цивільній спеціалізації є 
відсутність стабільної єдиної судової практики, в той же час в кримінальній 
спеціалізації цієї проблеми взагалі немає в ТОП-5 

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

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

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

 

Далі наводимо порівняння ТОП-5 професійних проблем в розрізі інстанцій 

 

категорії професійних проблем суддів місцевої інстанції кількість 
суддів 

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

85 

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

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

49 

Нестабільність законодавства та його недосконалість  46 

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

42 

 

категорії професійних проблем суддів апеляційної інстанції кількість 
суддів 

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

60 

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

Нестабільність законодавства та його недосконалість  58 

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

36 

Загроза порушення гарантії незалежності при здійсненні правосуддя 23 
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Із наведених вище таблиць можна виділити такі найбільші відмінності професійної 
проблематики по інстанціях: 

-- у суддів місцевих судів найбільшою проблемою є велике навантаження, в той час, як 
для суддів апеляційної інстанції найбільшою професійною проблемою є відсутність 
стабільної єдиної судової практики 

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

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

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

 

Порівняння ТОП-5 професійних проблем в гендерному розрізі 

Категорія професійних проблем з якими стикаються судді-жінки кількість 
суддів 

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

68 

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

55 

Нестабільність законодавства та його недосконалість  53 

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

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

37 

 

 

Категорія професійних проблем з якими стикаються судді-чоловіки кількість 
суддів 

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

91 

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

51 

Нестабільність законодавства та його недосконалість  49 

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

42 
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Проблеми суто професійного характеру: недостатній рівень знань 
конкретного опитаного судді,  сумніви в правильному 
правозастосуванні, в тому числі проблеми у виконанні приписів 
процесуальних норм 

29 

 

Найбільші відмінності професійних проблем в гендерному розрізі: 

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

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

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

 

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

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

Крім того, можливо було б проводити аналіз в розрізі конкретної проблеми. 
Наприклад, дослідити, для яких груп суддів суттєвою проблемою є суспільна неповага 
до професії судді і т.ін. 
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Щодо суміщення спеціалізацій суддями-практиками 
Думаю, що цікавою буде статистична інформація про категорії справ, що 
розглядаються суддями в судах загальної юрисдикції в місцевій та в апеляційній 
інстанціях. Наскільки нам відомо, подібна статистика про «багатопрофільність» суддів 
жодним органом не ведеться, тому є інформативно цінною. 

Поєднання спеціалізацій суддями місцевих судів загальної юрисдикції 

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

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

КАТЕГОРІЯ СПРАВ %% СУДДІВ 

цивільні справи 76,6% 

кримінальні справи 63,5% 

адміністративні справи 60,9% 

господарські справи 3,0% 

справи про адмін.правопорушення 65,0% 

сума по всіх категоріях 269%

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

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

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

НАБІР КАТЕГОРІЙ СПРАВ, ЩО РОЗГЛЯДАЄ СУДДЯ %% СУДДІВ 

цивільні, кримінальні, адміністративні, адмін.правопорушення 32,0% 

цивільні, адміністративні, адмін.правопорушення 16,2% 

лише цивільні справи 12,2% 

лише кримінальні справи 12,2% 

кримінальні, адмін.правопорушення 10,7% 

цивільні, адміністративні 7,6% 

цивільні, кримінальні, адміністративні, господарські, адмін.п.п. 3,0% 

цивільні, кримінальні, адміністративні правопорушення 2,0% 

всі інші нерозповсюджені комбінації категорій справ 4,1% 

загальна сума по всіх комбінаціях категорій справ 100% 
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За нашими статистичними спостереженнями «багатопрофільність» (тобто кількість 
категорій справ, що розглядає суддя) має певну невелику залежність від досвідченості 
судді. В таблиці нижче наведено середній вік суддів, що поєднують певну кількість 
спеціалізацій в місцевих судах. 

КІЛЬКІСТЬ 
КАТЕГОРІЙ СПРАВ 

СЕРЕДНІЙ ВІК СУДДІВ, 
ЩО ЇХ РОЗГЛЯДАЮТЬ 

1 42 

2 43 

3 43,5 

4 44 

5 47 

«Багатопрофільність» підвищується з віком судді. 

 

Поєднання спеціалізацій суддями апеляційних судів загальної юрисдикції

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

Статистика по суддях апеляційної інстанції набагато менш різноманітна: 

Опитані судді цивільних палат апеляційної інстанції розглядають лише цивільні 
справи. 

Судді кримінальних палат апеляційної інстанції розглядають такі категорії справ: 

КАТЕГОРІЯ СПРАВ %% СУДДІВ 

кримінальні справи 100,0% 

додатково справи про 
адмін.правопорушення 34,1% 

додатково адміністративні та 
цивільні справи 2,4% 

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

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

Віковий розподіл суддів наведено на гістограмі нижче. 

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

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

Середній вік суддів в місцевих судах складає 43.3 роки 

Середній вік суддів в апеляційній інстанції складає 51 рік: 
• в цивільних палатах: 49 років 
• в кримінальних палатах: 53.3 роки 
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Стаж роботи на посаді судді 

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

Середній стаж роботи суддею: 15 років. 

Квартилі: 

• 25% -- 8 років 

• 50% -- 15 років 

• 75% -- 20 років 

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

Наводимо гістограму розподілу стажу суддів: 

 
 

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

 

Тривалість перебування судді на останньому місці роботи 
 

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

Середній стаж роботи суддею в цьому суді: 10.15 років. 
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Квартилі: 

25% -- 4 роки 

50% -- 9 років 

75% -- 15 років 

Тобто, чверть суддів мають стаж до 4 років (включно) в одному і тому ж суді, і ще 
чверть суддів мають суддівський стаж в одному і тому ж суді більше 15 років 

Наводимо гістограму розподілу кількості років роботи в одному і тому ж суді: 

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

 

Осідлість (судді, що ніколи не змінювали місце роботи) 
 

Маючи відповіді респондентів на запитання 

1) про стаж роботи суддею 

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

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

 

В місцевих судах ситуація наступна: 84% суддів місцевих судів ніколи не міняли місце 
роботи (в якості судді). 
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За заповненими суддями апеляційних судів анкетами, ми виявили 4.3% серед цих 
суддів, що ніколи не переводились з одного суду до іншого. Ситуація, коли суддя міг 
бути призначений в апеляційну інстанцію не маючи помітного стажу роботи суддею 
першої інстанції існувала лише в 90-х роках. Судді, що складають згадані 4.3% всі 
мають суддівський стаж 19-20 років (тобто отримали призначення в 1993р. (1994р.). З 
них 1.4%– судді цивільних палат, і 2.9% - судді кримінальних палат. 

 

Гендерна статистика 

Розподіл суддів по статі:  
Жінки:  50.9% 

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

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

В загальних місцевих судах: 
Жінки:  54.2%

Чоловіки: 45.8% 

В апеляційній інстанції: 
Жінки:  47.8% 

Чоловіки: 52.2%  

Ще більш суттєві гендерні неоднорідності спостерігаються між палатами: 

В цивільних палатах апеляційної інстанції: 
Жінки:  64.3%  

Чоловіки: 35.7% 

В кримінальних палатах апеляційної інстанції: 
Жінки:  29.1% 

Чоловіки: 70.9%

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

категорія справ Ж Ч 

цивільні справи 55,2% 44,8% 

кримінальні справи 49,2% 50,8%

адміністративні справи 51,8% 48,2% 

господарські справи 50,0% 50,0% 

справи про адмін.правопорушення 49,2% 50,8%

 

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

Гендерні відмінності є і в статистиці по наукових ступенях/вчених званнях суддів 
практиків (див. інформацію про розподіл 67% / 33% в наступному розділі. 
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Наукові ступені, вчені звання, викладацька робота суддів 
 

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

67% з них чоловіки, і 33% - жінки. 

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

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

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

 

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

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

 

Проходження підготовки в Національній школі суддів України. 
 

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

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

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

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

1 Вища слідча школа МВС СРСР (Москва) 

2 Військовий інститут Міністерства оборони СРСР (Москва) 

3 Волгоградська вища слідча школа 

4 Воронезський державний університет 

5 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

6 Донецьке відділення учбово-дослідницького інституту Харківського 
державного університету з сучасних та нових спеціальностей 

7 Донецький державний університет 

8 Донецький університет економіки та права 

9 Донецький юридичний інститут МВС України 

10 Запорізький національний університет 

11 Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана 

12 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

13 Кубанський національний університет 

14 Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Едуарда 
Олексійовича Дідоренка 

15 Львівський національний університет ім.І.Франка 

16 МІГМУ 

17 Маріупольський державний університет 

18 Міжрегіональна академія управління персоналом 

19 Міжнародний юридичний інститут (Москва) 

20 Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова 

21 Московський державний юридичний університет ім.О.Є.Кутафіна 
(Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ) 

22 Національна академія внутрішніх справ 

23 Національний університет «Одеська юридична академія» 

24 Національний університет державної податкової служби України 

25 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 

26 Ростовський державний університет 

27 Саратовська державна юридична академія (СЮІ ім.Д.І.Курського) 

28 Східноєвропейський (Волинський) національний університет імені Лесі 
Українки 

29 Східноукраїнський національний університет ім. В.І.Даля 

30 Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського 

31 Томський державний університет 

32 Харківський національний університет "Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого"  

57 



33 Харківський національний університет внутрішніх справ 

34 Хмельницький університет управління та права 

35 Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника (Івано-Франківськ) 

 

Побудова рейтингу серед декількох десятків ВНЗ на основі вибірки, що складає всього 
декілька сотень випускників, здається нам статистично необґрунтованою. Тому ми 
обмежуємось переліком п'яти ВНЗ, випускники яких склали найбільшу частку 
респондентів цього дослідження. ВНЗ в таблиці нижче наведено в порядку зменшення 
кількості їх випускників серед діючих суддів. 
№ Вищий навчальний заклад %% 

1 Харківський національний університет "Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого"  

44% 

2 Львівський національний університет ім.І.Франка 12% 

3 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 10% 

4 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 9% 

5 Донецький державний університет 7% 

 Всі інші 30  ВНЗ разом взяті 18% 

 

Серед суддів, які мають вчені звання і ступені, і попали в вибірку дослідження, є 
випускники шести ВНЗ: 
№ Вищий навчальний заклад %% 

1 Харківський національний університет "Юридична академія України ім. 
Ярослава Мудрого"  37% 

2 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 19% 

3 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 19% 

4 Львівський національний університет ім.І.Франка 15% 

5 Донецький державний університет 6% 

6 Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана 4% 
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Розподіл віку суддів, в момент закінчення ВНЗ (в якому вони отримували вищу 
юридичну освіту) надано в гістограмі нижче: 

 
Середній вік, в якому майбутній суддя здобув вищу освіту: 26.3 роки 

Мінімальний вік – 20 років, максимальний - 42 
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Задачі пов'язані з аналізом суддівської практики, що ще 
належить вирішити 
 

-- провести опитування по адміністративній спеціалізації. Для цього належить зібрати 
Робочу групу адміністративної спеціалізації та виконати план, аналогічний тому, за 
яким підготовлено інструментарій і здійснено опитування з цивільної та кримінальної 
спеціалізації. 

-- провести опитування по господарській спеціалізації (див. по аналогії вище) 

-- в опитування з адміністративної та господарської спеціалізації внести дослідження 
методом task inventory, підготовку якого було лише розпочато (позапланово) в робочій 
групі з кримінальної спеціалізації. 

-- додатково опрацювати результати опитування в частині визначення особистих і 
моральних якостей кандидата на посаду судді.  

-- обговорити результати проведеного опитування (в частині «особисті і моральні 
якості») на робочих групах адміністративної та господарської спеціалізації, в 
Керівному комітеті. Сформувати новий інструмент дослідження і провести з ним 
опитування в рамках адміністративної і господарської спеціалізацій. 

-- виконати подальший аналіз та опрацювання побажань суддів щодо тем для 
підвищення кваліфікації. Вирішення ВККСУ та НШСУ питання щодо можливості їх 
урахування при формуванні учбових планів для перепідготовки суддів.  

-- виконати подальший аналіз зафіксованих під час проведення аналізу суддівської 
практики професійних викликів і проблем, з якими стикаються і на які звертають 
найбільшу увагу судді-практики. Висновки по цьому напрямку аналізу практики 
можуть слугувати важливим інформаційним джерелом для: 

- органів суддівського самоврядування; 
- законодавця, особливо в контексті судової реформи для реалістичного 

врахування проблем, з якими стикаються судді-практики; 
- ДСА, оскільки частина висвітленої суддями-практиками проблематики 

стосується практичних питань, що знаходяться в полі відповідальності ДСА; 
- НШСУ щодо прогнозованого формування учбових планів. 
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Додаток 2. Розділи кваліфікаційних вимог цивільної спеціалізації, 
укладені робочою групою 

 
1.1 Концепції праворозуміння – основні сучасні підходи. 
1.2 Правоздатність та дієздатність. 
1.3 Суб'єктивне право та юридичний обов'язок. Правосвідомість 
1.4 Об'єктивне право. 
1.5 Правотворчість. Джерела права. Система нормативно - правових актів та їх систематизація. 
1.6 Правозастосування. Тлумачення нормативно-правих актів. 
1.7 Конституційний лад України. Президент України. Верховна Рада України. Кабінет 

Міністрів України. Територіальний устрій. Місцеве самоврядування. 
1.8 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина. 
1.9 Виборче право. Вибори. Референдум.  
1.10 Конституційна юстиція в Україні. Повноваження Конституційного Суду України. 
1.11 Судоустрій. Прокуратура. Адвокатура. Правоохоронні органи. 
1.12 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Обов’язки держав, які 

випливають із Конвенції. 
1.13 Структура Конвенції. Додаткові протоколи до Конвенції, їх зміст та наслідки прийняття.  
1.14 Застосування Конвенції при здійсненні правосуддя.  
1.15 Рішення Європейського суду з прав людини. 
1.16 Учасники цивільних відносин. 
1.17 Об'єкти цивільних прав. 
1.18 Право власності. 
1.19 Поняття прав інтелектуальної власності. 
1.20 Правочини. Загальні умови чинності правочинів. Форма правочинів. Державна реєстрація 

правочинів. Недійсність правочинів. 
1.21 Підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Підстави відповідальності за завдану 

моральну шкоду. 
1.22 Спадкування за заповітом і законом. 
1.23 Виникнення та припинення  шлюбних відносин. 
1.24 Аліменти. 
1.25 Поділ майна подружжя. 
1.26 Правове регулювання відносин осіб, які спільно проживають без реєстрації шлюбу. 
1.27 Опіка, піклування.  
1.28 Визнання та оспорювання батьківства і материнства. 
1.29 Визнання та позбавлення батьківських прав. 
1.30 Участь батьків та інших осіб у вихованні дітей. 
1.31 Право власності та право користування на землю. 
1.32 Суб‘єкти права власності на землю. 
1.33 Оренда землі. Підстави розірвання договору оренди землі. 
1.34 Правове регулювання кредитних правовідносин. 
1.35 Планове регулювання відносин, пов'язаних зі страхуванням. 
1.36 Право на житло. 
1.37 Визнання особи такою, що втратила право на користування житлом. Виселення. 
1.38 Підстави надання громадянам житла. 
1.39 Стягнення заборгованості за комунальними платежами. 
1.40 Трудовий договір. Підстави розірвання трудового договору. 
1.41 Поновлення на роботі. 
1.42 Стягнення заборгованості по заробітній платі. 
1.43 Відшкодування шкоди, заподіяної під час виконання трудових обов‘язків. 
1.44 Учасники цивільного процесу. Склад осіб, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки.  
1.45 Гласність, відкритість та змагальність сторін у цивільному процесі. 
1.46 Представництво у суді (цивільний процес). 
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1.47 Підсудність справ (цивільний процес). Відкриття або відмова у відкриті провадження.  
1.48 Попереднє судове засідання. 
1.49 Доказування і докази в цивільному процесі. 
1.50 Процесуальні строки.  
1.51 Судові витрати (цивільний процес). 
1.52 Наказне провадження. 
1.53 Забезпечення позову у цивільному процесі. 
1.54 Позовне провадження.  
1.55 Окреме провадження.  
1.56 Стадія судового розгляду у цивільному процесі. 
1.57 Вирішення клопотань та відводів у цивільному процесі. 
1.58 Ухвалення і оголошення судового рішення. Форма і зміст судового рішення. (цивільний 

процес). 
1.59 Оскарження судових рішень. 
1.60 Перегляд рішень за нововиявленими обставинами. (цивільний процес). 
1.61 Застосування норм міжнародного права у цивільному процесі. 
1.62 Екологічне право. 
1.63 Право соціального забезпечення. 
1.64 Фінансове право. 
1.65 Міжнародне приватне право. 
1.66 Космічне право 
1.67 Право європейського союзу 
1.68 Митне право 
1.69 Військове право. 
1.70 Судовий контроль за виконанням судових рішень. 
 
 

Додаток 3. Розділи кваліфікаційних вимог цивільної спеціалізації, 
укладені робочою групою 

 
1.1 Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. 
1.2 Поняття, кваліфікація злочинів. 
1.3 Стадії вчинення злочину. 
1.4 Суб’єкт злочину. Осудність. 
1.5 Співучасть у вчиненні злочину. 
1.6 Повторність, сукупність та рецидив злочинів. 
1.7 Основні види покарань. 
1.8 Додаткові види покарань. 
1.9 Призначення покарання. 
1.10 Звільнення від відбування покарання. 
1.11 Звільнення від кримінальної відповідальності. 
1.12 Амністія. 
1.13 Застосування примусових заходів медичного характеру та їх види. 
1.14 Кримінальна відповідальність неповнолітніх. 
1.15 Злочини проти життя та здоров‘я особи. 
1.16 Торгівля людьми та незаконне позбавлення волі. 
1.17 Злочини проти статевої свободи та недоторканості людини. 
1.18 Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав та свобод людини і 

громадянина. 
1.19 Злочини проти власності. 
1.20 Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини вчиненні проти авторських і суміжних 

прав. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 
1.21 Злочини проти довкілля. 
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1.22 Злочини проти громадської безпеки. 
1.23 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 
1.24 Злочини проти громадського порядку та моральності. 
1.25 Злочини у сфері охорони державної таємниці. 
1.26 Злочини у сфері службової діяльності. 
1.27 Злочини проти правосуддя. 
1.28 Військові злочини. 
1.29 Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. 
1.30 Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів, систем 

та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку). 
1.31 Кримінальний процес. 
1.32 Принципи провадження у кримінальних справах. 
1.33 Сторони та інші учасники кримінального провадження. 
1.34 Відвід судді, прокурора, слідчого, захисника, представника, секретаря судового засідання. 

Порядок вирішення відводів. 
1.35 Докази. Належність та допустимість доказів. Оцінка доказів. Показання з чужих слів. 
1.36 Процесуальні строки у кримінальному процесі, їх значення, види та порядок обчислення. 

Обов’язковість додержання процесуальних строків. Порядок продовження і поновлення 
процесуальних строків. 

1.37 Цивільний позов у кримінальному провадженні. 
1.38 Заходи забезпечення кримінального провадження. 
1.39 Запобіжний захід. Види запобіжного заходу. Обрання запобіжного заходу. 
1.40 Слідчі (розшукові) дії. Порядок  їх проведення. 
1.41 Негласні слідчі дії. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) 

дії. 
1.42 Закриття кримінального провадження. 
1.43 Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 
1.44 Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. 
1.45 Підготовче провадження. 
1.46 Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження. 
1.47 Судовий розгляд та його стадії. 
1.48 Види судових рішень. Порядок ухвалення судових рішень. 
1.49 Обов’язковість рішень Верховного Cуду України. 
1.50 Зміст ухвали та вироку. Окрема думка судді. 
1.51 Провадження в суді присяжних. 
1.52 Провадження за нововиявленими обставинами. 
1.53 Види угод у кримінальному провадженні. 
1.54 Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 
1.55 Приватне обвинувачення. 
1.56 Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 
1.57 Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 
1.58 Виконання судових рішень у кримінальному процесі. 
1.59 Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. Міжнародна правова 

допомога при проведенні процесуальних дій. Екстрадиція. 
 

Додаток 4. Приклади ключових запитань і шкал, що використовуються 
в аналізі практики. 

 
1) Відносна частота (щодо виконуваної функції). Приклад: 
-- ніколи не виконую 
-- іноді виконую 
-- виконую дуже часто  
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2) Абсолютна частота (щодо виконуваної функції). Приклад: 
-- не виконую ніколи 
-- раз на місяць 
-- кілька разів на день 
 
3) Критичність 1 (як оцінка загальної важливості (з точки зору суспільних інтересів) 
компетентного виконання функції). Приклад:  
-- не важливо 
-- мало важливо 
-- дуже важливо 
 
4) Критичність 2 (як оцінка настання ризику несприятливих наслідків у випадку 
невиконання чи неналежного виконання функції). Приклад: 
-- немає ризику несприятливих наслідків 
-- невеликий ризик несприятливих наслідків 
-- високий ризик несприятливих наслідків 
 
5) Критичність 3 (як оцінка серйозності (рівня шкідливості) негативних наслідків, що 
настають за умови невиконання чи неналежного виконання функції). Приклад: 
-- шкода невелика, чи її немає 
-- помірний рівень шкоди 
-- серйозна і важка шкода 
 
6) Набуття відповідальності за функцію. Приклад: 
-- новачок відповідає за функцію з самого початку; 
-- буде відповідати в середньому через _?_ місяців після початку роботи; 
-- новачок не відповідає за цю функцію з самого початку, відповідальність за функцію 
настає в результаті окремої процедури. 

 
7) Рівень відповідальності нового професіонала за функцію відразу після отримання 
ліцензії на професійну діяльність. Приклад: 
-- новачок допомагає виконувати 
-- новачок виконує під наглядом старшого 
-- новачок виконує самостійно 
 
8) Складність (важкість/заплутанність) функції   
 
 

Додаток 5. Звіт про отримання анкет (кримінальна спеціалізація) 
 

Назва суду 
Кількість 
суддів 

(спеціалізації)

Кількість  
заповне-

них 
анкет 

Апеляційний суд Волинської області  19 11 
Апеляційний суд АРК  33 22 
Апеляційний суд Запорізької області  30 21 
Апеляційний суд Херсонської області  23 12 
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Апеляційний суд Івано-франківської області  17 9 
Апеляційний суд Київської області  25 25 
Апеляційний суд Донецької області  46 32 
Малиновський районний суд м. Одеси  н/д   
Дніпровський районний суд м. Києва  н/д 8 
Соломянський районний суд м. Києва  н/д 9 
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької 
області н/д 15 

Луцький міськрайонний суд Волинської області  н/д 6 
Київський районний суд м. Донецька  н/д 13 
Калінінський районний суд м. Донецька  н/д 6 
Селидівський міський суд Донецької області  н/д 6 
Жовтневий районний суд м. Маріуполя  н/д 8 

Приморський районний суд м. Одеси  н/д 12 

Національна школа суддів України. Одеське 
регіональне відділення 15 15 

Національна школа суддів України. Львівське 
регіональне відділення 15 15 

Національна школа суддів України.  регіональне 
відділення м. Дніпропетровськ 11 11 

Національна школа суддів України.  регіональне 
відділення м.Донецька та обл. 19 19 

Всього   275 
 
 

Додаток 6. Звіт про отримання анкет (цивільна спеціалізація) 
 

Назва суду 
Кількість 
суддів 

(спеціалізації)

Кількість  
заповне-

них 
анкет 

Апеляційний суд Волинської області 18 17 
Апеляційний суд АРК  43 28 
Апеляційний суд Запорізької області 31 29 
Апеляційний суд Херсонської області  27 23 
Апеляційний суд Івано-франківської області  21 18 
Апеляційний суд Київської області  30 11 
Апеляційний суд Донецької області  52 33 
Малиновський районний суд м. Одеси  н/д 12 
Дніпровський районний суд м. Києва  н/д 10 
Соломянський районний суд м. Києва  н/д 13 
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької 
області  н/д 11 

Луцький міськрайонний суд Волинської області  н/д 11 
Київський районний суд м. Донецька  н/д 13 
Калінінський районний суд м. Донецька  н/д 7 
Селидівський міський суд Донецької обл. н/д 6 
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Жовтневий районний суд м. Маріуполя  н/д 7 
Національна школа суддів України. Одеське 
регіональне відділення 15 15 

Національна школа суддів України. Львівське 
регіональне відділення 15 15 

Національна школа суддів України.  регіональне 
відділення м. Дніпропетровськ 14 14 

Національна школа суддів України.  регіональне 
відділення м.Донецька та обл. 20 20 

Всього   313 

 
 

Додаток 7. Розрахунок параметру «ВАГА» 
 
ВАГА i  = ВАЖЛИВІСТЬ i  +  АКТУАЛЬНІСТЬ i 
 
ВАЖЛИВІСТЬ i  =  - ß *(Wмi / <Wм> -1)  + (Wвi/ <Wв> -1) + ß *(Wд i/ <Wд> -1) 
 

ВАЖЛИВІСТЬ i   -- баланс важливість/неважливість розділу «i» 
ß  --  коефіцієнт врахування крайніх відповідей 
Wм i – усереднена частка відповідей «мало важливо» по розділу «i»; 
Wв i – усереднена частка відповідей «важливо» по розділу «i»; 
Wд i – усереднена частка відповідей «дуже важливо» по розділу «i»; 
 
<Wм> – усереднена частка відповідей «мало важливо» по всіх розділах; 
<Wв> – усереднена частка відповідей «важливо» по всіх розділах; 
<Wд> – усереднена частка відповідей «дуже важливо» по всіх розділах; 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ i  =  µ*( Wпр i / <Wпр> – Wуп i / <Wуп>) 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ i   -- баланс між необхідністю знань на момент присяги, та 
допустимістю «довчитись потім» по розділу «i» 

µ --  коефіцієнт врахування актуальності 
Wпр i – усереднена частка відповідей «знання/уміння необхідні ще перед початком 

роботи» по розділу «i»; 
Wуп i – усереднена частка відповідей «можна довчити в процесі роботи» по розділу 

«i»; 
<Wпр>– усереднена частка відповідей «знання/уміння необхідні ще перед 

початком роботи » по всіх розділах; 
<Wуп> – усереднена частка відповідей «можна довчити в процесі роботи» по всіх 

розділах; 
 
Всі результати виконаного дослідження, що публікуються, розраховувались зі значенням 
ß = 1 та µ =1 

 

 

 



71 

Приклади розрахунку:  
 
Питання 1.2 анкети цивільної спеціалізації: «Правоздатність та дієздатність». 

відповідь %% таких відповідей 
на запитання 

Середній %% по всіх 
запитаннях  

не важливо 0.6% 8% 
важливо 51% 59% 
дуже важливо 48.4% 33% 
Розрахункове значення параметра «важливість» = 1.27 

Тип відповіді %% таких відповідей 
на запитаннях 

Середній %% по 
всіх запитаннях 

до початку роботи 88.3% 65,7% 
освоїти в роботі 11.7% 34,3% 
Розрахункове значення параметра «актуальність» = 1.02 

Значення параметра «вага» = 1.27+1.02 = 2.29 

 
Питання 1.47 анкети кримінальної спеціалізації: «Правоздатність та дієздатність». 

відповідь %% таких відповідей 
на запитання 

Середній %% по всіх 
запитаннях  

не важливо 1.1% 8% 
важливо 36.9% 59% 
дуже важливо 62% 33% 
Розрахункове значення параметра «важливість» = 1.13 

Тип відповіді %% таких відповідей 
на запитаннях 

Середній %% по 
всіх запитаннях 

до початку роботи 89.4% 65,7% 
освоїти в роботі 10.6% 34,3% 
Розрахункове значення параметра «актуальність» = 1.07 

Значення параметра «вага» = 1.13+1.07 = 2.2 

 
Питання 1.66 анкети цивільної спеціалізації: «Космічне право». 

відповідь %% таких відповідей 
на запитання 

Середній %% по всіх 
запитаннях  

не важливо 62.5% 8% 
важливо 32.2% 59% 
дуже важливо 5.2% 33% 
Розрахункове значення параметра «важливість» = -8.64 

Тип відповіді %% таких відповідей 
на запитаннях 

Середній %% по 
всіх запитаннях 

до початку роботи 17.8% 65,7% 
освоїти в роботі 82.2% 34,3% 
Розрахункове значення параметра «актуальність» = -2.06 

Значення параметра «вага» = -8.64-2.06 = -5.0 
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Питання 1.29 анкети кримінальної спеціалізації: «Злочини проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку». 

відповідь %% таких відповідей 
на запитання 

Середній %% по всіх 
запитаннях  

не важливо 34.3% 8% 
важливо 48.2% 59% 
дуже важливо 17.5% 33% 
Розрахункове значення параметра «важливість» = -3.8 

Тип відповіді %% таких відповідей 
на запитаннях 

Середній %% по 
всіх запитаннях 

до початку роботи 37.9% 65,7% 
освоїти в роботі 62.1% 34,3% 
Розрахункове значення параметра «актуальність» = -1.2 

Значення параметра «вага» = -3.8-1.2 = -5.0 

 
 
 

Додаток 8. Статистика відповідей респондентів на запитання Розділу І 
анкети цивільної спеціалізації. 

 

№ Розділ 

Н
е 
ва
ж
ли
во

 

В
аж

ли
во

 

Д
уж
е 
ва
ж
ли
во

 

ос
во
їт
и 
Д
О

 п
оч
ат
ку

 
ро
бо
ти

 

ос
во
їт
и 
в 
пр
оц
ес
і 

ро
бо
ти

 

1.1 Концепції праворозуміння – основні сучасні підходи. 20,8% 63,8% 15,3% 55,4% 44,6% 
1.2 Правоздатність та дієздатність. 0,6% 51,0% 48,4% 88,3% 11,7% 

1.3 Суб'єктивне право та юридичний обов'язок. 
Правосвідомість 6,8% 65,5% 27,7% 72,5% 27,5% 

1.4 Об'єктивне право. 6,9% 68,0% 25,1% 71,7% 28,3% 

1.5 Правотворчість. Джерела права. Система 
нормативно - правових актів та їх систематизація. 9,6% 59,4% 31,0% 76,1% 23,9% 

1.6 Правозастосування. Тлумачення нормативно-правих 
актів. 4,3% 50,8% 44,9% 64,2% 35,8% 

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

10,1% 61,7% 28,2% 74,2% 25,8% 

1.8 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і 
громадянина. 2,6% 48,2% 49,2% 88,0% 12,0% 

1.9 Виборче право. Вибори. Референдум.  12,8% 68,2% 19,0% 51,8% 48,2% 

1.10 Конституційна юстиція в Україні. Повноваження 
Конституційного Суду України. 13,4% 66,4% 20,2% 61,5% 38,5% 

1.11 Судоустрій. Прокуратура. Адвокатура. 
Правоохоронні органи. 4,2% 61,2% 34,5% 81,0% 19,0% 

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

5,2% 47,6% 47,2% 64,7% 35,3% 
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1.13 Структура Конвенції. Додаткові протоколи до 
Конвенції, їх зміст та наслідки прийняття.  11,7% 59,3% 29,0% 46,5% 53,5% 

1.14 Застосування Конвенції при здійсненні правосуддя.  3,3% 53,1% 43,6% 46,5% 53,5% 
1.15 Рішення Європейського суду з прав людини. 4,9% 58,0% 37,1% 41,5% 58,5% 
1.16 Учасники цивільних відносин. 1,6% 49,4% 49,0% 86,8% 13,2% 
1.17 Об'єкти цивільних прав. 2,3% 62,5% 35,3% 85,3% 14,7% 
1.18 Право власності. 0,6% 52,4% 46,9% 83,9% 16,1% 
1.19 Поняття прав інтелектуальної власності. 14,0% 86,0% 0,0% 38,3% 61,7% 

1.20 
Правочини. Загальні умови чинності правочинів. 
Форма правочинів. Державна реєстрація правочинів. 
Недійсність правочинів. 

1,0% 46,6% 52,4% 81,9% 18,1% 

1.21 
Підстави відповідальності за завдану майнову 
шкоду. Підстави відповідальності за завдану 
моральну шкоду. 

0,3% 54,9% 44,8% 77,6% 22,4% 

1.22 Спадкування за заповітом і законом. 0,3% 53,1% 46,6% 80,9% 19,1% 
1.23 Виникнення та припинення  шлюбних відносин. 0,6% 64,0% 35,4% 77,7% 22,3% 
1.24 Аліменти. 0,3% 63,0% 36,7% 78,7% 21,3% 
1.25 Поділ майна подружжя. 1,0% 63,0% 36,0% 71,9% 28,1% 

1.26 Правове регулювання відносин осіб, які спільно 
проживають без реєстрації шлюбу. 2,0% 69,7% 28,3% 67,7% 32,3% 

1.27 Опіка, піклування.  2,6% 66,2% 31,2% 71,4% 28,6% 
1.28 Визнання та оспорювання батьківства і материнства. 1,3% 68,8% 29,9% 65,8% 34,2% 
1.29 Визнання та позбавлення батьківських прав. 1,6% 65,3% 33,1% 70,4% 29,6% 
1.30 Участь батьків та інших осіб у вихованні дітей. 5,2% 69,3% 25,6% 63,8% 36,2% 
1.31 Право власності та право користування на землю. 1,0% 57,1% 41,9% 78,3% 21,7% 
1.32 Суб‘єкти права власності на землю. 1,3% 64,0% 34,7% 74,7% 25,3% 

1.33 Оренда землі. Підстави розірвання договору оренди 
землі. 2,9% 66,9% 30,2% 64,9% 35,1% 

1.34 Правове регулювання кредитних правовідносин. 1,9% 64,3% 33,8% 66,3% 33,7% 

1.35 Планове регулювання відносин, пов'язаних зі 
страхуванням. 7,8% 74,4% 17,9% 51,7% 48,3% 

1.36 Право на житло. 1,9% 57,8% 40,3% 77,7% 22,3% 

1.37 Визнання особи такою, що втратила право на 
користування житлом. Виселення. 1,3% 60,8% 37,9% 69,7% 30,3% 

1.38 Підстави надання громадянам житла. 9,1% 66,8% 24,1% 55,5% 44,5% 

1.39 Стягнення заборгованості за комунальними 
платежами. 7,8% 71,0% 21,2% 54,3% 45,7% 

1.40 Трудовий договір. Підстави розірвання трудового 
договору. 0,3% 56,0% 43,6% 83,6% 16,4% 

1.41 Поновлення на роботі. 1,0% 52,0% 47,1% 77,5% 22,5% 
1.42 Стягнення заборгованості по заробітній платі. 2,6% 62,0% 35,4% 66,3% 33,7% 

1.43 Відшкодування шкоди, заподіяної під час виконання 
трудових обов‘язків. 2,3% 64,8% 32,9% 62,2% 37,8% 

1.44 Учасники цивільного процесу. Склад осіб, які беруть 
участь у справі, їх права та обов'язки.  1,6% 48,7% 49,7% 86,3% 13,7% 

1.45 Гласність, відкритість та змагальність сторін у 
цивільному процесі. 2,6% 54,7% 42,7% 83,4% 16,6% 

1.46 Представництво у суді (цивільний процес). 1,3% 59,3% 39,4% 79,1% 20,9% 

1.47 Підсудність справ (цивільний процес). Відкриття або 
відмова у відкриті провадження.  1,3% 48,9% 49,8% 83,3% 16,7% 

1.48 Попереднє судове засідання. 6,8% 59,6% 33,6% 67,3% 32,7% 
1.49 Доказування і докази в цивільному процесі. 1,6% 49,2% 49,2% 82,0% 18,0% 
1.50 Процесуальні строки.  2,0% 53,9% 44,1% 79,3% 20,7% 
1.51 Судові витрати (цивільний процес). 5,6% 63,1% 31,4% 58,4% 41,6% 
1.52 Наказне провадження. 6,2% 63,5% 30,3% 69,7% 30,3% 
1.53 Забезпечення позову у цивільному процесі. 1,6% 61,0% 37,3% 73,3% 26,7% 
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1.54 Позовне провадження.  1,6% 50,3% 48,1% 86,0% 14,0% 
1.55 Окреме провадження.  1,6% 65,0% 33,3% 76,0% 24,0% 
1.56 Стадія судового розгляду у цивільному процесі. 2,6% 57,3% 40,1% 74,9% 25,1% 

1.57 Вирішення клопотань та відводів у цивільному 
процесі. 4,9% 59,8% 35,3% 64,1% 35,9% 

1.58 Ухвалення і оголошення судового рішення. Форма і 
зміст судового рішення. (цивільний процес). 2,3% 38,6% 59,2% 79,1% 20,9% 

1.59 Оскарження судових рішень. 3,3% 59,3% 37,5% 69,8% 30,2% 

1.60 Перегляд рішень за нововиявленими обставинами. 
(цивільний процес). 4,3% 61,6% 34,1% 60,8% 39,2% 

1.61 Застосування норм міжнародного права у 
цивільному процесі. 10,1% 66,7% 23,2% 42,6% 57,4% 

1.62 Екологічне право. 29,5% 62,6% 7,9% 29,2% 70,8% 
1.63 Право соціального забезпечення. 13,8% 71,1% 15,1% 38,9% 61,1% 
1.64 Фінансове право. 24,8% 66,7% 8,5% 31,0% 69,0% 
1.65 Міжнародне приватне право. 28,4% 62,4% 9,2% 32,3% 67,7% 
1.66 Космічне право 62,5% 32,2% 5,2% 17,8% 82,2% 
1.67 Право європейського союзу 38,4% 49,2% 12,5% 30,2% 69,8% 
1.68 Митне право 27,5% 62,7% 9,8% 29,5% 70,5% 
1.69 Військове право. 53,8% 40,3% 5,9% 23,7% 76,3% 
1.70 Судовий контроль за виконанням судових рішень. 4,3% 64,4% 31,4% 50,0% 50,0% 

 
 

Додаток 9. Розрахунок факторів «важливість/актуальність/вага» по 
відповідях респондентів на запитання Розділу І анкети 
цивільної спеціалізації. 

 

№ 
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1.1 Концепції праворозуміння – основні сучасні підходи. -2,22 -0,46 -2,68 

1.2 Правоздатність та дієздатність. 1,27 1,02 2,29 

1.3 Суб'єктивне право та юридичний обов'язок. 
Правосвідомість 0,05 0,31 0,36 

1.4 Об'єктивне право. -0,01 0,27 0,26 

1.5 Правотворчість. Джерела права. Система 
нормативно - правових актів та їх систематизація. -0,32 0,46 0,14 

1.6 Правозастосування. Тлумачення нормативно-правих 
актів. 0,66 -0,06 0,59 

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

-0,43 0,38 -0,04 

1.8 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і 
громадянина. 0,98 1,00 1,98 

1.9 Виборче право. Вибори. Референдум.  -0,96 -0,62 -1,58 

1.10 Конституційна юстиція в Україні. Повноваження 
Конституційного Суду України. -1,03 -0,19 -1,22 

1.11 Судоустрій. Прокуратура. Адвокатура. 
Правоохоронні органи. 0,54 0,69 1,23 
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1.12 
Конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод. Обов’язки держав, які випливають із 
Конвенції. 

0,57 -0,04 0,53 

1.13 Структура Конвенції. Додаткові протоколи до 
Конвенції, їх зміст та наслідки прийняття.  -0,67 -0,86 -1,53 

1.14 Застосування Конвенції при здійсненні правосуддя.  0,80 -0,87 -0,07 

1.15 Рішення Європейського суду з прав людини. 0,47 -1,09 -0,62 
1.16 Учасники цивільних відносин. 1,14 0,94 2,09 
1.17 Об'єкти цивільних прав. 0,85 0,88 1,74 
1.18 Право власності. 1,26 0,82 2,07 
1.19 Поняття прав інтелектуальної власності. -1,06 -0,19 -1,26 

1.20 
Правочини. Загальні умови чинності правочинів. 
Форма правочинів. Державна реєстрація правочинів. 
Недійсність правочинів. 

1,27 0,73 2,00 

1.21 
Підстави відповідальності за завдану майнову 
шкоду. Підстави відповідальності за завдану 
моральну шкоду. 

1,27 0,54 1,81 

1.22 Спадкування за заповітом і законом. 1,28 0,69 1,97 
1.23 Виникнення та припинення  шлюбних відносин. 1,09 0,54 1,64 
1.24 Аліменти. 1,16 0,59 1,75 
1.25 Поділ майна подружжя. 1,05 0,28 1,33 

1.26 Правове регулювання відносин осіб, які спільно 
проживають без реєстрації шлюбу. 0,80 0,09 0,89 

1.27 Опіка, піклування.  0,74 0,26 1,00 

1.28 Визнання та оспорювання батьківства і материнства. 0,92 0,01 0,93 

1.29 Визнання та позбавлення батьківських прав. 0,92 0,22 1,13 
1.30 Участь батьків та інших осіб у вихованні дітей. 0,28 -0,08 0,20 
1.31 Право власності та право користування на землю. 1,13 0,57 1,70 
1.32 Суб‘єкти права власності на землю. 0,99 0,41 1,39 

1.33 Оренда землі. Підстави розірвання договору оренди 
землі. 0,68 -0,03 0,65 

1.34 Правове регулювання кредитних правовідносин. 0,88 0,03 0,91 

1.35 Планове регулювання відносин, пов'язаних зі 
страхуванням. -0,22 -0,63 -0,85 

1.36 Право на житло. 0,96 0,54 1,50 

1.37 Визнання особи такою, що втратила право на 
користування житлом. Виселення. 1,01 0,18 1,20 

1.38 Підстави надання громадянам житла. -0,34 -0,46 -0,80 

1.39 Стягнення заборгованості за комунальними 
платежами. -0,18 -0,51 -0,69 

1.40 Трудовий договір. Підстави розірвання трудового 
договору. 1,25 0,81 2,05 

1.41 Поновлення на роботі. 1,19 0,53 1,72 
1.42 Стягнення заборгованості по заробітній платі. 0,78 0,03 0,81 

1.43 Відшкодування шкоди, заподіяної під час виконання 
трудових обов‘язків. 0,81 -0,15 0,65 

1.44 Учасники цивільного процесу. Склад осіб, які беруть 
участь у справі, їх права та обов'язки.  1,14 0,93 2,07 

1.45 Гласність, відкритість та змагальність сторін у 
цивільному процесі. 0,89 0,80 1,69 

1.46 Представництво у суді (цивільний процес). 1,04 0,61 1,65 

1.47 Підсудність справ (цивільний процес). Відкриття або 
відмова у відкриті провадження.  1,17 0,79 1,96 

1.48 Попереднє судове засідання. 0,13 0,08 0,21 
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1.49 Доказування і докази в цивільному процесі. 1,12 0,74 1,86 
1.50 Процесуальні строки.  1,00 0,61 1,61 
1.51 Судові витрати (цивільний процес). 0,29 -0,33 -0,04 
1.52 Наказне провадження. 0,18 0,18 0,37 
1.53 Забезпечення позову у цивільному процесі. 0,97 0,35 1,32 
1.54 Позовне провадження.  1,12 0,92 2,04 
1.55 Окреме провадження.  0,90 0,46 1,37 
1.56 Стадія судового розгляду у цивільному процесі. 0,85 0,42 1,27 

1.57 Вирішення клопотань та відводів у цивільному 
процесі. 0,44 -0,07 0,37 

1.58 Ухвалення і оголошення судового рішення. Форма і 
зміст судового рішення. (цивільний процес). 1,15 0,60 1,75 

1.59 Оскарження судових рішень. 0,72 0,19 0,91 

1.60 Перегляд рішень за нововиявленими обставинами. 
(цивільний процес). 0,52 -0,22 0,30 

1.61 Застосування норм міжнародного права у 
цивільному процесі. -0,51 -1,03 -1,53 

1.62 Екологічне право. -3,61 -1,62 -5,23 
1.63 Право соціального забезпечення. -1,16 -1,19 -2,35 
1.64 Фінансове право. -2,91 -1,55 -4,46 
1.65 Міжнародне приватне право. -3,44 -1,48 -4,92 
1.66 Космічне право -8,64 -2,06 -10,70 
1.67 Право європейського союзу -4,87 -1,58 -6,45 
1.68 Митне право -3,28 -1,61 -4,89 
1.69 Військове право. -7,27 -1,84 -9,10 
1.70 Судовий контроль за виконанням судових рішень. 0,46 -0,69 -0,22 

 
 

Додаток 10. Статистика відповідей респондентів на запитання Розділу І 
анкети кримінальної спеціалізації. 
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1.1 Чинність закону про кримінальну відповідальність 
у часі. 6,3% 52,9% 40,8% 81,6% 18,4% 

1.2 Поняття, кваліфікація злочинів. 1,6% 37,3% 61,2% 87,4% 12,6% 
1.3 Стадії вчинення злочину. 5,9% 51,4% 42,7% 81,3% 18,7% 
1.4 Суб’єкт злочину. Осудність. 2,8% 38,2% 59,1% 90,3% 9,7% 
1.5 Співучасть у вчиненні злочину. 2,0% 51,2% 46,9% 81,6% 18,4% 
1.6 Повторність, сукупність та рецидив злочинів. 1,2% 49,0% 49,8% 80,7% 19,3% 
1.7 Основні види покарань. 3,1% 43,4% 53,5% 81,2% 18,8% 
1.8 Додаткові види покарань. 4,7% 46,9% 48,4% 75,8% 24,2% 
1.9 Призначення покарання. 2,0% 27,8% 70,2% 75,8% 24,2% 
1.10 Звільнення від відбування покарання. 5,1% 49,8% 45,1% 66,7% 33,3% 
1.11 Звільнення від кримінальної відповідальності. 4,3% 49,8% 45,9% 70,8% 29,2% 
1.12 Амністія. 7,8% 56,0% 36,2% 56,9% 43,1% 

1.13 Застосування примусових заходів медичного 
характеру та їх види. 7,9% 57,5% 34,6% 61,1% 38,9% 

1.14 Кримінальна відповідальність неповнолітніх. 2,4% 40,4% 57,3% 80,9% 19,1% 
1.15 Злочини проти життя та здоров‘я особи. 2,0% 45,9% 52,2% 71,2% 28,8% 
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1.16 Торгівля людьми та незаконне позбавлення волі. 9,4% 54,1% 36,5% 55,1% 44,9% 

1.17 Злочини проти статевої свободи та 
недоторканості людини. 4,3% 54,7% 41,0% 64,6% 35,4% 

1.18 Злочини проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав та свобод людини і громадянина. 10,7% 57,7% 31,6% 49,2% 50,8% 

1.19 Злочини проти власності. 1,6% 53,9% 44,5% 71,3% 28,7% 

1.20 

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

12,7% 66,9% 20,3% 38,5% 61,5% 

1.21 Злочини проти довкілля. 26,0% 58,3% 15,7% 34,9% 65,1% 
1.22 Злочини проти громадської безпеки. 7,5% 58,1% 34,4% 58,1% 41,9% 

1.23 Злочини проти безпеки руху та експлуатації 
транспорту. 3,6% 59,5% 36,9% 63,2% 36,8% 

1.24 Злочини проти громадського порядку та 
моральності. 6,4% 61,0% 32,7% 56,6% 43,4% 

1.25 Злочини у сфері охорони державної таємниці. 3,5% 50,0% 46,5% 66,4% 33,6% 
1.26 Злочини у сфері службової діяльності. 20,5% 57,1% 22,4% 40,2% 59,8% 
1.27 Злочини проти правосуддя. 4,3% 59,8% 35,8% 58,0% 42,0% 
1.28 Військові злочини. 5,9% 56,5% 37,6% 61,4% 38,6% 

1.29 Злочини проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку. 34,3% 48,2% 17,5% 37,9% 62,1% 

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

24,1% 53,4% 22,5% 39,5% 60,5% 

1.31 Кримінальний процес. 25,3% 55,8% 18,9% 38,0% 62,0% 
1.32 Принципи провадження у кримінальних справах. 6,3% 47,4% 46,2% 80,5% 19,5% 

1.33 Сторони та інші учасники кримінального 
провадження. 2,4% 52,8% 44,9% 84,3% 15,7% 

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

5,5% 53,3% 41,2% 70,9% 29,1% 

1.35 Докази. Належність та допустимість доказів. 
Оцінка доказів. Показання з чужих слів. 1,6% 32,0% 66,4% 86,1% 13,9% 

1.36 

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

3,5% 41,3% 55,1% 75,6% 24,4% 

1.37 Цивільний позов у кримінальному провадженні. 8,2% 65,1% 26,7% 64,5% 35,5% 

1.38 Заходи забезпечення кримінального 
провадження. 4,7% 58,6% 36,7% 72,4% 27,6% 

1.39 Запобіжний захід. Види запобіжного заходу. 
Обрання запобіжного заходу. 1,2% 35,7% 63,1% 83,7% 16,3% 

1.40 Слідчі (розшукові) дії. Порядок  їх проведення. 9,4% 57,9% 32,7% 63,3% 36,7% 

1.41 Негласні слідчі дії. Повідомлення осіб, щодо яких 
проводилися негласні слідчі (розшукові) дії. 15,7% 56,3% 28,0% 51,6% 48,4% 

1.42 Закриття кримінального провадження. 2,8% 58,1% 39,1% 74,0% 26,0% 

1.43 Звільнення особи від кримінальної 
відповідальності. 3,1% 56,9% 40,0% 76,4% 23,6% 

1.44 Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 
досудового розслідування. 7,5% 60,2% 32,3% 60,2% 39,8% 

1.45 Підготовче провадження. 2,7% 56,5% 40,8% 75,3% 24,7% 

1.46 Проведення процесуальних дій у режимі 
відеоконференції під час судового провадження. 21,6% 55,7% 22,7% 36,4% 63,6% 
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1.47 Судовий розгляд та його стадії. 1,2% 36,9% 62,0% 89,4% 10,6% 

1.48 Види судових рішень. Порядок ухвалення судових 
рішень. 3,1% 35,7% 61,2% 89,1% 10,9% 

1.49 Обов’язковість рішень Верховного Cуду України. 3,5% 52,0% 44,5% 68,7% 31,3% 
1.50 Зміст ухвали та вироку. Окрема думка судді. 1,6% 39,8% 58,6% 77,3% 22,7% 
1.51 Провадження в суді присяжних. 11,7% 60,3% 28,0% 50,6% 49,4% 
1.52 Провадження за нововиявленими обставинами. 16,5% 60,8% 22,7% 42,7% 57,3% 
1.53 Види угод у кримінальному провадженні. 2,7% 56,6% 40,6% 76,1% 23,9% 

1.54 Кримінальне провадження щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру. 7,5% 61,4% 31,1% 62,8% 37,2% 

1.55 Приватне обвинувачення. 8,3% 59,1% 32,7% 68,5% 31,5% 
1.56 Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 3,1% 46,5% 50,4% 76,2% 23,8% 

1.57 Відновлення втрачених матеріалів кримінального 
провадження. 33,3% 54,8% 11,9% 24,1% 75,9% 

1.58 Виконання судових рішень у кримінальному 
процесі. 15,9% 61,8% 22,3% 42,3% 57,7% 

1.59 

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

19,2% 60,0% 20,8% 35,6% 64,4% 

 
 

Додаток 11. Розрахунок факторів «важливість/актуальність/вага» по 
відповідях респондентів на запитання Розділу І анкети 
кримінальної спеціалізації. 
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1.1 Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. 0,28 0,74 1,02 

1.2 Поняття, кваліфікація злочинів. 1,07 0,99 2,06 
1.3 Стадії вчинення злочину. 0,34 0,72 1,06 
1.4 Суб’єкт злочину. Осудність. 0,88 1,11 1,99 
1.5 Співучасть у вчиненні злочину. 0,93 0,73 1,66 
1.6 Повторність, сукупність та рецидив злочинів. 1,07 0,69 1,76 
1.7 Основні види покарань. 0,81 0,71 1,52 
1.8 Додаткові види покарань. 0,55 0,48 1,03 
1.9 Призначення покарання. 1,07 0,47 1,54 

1.10 Звільнення від відбування покарання. 0,49 0,07 0,56 
1.11 Звільнення від кримінальної відповідальності. 0,59 0,25 0,84 
1.12 Амністія. 0,04 -0,35 -0,31 

1.13 Застосування примусових заходів медичного характеру та їх 
види. 0,01 -0,17 -0,16 

1.14 Кримінальна відповідальність неповнолітніх. 0,93 0,70 1,63 
1.15 Злочини проти життя та здоров‘я особи. 0,96 0,27 1,23 
1.16 Торгівля людьми та незаконне позбавлення волі. -0,20 -0,44 -0,63 
1.17 Злочини проти статевої свободи та недоторканості людини. 0,56 -0,02 0,55 
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1.18 Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав та 
свобод людини і громадянина. -0,41 -0,70 -1,11 

1.19 Злочини проти власності. 0,98 0,28 1,25 

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

-0,77 -1,15 -1,92 

1.21 Злочини проти довкілля. -2,67 -1,34 -4,01 
1.22 Злочини проти громадської безпеки. 0,05 -0,30 -0,24 
1.23 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. 0,62 -0,08 0,54 
1.24 Злочини проти громадського порядку та моральності. 0,19 -0,37 -0,17 
1.25 Злочини у сфері охорони державної таємниці. 0,69 0,06 0,75 
1.26 Злочини у сфері службової діяльності. -1,85 -1,09 -2,94 
1.27 Злочини проти правосуддя. 0,52 -0,31 0,21 
1.28 Військові злочини. 0,31 -0,16 0,15 

1.29 Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку. -3,80 -1,20 -5,00 

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

-2,36 -1,13 -3,49 

1.31 Кримінальний процес. -2,53 -1,18 -3,71 
1.32 Принципи провадження у кримінальних справах. 0,29 0,68 0,97 
1.33 Сторони та інші учасники кримінального провадження. 0,85 0,85 1,70 

1.34 Відвід судді, прокурора, слідчого, захисника, представника, 
секретаря судового засідання. Порядок вирішення відводів. 0,39 0,26 0,65 

1.35 Докази. Належність та допустимість доказів. Оцінка доказів. 
Показання з чужих слів. 1,11 0,92 2,03 

1.36 

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

0,74 0,47 1,21 

1.37 Цивільний позов у кримінальному провадженні. -0,09 -0,02 -0,11 
1.38 Заходи забезпечення кримінального провадження. 0,48 0,32 0,81 

1.39 Запобіжний захід. Види запобіжного заходу. Обрання 
запобіжного заходу. 1,13 0,82 1,96 

1.40 Слідчі (розшукові) дії. Порядок  їх проведення. -0,23 -0,07 -0,30 

1.41 Негласні слідчі дії. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися 
негласні слідчі (розшукові) дії. -1,15 -0,59 -1,74 

1.42 Закриття кримінального провадження. 0,75 0,39 1,15 
1.43 Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 0,72 0,50 1,22 

1.44 Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 
розслідування. 0,05 -0,21 -0,16 

1.45 Підготовче провадження. 0,78 0,45 1,23 

1.46 Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під 
час судового провадження. -2,01 -1,28 -3,28 

1.47 Судовий розгляд та його стадії. 1,13 1,07 2,20 
1.48 Види судових рішень. Порядок ухвалення судових рішень. 0,84 1,07 1,91 
1.49 Обов’язковість рішень Верховного Cуду України. 0,68 0,16 0,84 
1.50 Зміст ухвали та вироку. Окрема думка судді. 1,06 0,54 1,60 
1.51 Провадження в суді присяжних. -0,57 -0,64 -1,20 
1.52 Провадження за нововиявленими обставинами. -1,28 -0,98 -2,27 
1.53 Види угод у кримінальному провадженні. 0,79 0,49 1,28 

1.54 Кримінальне провадження щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру. 0,04 -0,10 -0,06 
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1.55 Приватне обвинувачення. -0,06 0,16 0,10 
1.56 Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 0,79 0,50 1,28 
1.57 Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. -3,71 -1,79 -5,50 

1.58 Виконання судових рішень у кримінальному процесі. -1,21 -1,00 -2,20 

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

-1,67 -1,29 -2,96 

 
 

Додаток 12. Статистика відповідей респондентів на запитання  
Розділу ІІ анкети. 

 
РОЗПОДІЛ 

ВІДПОВІДЕЙ НА 
ПИТАННЯ ПРО 
ВАЖЛИВІСТЬ 

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ 
НА ПИТАННЯ ПРО 

РИЗИК 
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2.1 Здатність здійснювати правосуддя 
об’єктивно. 0,7% 17,3% 82,0% 88,8% 9,2% 2,0% 

2.2 Здатність здійснювати правосуддя 
безсторонньо. 0,7% 19,8% 79,5% 85,1% 12,8% 2,2% 

2.3 Здатність здійснювати правосуддя 
неупереджено. 0,2% 16,8% 83,0% 87,9% 9,9% 2,2% 

2.4 Здатність здійснювати правосуддя 
незалежно. 0,2% 17,2% 82,7% 86,6% 11,6% 1,8% 

2.5 Здатність здійснювати правосуддя 
справедливо. 0,2% 15,2% 84,6% 87,1% 10,3% 2,5% 

2.6 

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

1,8% 52,4% 45,8% 38,4% 52,9% 8,8% 

2.7 
Навики письма (здатність 
грамотно скласти процесуальний 
документ). 

4,0% 50,7% 45,2% 39,2% 48,3% 12,5% 

2.8 Навики мовлення (чітка, зрозуміла 
мова). 3,0% 49,3% 47,7% 35,3% 53,0% 11,7% 

2.9 Прагнення до професійного 
зростання. 9,3% 50,5% 40,1% 31,9% 45,4% 22,7% 

2.10 Рішучість, впевненість та 
оперативність при розгляді справ. 1,8% 47,5% 50,8% 41,0% 50,1% 8,9% 

2.11 Логічність, аналітичний склад та 
критичність мислення. 2,1% 48,2% 49,6% 41,8% 48,2% 10,0% 

2.12 Вміння слухати. 1,2% 50,9% 47,9% 41,1% 46,5% 12,4% 
2.13 Працьовитість. 0,5% 47,9% 51,6% 44,6% 46,4% 9,0% 
2.14 Чесність. 1,2% 26,2% 72,6% 75,4% 19,7% 4,9% 
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2.15 Порядність. 0,7% 25,5% 73,8% 73,5% 21,8% 4,7% 
2.16 Справедливість. 0,5% 22,9% 76,5% 75,9% 19,9% 4,2% 
2.17 Особиста гідність та самоповага. 1,6% 55,1% 43,4% 44,4% 44,5% 11,1% 

2.18 Здатність адаптуватися у 
колективі  суду. 7,1% 71,3% 21,6% 22,8% 55,0% 22,2% 

2.19 Здатність адаптуватися у 
нестандартних ситуаціях. 5,2% 61,4% 33,3% 30,2% 53,4% 16,4% 

2.20 
Розуміння публічності своєї 
посади та підвищеної уваги 
суспільства до судді. 

2,4% 42,7% 54,9% 57,6% 33,6% 8,8% 

2.21 Контроль за своїм зовнішнім 
виглядом. 2,1% 67,0% 30,9% 30,7% 52,7% 16,6% 

2.22 Навики управління залою судових 
засідань. 2,3% 52,6% 45,1% 42,6% 45,1% 12,2% 

 
 

Додаток 13. Результати розрахунку факторів «ВАЖЛИВІСТЬ», 
«РИЗИК», «ВАГА» щодо оцінки особистих і моральних 
якостей судді. 

 
№ Особиста якість "ВАЖЛИВІСТЬ" "РИЗИК" "ВАГА"

2.1 Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 0,56 0,68 1,24 

2.2 Здатність здійснювати правосуддя 
безсторонньо. 0,58 0,69 1,27 

2.3 Здатність здійснювати правосуддя 
неупереджено. 0,80 0,66 1,46 

2.4 Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 0,80 0,72 1,52 

2.5 Здатність здійснювати правосуддя 
справедливо. 0,79 0,61 1,40 

2.6 
Організаційні навики , в т.ч. здатність 
планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне 
планування та призначення судових засідань. 

0,25 0,21 0,46 

2.7 Навики письма (здатність грамотно скласти 
процесуальний документ). -0,79 -0,27 -1,06 

2.8 Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). -0,32 -0,13 -0,44 
2.9 Прагнення до професійного зростання. -3,25 -1,55 -4,80 

2.10 Рішучість, впевненість та оперативність при 
розгляді справ. 0,25 0,18 0,44 

2.11 Логічність, аналітичний склад та критичність 
мислення. 0,10 0,05 0,15 

2.12 Вміння слухати. 0,53 -0,26 0,26 
2.13 Працьовитість. 0,83 0,16 0,99 
2.14 Чесність. 0,37 0,41 0,78 
2.15 Порядність. 0,61 0,46 1,07 
2.16 Cправедливість. 0,68 0,50 1,18 
2.17 Особиста гідність та самоповага. 0,40 -0,11 0,29 
2.18 Здатність адаптуватися у колективі  суду. -2,11 -1,41 -3,52 

2.19 Здатність адаптуватися у нестандартних 
ситуаціях. -1,28 -0,70 -1,97 
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2.20 Розуміння публічності своєї посади та 
підвищеної уваги суспільства до судді. -0,09 0,07 -0,02 

2.21 Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 0,23 -0,73 -0,49 
2.22 Навики управління залою судових засідань. 0,06 -0,25 -0,19 

 
 
 

Додаток 14. Особисті і моральні якості, відсортовані за параметром 
«ВАЖЛИВІСТЬ» 

№ Особиста якість 
ВАЖЛИ 
ВІСТЬ 

1 Працьовитість. 0,83 
2 Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 0,80 
3 Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 0,80 
4 Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 0,79 
5 Cправедливість. 0,68 
6 Порядність. 0,61 
7 Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 0,57 
8 Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 0,56 
9 Вміння слухати. 0,52 
10 Особиста гідність та самоповага. 0,38 
11 Чесність. 0,36 
12 Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 0,24 

13 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; 
керування помічником та секретарем; ефективне планування та 
призначення судових засідань. 

0,24 

14 Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 0,22 
15 Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 0,17 
16 Навики управління залою судових засідань. 0,04 

17 Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до 
судді. -0,10 

18 Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). -0,34 
19 Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). -0,65 
20 Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. -1,24 
21 Здатність адаптуватися у колективі  суду. -2,16 
22 Прагнення до професійного зростання. -3,32 

 
 

Додаток 15. Особисті і моральні якості, віддсортовані за параметром 
«РИЗИК» 

№ Особиста якість РИЗИК 
1 Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 0,73 
2 Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 0,70 
3 Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 0,69 
4 Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 0,67 
5 Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 0,61 
6 Справедливість. 0,50 
7 Порядність. 0,46 
8 Чесність. 0,41 
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9 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; 
керування помічником та секретарем; ефективне планування та 
призначення судових засідань. 

0,21 

10 Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 0,18 
11 Працьовитість. 0,15 
12 Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 0,07 

13 Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до 
судді. 0,06 

14 Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). -0,12 
15 Особиста гідність та самоповага. -0,12 
16 Навики управління залою судових засідань. -0,24 
17 Вміння слухати. -0,27 
18 Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). -0,28 
19 Контроль за своїм зовнішнім виглядом. -0,71 
20 Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. -0,72 
21 Здатність адаптуватися у колективі  суду. -1,42 
22 Прагнення до професійного зростання. -1,57 

 
 

Додаток 16. Розподіл факторів «важливість/ризик/вага» за анкетами по 
спеціалізаціям 

Цивільна 
спеціалізація 

Кримінальна 
спеціалізація 

особиста якість 

"В
А
Ж
ЛИ

В
ІС
ТЬ

" 

"Р
И
ЗИ

К"
 

"В
АГ

А
" 

"В
А
Ж
ЛИ

В
ІС
ТЬ

" 

"Р
И
ЗИ

К"
 

"В
АГ

А
" 

Здатність здійснювати правосуддя 
об’єктивно. 

0,88 0,67 1,55 0,30 0,71 1,01 

Здатність здійснювати правосуддя 
безсторонньо. 

0,51 0,69 1,21 0,63 0,70 1,33 

Здатність здійснювати правосуддя 
неупереджено. 

0,86 0,64 1,50 0,76 0,69 1,46 

Здатність здійснювати правосуддя 
незалежно. 

0,86 0,77 1,63 0,76 0,69 1,45 

Здатність здійснювати правосуддя 
справедливо. 

0,86 0,63 1,49 0,74 0,60 1,34 

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

0,66 0,14 0,80 -0,11 0,28 0,17 

Навики письма (здатність грамотно скласти 
процесуальний документ). 

-2,00 -0,63 -2,63 0,46 0,11 0,57 

Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). -0,06 0,12 0,06 -0,57 -0,38 -0,95 

Прагнення до професійного зростання. -3,14 -1,67 -4,82 -3,48 -1,45 -4,92 

Рішучість, впевненість та оперативність при 
розгляді справ. 

-0,03 0,26 0,23 0,47 0,09 0,56 

Логічність, аналітичний склад та критичність 
мислення. 

0,16 0,27 0,43 0,17 -0,16 0,01 

Вміння слухати. 0,75 -0,22 0,53 0,32 -0,33 -0,02 

Працьовитість. 0,89 0,38 1,27 0,79 -0,11 0,68 
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Чесність. 0,57 0,52 1,09 0,19 0,30 0,49 

Порядність. 0,74 0,54 1,28 0,50 0,37 0,87 

Cправедливість. 0,73 0,55 1,28 0,64 0,45 1,09 

Особиста гідність та самоповага. 0,40 -0,26 0,14 0,37 0,04 0,41 

Здатність адаптуватися у колективі  суду. -1,85 -1,60 -3,45 -2,44 -1,22 -3,67 

Здатність адаптуватися у нестандартних 
ситуаціях. 

-1,91 -0,87 -2,78 -0,69 -0,55 -1,24 

Розуміння публічності своєї посади та 
підвищеної уваги суспільства до судді. 

-0,03 0,01 -0,02 -0,16 0,12 -0,04 

Контроль за своїм зовнішнім виглядом. -0,05 -0,87 -0,92 0,43 -0,54 -0,10 

 
 

Додаток 17. Розподіл факторів «важливість/ризик/вага» за стажем 
роботи на посаді судді 

стаж до 10 років стаж більше 10 
років 
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Здатність здійснювати правосуддя 
об’єктивно. 

0,45 0,68 1,13 0,84 0,74 1,58 

Здатність здійснювати правосуддя 
безсторонньо. 

0,57 0,73 1,30 0,62 0,70 1,32 

Здатність здійснювати правосуддя 
неупереджено. 

0,80 0,63 1,43 0,83 0,80 1,63 

Здатність здійснювати правосуддя 
незалежно. 

0,80 0,72 1,52 0,83 0,79 1,62 

Здатність здійснювати правосуддя 
справедливо. 

0,79 0,58 1,37 0,81 0,73 1,54 

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

-0,14 0,17 0,03 0,81 0,15 0,95 

Навики письма (здатність грамотно скласти 
процесуальний документ). 

-0,74 -0,14 -0,88 -0,35 -0,54 -0,89 

Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). -0,51 -0,18 -0,69 0,13 -0,13 0,00 

Прагнення до професійного зростання. -2,91 -1,48 -4,39 -4,27 -1,85 -6,11 

Рішучість, впевненість та оперативність при 
розгляді справ. 

0,35 0,18 0,53 -0,42 0,16 -0,26 

Логічність, аналітичний склад та критичність 
мислення. 

-0,02 0,17 0,15 0,62 -0,07 0,55 

Вміння слухати. 0,47 -0,14 0,33 0,65 -0,42 0,23 

Працьовитість. 0,84 0,19 1,03 0,83 0,18 1,01 

Чесність. 0,34 0,36 0,70 0,47 0,51 0,98 

Порядність. 0,58 0,43 1,01 0,71 0,51 1,22 

Справедливість. 0,59 0,48 1,06 0,91 0,55 1,45 

Особиста гідність та самоповага. 0,52 -0,20 0,33 0,17 0,05 0,21 

Здатність адаптуватися у колективі  суду. -2,76 -1,38 -4,15 -1,18 -1,49 -2,67 

Здатність адаптуватися у нестандартних 
ситуаціях. 

-1,11 -0,63 -1,75 -1,30 -0,96 -2,26 
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Розуміння публічності своєї посади та 
підвищеної уваги суспільства до судді. 

0,22 0,02 0,24 -0,90 0,19 -0,70 

Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 0,59 -0,91 -0,31 -0,48 -0,46 -0,94 

Навики управління залою судових засідань. 0,26 -0,26 0,00 -0,32 -0,14 -0,46 
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Додаток 18. Кореляційна таблиця відповідей респондентів на запитання 2.1-2.22 про оцінку особистих і моральних якостей 
Pearson 
Correlation 

2.1 
вага 

2.1 
ризик 

2.2 
вага 

2.2 
ризик 

2.3 
вага 

2.3 
ризик 

2.4 
вага 

2.4 
ризик 

2.5 
вага 

2.5 
ризик 

2.6 
вага 

2.6 
ризик 

2.7 
вага 

2.7 
ризик 

2.8 
вага 

2.8 
ризик 

2.9 
вага 

2.9 
ризик 

2.10 
вага 

2.10 
ризик 

2.11 
вага 

2.11 
ризик 

2.1 вага 1                      
2.1 ризик .214 1                     
2.2 вага .779 .223 1                    
2.2 ризик .153 .763 .286 1                   
2.3 вага .752 .161 .821 .182 1                  
2.3 ризик .151 .791 .257 .865 .204 1                 
2.4 вага .676 .137 .716 .149 .843 .122 1                
2.4 ризик .130 .717 .226 .837 .195 .829 .218 1               
2.5 вага .634 .124 .606 .098 .692 .123 .721 .139 1              
2.5 ризик .143 .726 .212 .706 .160 .769 .147 .773 .263 1             
2.6 вага .164 .036 .167 .039 .168 .038 .156 .047 .166 -.005 1            
2.6 ризик .017 .160 .037 .170 .032 .157 .034 .155 .063 .182 .458 1           
2.7 вага .204 .026 .202 .017 .171 .009 .167 .034 .196 .014 .376 .225 1          
2.7 ризик .082 .251 .088 .285 .087 .280 .073 .282 .112 .273 .194 .540 .494 1         
2.8 вага .164 .018 .215 .090 .196 .044 .176 .053 .176 -.005 .413 .273 .510 .334 1        
2.8 ризик .098 .269 .114 .313 .120 .255 .097 .292 .106 .262 .230 .526 .332 .664 .471 1       
2.9 вага .172 .030 .157 .039 .205 .025 .215 .015 .200 -.002 .283 .188 .268 .167 .317 .218 1      
2.9 ризик .099 .201 .106 .230 .099 .215 .080 .188 .085 .185 .210 .437 .223 .459 .207 .466 .526 1     
2.10 вага .188 .121 .207 .091 .246 .068 .278 .099 .252 .119 .356 .224 .297 .231 .347 .231 .395 .268 1    
2.10 ризик .115 .305 .113 .312 .128 .314 .112 .327 .130 .332 .247 .503 .256 .491 .259 .521 .222 .510 .409 1   
2.11 вага .191 .055 .203 .105 .232 .081 .220 .110 .265 .102 .366 .272 .353 .244 .403 .279 .337 .234 .561 .393 1  
2.11 ризик .103 .211 .086 .276 .138 .257 .093 .248 .178 .276 .214 .464 .258 .480 .238 .488 .230 .486 .307 .659 .547 1 

 
№ ОСОБИСТА ЯКІСТЬ 
2.1 Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 
2.2 Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 
2.3 Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 
2.4 Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 
2.5 Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 

2.6 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; 
керування помічником та секретарем; ефективне планування та 
призначення судових засідань. 

2.7 Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 
2.8 Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 
2.9 Прагнення до професійного зростання. 

2.10 Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 
2.11 Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 

 

№ ОСОБИСТА ЯКІСТЬ 
2.12 Вміння слухати. 
2.13 Працьовитість. 
2.14 Чесність. 
2.15 Порядність. 
2.16 Справедливість. 
2.17 Особиста гідність та самоповага. 
2.18 Здатність адаптуватися у колективі  суду. 
2.19 Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 
2.20 Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до 

судді. 
2.21 Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 
2.22 Навики управління залою судових засідань. 
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Продовження кореляційної таблиці відповідей респондентів на запитання 2.1-2.22 про оцінку особистих і моральних якостей (стор.2) 
Pearson 
Correlation 

2.1 
вага 

2.1 
ризик 

2.2 
вага 

2.2 
ризик 

2.3 
вага 

2.3 
ризик 

2.4 
вага 

2.4 
ризик 

2.5 
вага 

2.5 
ризик 

2.6 
вага 

2.6 
ризик 

2.7 
вага 

2.7 
ризик 

2.8 
вага 

2.8 
ризик 

2.9 
вага 

2.9 
ризик 

2.10 
вага 

2.10 
ризик 

2.11 
вага 

2.11 
ризик 

2.12 вага .201 -.003 .191 .015 .208 -.001 .207 .037 .234 .034 .286 .183 .342 .209 .424 .243 .359 .239 .451 .300 .538 .331 
2.12 ризик .155 .250 .149 .304 .125 .285 .097 .282 .136 .265 .172 .421 .279 .470 .258 .499 .244 .502 .279 .591 .407 .657 
2.13 вага .278 .073 .254 .059 .258 .039 .292 .054 .234 .053 .309 .206 .324 .184 .409 .240 .364 .196 .428 .254 .455 .230 
2.13 ризик .057 .290 .063 .308 .067 .314 .075 .263 .100 .259 .180 .460 .254 .487 .270 .535 .209 .490 .233 .590 .299 .596 
2.14 вага .422 .166 .367 .141 .406 .166 .359 .144 .398 .134 .241 .047 .232 .120 .306 .128 .241 .128 .337 .174 .358 .143 
2.14 ризик .095 .491 .111 .500 .100 .540 .057 .472 .032 .438 .079 .263 .122 .319 .093 .381 .124 .318 .110 .421 .201 .421 
2.15 вага .386 .125 .336 .097 .368 .107 .379 .095 .387 .078 .244 .077 .230 .117 .298 .151 .264 .091 .327 .189 .370 .163 
2.15 ризик .094 .482 .110 .454 .085 .510 .042 .417 .046 .431 .068 .256 .083 .315 .110 .365 .107 .306 .141 .451 .172 .424 
2.16 вага .428 .130 .360 .098 .418 .134 .462 .102 .546 .155 .245 .107 .215 .136 .280 .163 .253 .093 .352 .149 .354 .160 
2.16 ризик .091 .461 .073 .441 .071 .501 .063 .440 .110 .488 .044 .247 .078 .313 .069 .361 .086 .287 .121 .447 .157 .400 
2.17 вага .176 .040 .208 .070 .184 .038 .190 .040 .176 .029 .248 .143 .234 .154 .306 .161 .372 .264 .356 .226 .300 .178 
2.17 ризик .108 .275 .158 .303 .168 .263 .120 .249 .118 .224 .168 .316 .193 .412 .253 .375 .306 .417 .246 .465 .257 .419 
2.18 вага .109 .055 .122 .099 .116 .031 .162 .117 .155 .060 .324 .278 .219 .215 .344 .262 .330 .235 .360 .270 .364 .257 
2.18 ризик .003 .214 .034 .213 .025 .178 .039 .139 .035 .150 .220 .441 .165 .418 .305 .468 .267 .425 .275 .507 .313 .472 
2.19 вага .164 .106 .147 .099 .159 .075 .195 .108 .185 .108 .268 .211 .310 .284 .324 .318 .314 .235 .406 .303 .314 .271 
2.19 ризик .070 .192 .055 .187 .040 .150 .048 .134 .054 .130 .251 .360 .243 .405 .293 .454 .269 .409 .302 .504 .308 .502 
2.20 вага .242 .165 .222 .124 .222 .116 .222 .121 .163 .093 .261 .145 .258 .160 .296 .185 .259 .147 .305 .229 .330 .190 
2.20 ризик .077 .331 .091 .331 .098 .302 .064 .271 .028 .269 .185 .301 .195 .343 .276 .358 .223 .316 .201 .423 .217 .353 
2.21 вага .169 .027 .184 .052 .154 .037 .159 .052 .137 .046 .309 .176 .318 .210 .347 .282 .349 .262 .310 .133 .284 .158 
2.21 ризик .049 .199 .062 .213 .083 .217 .056 .196 .053 .195 .152 .375 .234 .479 .287 .494 .264 .448 .252 .403 .221 .362 
2.22 вага .133 .089 .182 .100 .188 .063 .228 .080 .215 .064 .291 .210 .293 .283 .375 .261 .296 .231 .419 .220 .350 .229 
2.22 ризик .030 .213 .077 .236 .103 .230 .105 .220 .104 .201 .179 .337 .201 .423 .355 .450 .238 .404 .297 .459 .295 .436 

 
 

№ ОСОБИСТА ЯКІСТЬ 
2.1 Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 
2.2 Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 
2.3 Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 
2.4 Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 
2.5 Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 

2.6 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; 
керування помічником та секретарем; ефективне планування та 
призначення судових засідань. 

2.7 Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 
2.8 Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 
2.9 Прагнення до професійного зростання. 

2.10 Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 
2.11 Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 

 

№ ОСОБИСТА ЯКІСТЬ 
2.12 Вміння слухати. 
2.13 Працьовитість. 
2.14 Чесність. 
2.15 Порядність. 
2.16 Справедливість. 
2.17 Особиста гідність та самоповага. 
2.18 Здатність адаптуватися у колективі  суду. 
2.19 Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 
2.20 Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до 

судді. 
2.21 Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 
2.22 Навики управління залою судових засідань. 
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Продовження кореляційної таблиці відповідей респондентів на запитання 2.1-2.22 про оцінку особистих і моральних якостей (стор.3) 
 

Pearson 
Correlation 

2.12 
вага 

2.12 
ризик 

2.13 
вага 

2.13 
ризик 

2.14 
вага 

2.14 
ризик 

2.15 
вага 

2.15 
ризик 

2.16 
вага 

2.16 
ризик 

2.17 
вага 

2.17 
ризик 

2.18 
вага 

2.18 
ризик 

2.19 
вага 

2.19 
ризик 

2.20 
вага 

2.20 
ризик 

2.21 
вага 

2.21 
ризик 

2.22 
вага 

2.22 
ризик 

2.12 вага 1                      
2.12 ризик .475 1                     
2.13 вага .451 .199 1                    
2.13 ризик .247 .625 .392 1                   
2.14 вага .386 .212 .442 .177 1                  
2.14 ризик .113 .457 .126 .500 .290 1                 
2.15 вага .379 .212 .433 .195 .829 .300 1                
2.15 ризик .101 .445 .125 .540 .256 .859 .330 1               
2.16 вага .326 .147 .444 .176 .703 .167 .750 .179 1              
2.16 ризик .070 .422 .108 .513 .166 .804 .215 .850 .227 1             
2.17 вага .358 .277 .312 .212 .296 .124 .281 .136 .246 .111 1            
2.17 ризик .264 .475 .187 .436 .209 .367 .184 .405 .124 .361 .455 1           
2.18 вага .382 .306 .334 .202 .223 .038 .238 .051 .167 .029 .460 .373 1          
2.18 ризик .260 .481 .232 .499 .081 .239 .096 .299 .047 .270 .233 .565 .523 1         
2.19 вага .340 .302 .306 .218 .247 .077 .225 .099 .212 .083 .371 .344 .546 .382 1        
2.19 ризик .292 .468 .261 .463 .124 .260 .158 .318 .102 .298 .257 .559 .404 .722 .596 1       
2.20 вага .338 .230 .351 .203 .309 .111 .324 .123 .322 .087 .358 .241 .338 .250 .372 .289 1      
2.20 ризик .190 .397 .138 .404 .133 .356 .151 .387 .121 .336 .232 .560 .250 .493 .311 .525 .509 1     
2.21 вага .430 .256 .353 .236 .277 .123 .292 .127 .249 .089 .493 .261 .449 .241 .418 .289 .406 .259 1    
2.21 ризик .219 .409 .235 .457 .181 .313 .158 .347 .145 .313 .297 .589 .341 .556 .392 .534 .279 .590 .449 1   
2.22 вага .401 .261 .376 .219 .267 .056 .300 .087 .303 .059 .389 .240 .412 .257 .407 .312 .360 .248 .471 .305 1  
2.22 ризик .306 .467 .281 .466 .181 .327 .198 .359 .173 .351 .279 .503 .292 .486 .409 .545 .232 .503 .290 .607 .512 1 

 
 
 

№ ОСОБИСТА ЯКІСТЬ 
2.1 Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 
2.2 Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 
2.3 Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 
2.4 Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 
2.5 Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 

2.6 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; 
керування помічником та секретарем; ефективне планування та 
призначення судових засідань. 

2.7 Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 
2.8 Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 
2.9 Прагнення до професійного зростання. 

2.10 Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 
2.11 Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 

 

№ ОСОБИСТА ЯКІСТЬ 
2.12 Вміння слухати. 
2.13 Працьовитість. 
2.14 Чесність. 
2.15 Порядність. 
2.16 Справедливість. 
2.17 Особиста гідність та самоповага. 
2.18 Здатність адаптуватися у колективі  суду. 
2.19 Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 
2.20 Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до 

судді. 
2.21 Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 
2.22 Навики управління залою судових засідань. 
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Додаток 19. Розподіл факторів «важливість/ризик/вага» за інстанцією 
 

Місцева 
інстанція 

Апеляційна 
інстанція 

особиста якість 

"В
А
Ж
ЛИ

В
ІС
ТЬ

" 

"Р
И
ЗИ

К"
 

"В
А
ГА

" 

"В
А
Ж
ЛИ

В
ІС
ТЬ

" 

"Р
И
ЗИ

К"
 

"В
А
ГА

" 

Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 0,81 0,65 1,46 0,41 0,70 1,11 

Здатність здійснювати правосуддя 
безсторонньо. 0,49 0,57 1,05 0,55 0,89 1,44 

Здатність здійснювати правосуддя 
неупереджено. 0,81 0,59 1,40 0,82 0,80 1,62 

Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 0,80 0,67 1,48 0,82 0,83 1,65 

Здатність здійснювати правосуддя 
справедливо. 0,79 0,54 1,33 0,82 0,74 1,56 

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

0,69 0,29 0,98 -0,20 0,01 -0,20 

Навики письма (здатність грамотно скласти 
процесуальний документ). -0,30 -0,28 -0,59 -0,91 -0,34 -1,25 

Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). -0,32 -0,01 -0,33 -0,22 -0,31 -0,52 
Прагнення до професійного зростання. -4,18 -1,64 -5,82 -2,35 -1,47 -3,82 

Рішучість, впевненість та оперативність при 
розгляді справ. 0,16 0,37 0,53 -0,06 -0,03 -0,09 

Логічність, аналітичний склад та критичність 
мислення. 0,39 0,13 0,53 0,08 0,06 0,14 

Вміння слухати. 0,78 -0,22 0,57 0,37 -0,25 0,12 
Працьовитість. 0,89 -0,03 0,87 0,80 0,45 1,25 
Чесність. 0,37 0,39 0,76 0,29 0,44 0,73 
Порядність. 0,71 0,41 1,12 0,57 0,53 1,10 
Справедливість. 0,85 0,38 1,23 0,57 0,66 1,23 
Особиста гідність та самоповага. 0,11 -0,22 -0,11 0,39 -0,06 0,33 
Здатність адаптуватися у колективі  суду. -1,67 -1,46 -3,13 -2,51 -1,33 -3,85 

Здатність адаптуватися у нестандартних 
ситуаціях. -0,89 -0,73 -1,63 -1,57 -0,74 -2,31 

Розуміння публічності своєї посади та 
підвищеної уваги суспільства до судді. -0,90 0,06 -0,84 0,64 0,08 0,72 

Контроль за своїм зовнішнім виглядом. -0,31 -0,37 -0,68 0,44 -1,23 -0,79 
Навики управління залою судових засідань. -0,08 -0,10 -0,18 0,24 -0,41 -0,17 
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Додаток 20. Гендерний розподіл факторів «важливість/ризик/вага» 
 

Судді-жінки Судді-чоловіки 

особиста якість 

"В
А
Ж
ЛИ

В
ІС
ТЬ

" 

"Р
И
ЗИ

К"
 

"В
АГ

А
" 

"В
А
Ж
ЛИ

В
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" 
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И
ЗИ

К"
 

"В
АГ

А
" 

Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 
0,66 0,56 1,22 0,52 0,84 1,36 

Здатність здійснювати правосуддя 
безсторонньо. 

0,52 0,60 1,12 0,65 0,83 1,49 

Здатність здійснювати правосуддя 
неупереджено. 

0,67 0,61 1,28 0,93 0,77 1,70 

Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 
0,68 0,69 1,37 0,91 0,81 1,72 

Здатність здійснювати правосуддя 
справедливо. 

0,65 0,58 1,23 0,92 0,70 1,61 

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

0,72 -0,15 0,57 -0,25 0,47 0,23 

Навики письма (здатність грамотно скласти 
процесуальний документ). 

-0,47 -0,45 -0,92 -0,79 -0,25 -1,04 

Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 0,35 0,03 0,37 -0,92 -0,26 -1,18 

Прагнення до професійного зростання. -4,73 -1,67 -6,40 -2,37 -1,36 -3,73 

Рішучість, впевненість та оперативність при 
розгляді справ. 

0,20 0,40 0,60 0,05 -0,06 -0,01 

Логічність, аналітичний склад та критичність 
мислення. 

0,03 0,10 0,13 0,35 0,06 0,41 

Вміння слухати. 0,58 -0,22 0,36 0,51 -0,26 0,26 

Працьовитість. 0,90 0,48 1,38 0,80 -0,15 0,65 

Чесність. 0,40 0,34 0,74 0,40 0,48 0,88 

Порядність. 0,57 0,51 1,07 0,68 0,41 1,09 

Справедливість. 0,54 0,48 1,02 0,82 0,54 1,36 

Особиста гідність та самоповага. 0,63 -0,12 0,51 0,25 -0,08 0,17 

Здатність адаптуватися у колективі  суду. -1,70 -1,11 -2,82 -2,39 -1,72 -4,11 

Здатність адаптуватися у нестандартних 
ситуаціях. 

-0,92 -0,80 -1,71 -1,29 -0,69 -1,98 

Розуміння публічності своєї посади та 
підвищеної уваги суспільства до судді. 

-0,72 -0,33 -1,05 0,22 0,33 0,55 

Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 0,39 -0,40 -0,01 0,17 -1,07 -0,91 

Навики управління залою судових засідань. 0,06 -0,14 -0,08 -0,17 -0,35 -0,52 
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Додаток 21. Розподіл відповідей респондентів на запитання про 
методи оцінки особистих якостей в залежності від 
інстанції, в якій працює суддею респондент. 

 

№ метод 
Місцева 
інстанція 

Апеляційна 
інстанція 

1 психологічний тест 22,7% 22,2% 
2 ситуативне завдання(рольова гра) 14,7% 14,7% 
3 письмовий тест по моральних дилемах 10,4% 10,2% 
4 співбесіда в ВККСУ 11,4% 9,8% 
5 характеристика з місця стажування 13,9% 16,4% 
6 характеристика від куратора з НШСУ 7,5% 8,1% 
7 характеристика з місця роботи 15,8% 16,3% 
8 результати спец.перевірки 3,6% 2,3% 

 
 
 

Додаток 22.  Розподіл відповідей респондентів на запитання про 
методи оцінки особистих якостей в залежності від 
спеціалізації 

 

№ метод 
Цивільна 

спеціалізація
Кримінальна 
спеціалізація 

1 психологічний тест 22,3% 22,7% 
2 ситуативне завдання(рольова гра) 11,5% 18,9% 
3 письмовий тест по моральних дилемах 11,1% 9,5% 
4 співбесіда в ВККСУ 11,3% 9,7% 
5 характеристика з місця стажування 13,9% 16,7% 
6 характеристика від куратора з НШСУ 7,6% 8,0% 
7 характеристика з місця роботи 19,0% 12,1% 
8 результати спец.перевірки 3,3% 2,5% 

 
 
 

Додаток 23.  Розподіл відповідей респондентів на запитання про 
методи оцінки особистих якостей в залежності від статі 

 

№ метод 
Судді-
жінки 

Судді-
чоловіки 

1 психологічний тест 23,0% 22,1% 
2 ситуативне завдання(рольова гра) 14,1% 15,4% 
3 письмовий тест по моральних дилемах 11,0% 9,7% 
4 співбесіда в ВККСУ 10,1% 11,1% 
5 характеристика з місця стажування 14,4% 15,8% 
6 характеристика від куратора з НШСУ 7,5% 7,9% 
7 характеристика з місця роботи 16,8% 15,1% 
8 результати спец.перевірки 3,1% 2,8% 
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Додаток 24. Розподіл відповідей респондентів на запитання про 
методи оцінки особистих якостей в залежності від стажу 
роботи суддею 

 

№ метод Стаж 0-10 
Стаж 

більше 10 
1 психологічний тест 23,5% 21,9% 
2 ситуативне завдання(рольова гра) 14,2% 15,0% 
3 письмовий тест по моральних дилемах 10,5% 10,3% 
4 співбесіда в ВККСУ 12,0% 9,7% 
5 характеристика з місця стажування 13,3% 16,3% 
6 характеристика від куратора з НШСУ 7,2% 8,1% 
7 характеристика з місця роботи 16,0% 16,0% 
8 результати спец.перевірки 3,3% 2,8% 

 
 

Додаток 25. Рейтинги методів оцінки по кожній особистій якості 
 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 
психологічний тест 26,8% 
характеристика з місця роботи 16,3% 
ситуативне завдання(рольова гра) 13,0% 
письмовий тест по моральних дилемах 12,5% 
співбесіда в ВККСУ 11,1% 
характеристика з місця стажування 10,8% 
результати спец.перевірки 5,7% 
характеристика від куратора з НШСУ 3,7% 

 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 
психологічний тест 27,2% 
письмовий тест по моральних дилемах 14,9% 
характеристика з місця роботи 13,7% 
ситуативне завдання(рольова гра) 12,5% 
співбесіда в ВККСУ 11,6% 
характеристика з місця стажування 10,0% 
результати спец.перевірки 5,8% 
характеристика від куратора з НШСУ 4,2% 

 
Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 
психологічний тест 28,2% 
письмовий тест по моральних дилемах 15,0% 
характеристика з місця роботи 12,9% 
ситуативне завдання(рольова гра) 12,0% 
співбесіда в ВККСУ 11,0% 
характеристика з місця стажування 10,9% 
результати спец.перевірки 5,5% 
характеристика від куратора з НШСУ 4,5% 
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Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 
психологічний тест 28,8% 
письмовий тест по моральних дилемах 14,4% 
характеристика з місця роботи 13,0% 
співбесіда в ВККСУ 11,7% 
ситуативне завдання(рольова гра) 11,5% 
характеристика з місця стажування 11,1% 
результати спец.перевірки 5,6% 
характеристика від куратора з НШСУ 4,0% 

 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 
психологічний тест 28,4% 
письмовий тест по моральних дилемах 17,4% 
характеристика з місця роботи 13,1% 
ситуативне завдання(рольова гра) 12,4% 
співбесіда в ВККСУ 10,7% 
характеристика з місця стажування 9,9% 
характеристика від куратора з НШСУ 4,1% 
результати спец.перевірки 4,0% 

 
Організаційні навики, в т.ч. здатність планування робочого часу; керування помічником та 
секретарем; ефективне планування та призначення судових засідань. 
характеристика з місця стажування 23,5% 
ситуативне завдання(рольова гра) 20,6% 
характеристика з місця роботи 19,7% 
психологічний тест 13,7% 
характеристика від куратора з НШСУ 8,8% 
співбесіда в ВККСУ 8,4% 
письмовий тест по моральних дилемах 4,4% 
результати спец.перевірки 1,0% 

 
Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 
характеристика з місця стажування 22,2% 
характеристика з місця роботи 18,3% 
письмовий тест по моральних дилемах 14,6% 
характеристика від куратора з НШСУ 13,9% 
ситуативне завдання(рольова гра) 13,6% 
психологічний тест 7,5% 
співбесіда в ВККСУ 6,9% 
результати спец.перевірки 3,0% 

 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 
співбесіда в ВККСУ 30,5% 
ситуативне завдання(рольова гра) 14,6% 
характеристика з місця стажування 14,4% 
характеристика з місця роботи 13,8% 
характеристика від куратора з НШСУ 11,5% 
психологічний тест 7,8% 
письмовий тест по моральних дилемах 5,7% 
результати спец.перевірки 1,7% 
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Прагнення до професійного зростання. 
психологічний тест 20,9% 
характеристика з місця стажування 17,5% 
характеристика з місця роботи 16,0% 
співбесіда в ВККСУ 15,1% 
ситуативне завдання(рольова гра) 12,1% 
характеристика від куратора з НШСУ 11,3% 
письмовий тест по моральних дилемах 4,7% 
результати спец.перевірки 2,4% 

 
Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 
психологічний тест 21,9% 
характеристика з місця роботи 19,6% 
характеристика з місця стажування 19,2% 
ситуативне завдання(рольова гра) 16,1% 
співбесіда в ВККСУ 8,4% 
характеристика від куратора з НШСУ 7,9% 
письмовий тест по моральних дилемах 4,9% 
результати спец.перевірки 2,0% 

 
Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 
психологічний тест 30,3% 
ситуативне завдання(рольова гра) 14,5% 
характеристика з місця роботи 14,3% 
співбесіда в ВККСУ 11,2% 
характеристика з місця стажування 10,5% 
письмовий тест по моральних дилемах 10,5% 
характеристика від куратора з НШСУ 7,7% 
результати спец.перевірки 0,9% 

 
Вміння слухати. 
психологічний тест 19,5% 
співбесіда в ВККСУ 18,5% 
ситуативне завдання(рольова гра) 15,3% 
характеристика від куратора з НШСУ 14,3% 
характеристика з місця стажування 14,1% 
характеристика з місця роботи 12,0% 
письмовий тест по моральних дилемах 5,2% 
результати спец.перевірки 1,0% 

 
Працьовитість. 
характеристика з місця стажування 24,9% 
характеристика з місця роботи 23,0% 
ситуативне завдання(рольова гра) 19,5% 
характеристика від куратора з НШСУ 11,9% 
психологічний тест 11,6% 
письмовий тест по моральних дилемах 3,9% 
співбесіда в ВККСУ 3,8% 
результати спец.перевірки 1,6% 
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Чесність. 
психологічний тест 24,4% 
характеристика з місця роботи 16,3% 
ситуативне завдання(рольова гра) 15,5% 
характеристика з місця стажування 13,3% 
письмовий тест по моральних дилемах 13,2% 
характеристика від куратора з НШСУ 6,3% 
результати спец.перевірки 6,1% 
співбесіда в ВККСУ 4,9% 

 
Порядність. 
психологічний тест 21,9% 
характеристика з місця роботи 17,6% 
ситуативне завдання(рольова гра) 15,3% 
характеристика з місця стажування 14,1% 
письмовий тест по моральних дилемах 13,9% 
характеристика від куратора з НШСУ 6,4% 
результати спец.перевірки 5,9% 
співбесіда в ВККСУ 4,9% 

 
Справедливість. 
психологічний тест 26,4% 
характеристика з місця роботи 16,4% 
ситуативне завдання(рольова гра) 15,3% 
письмовий тест по моральних дилемах 15,1% 
характеристика з місця стажування 13,4% 
характеристика від куратора з НШСУ 6,7% 
співбесіда в ВККСУ 4,5% 
результати спец.перевірки 2,1% 

 
Особиста гідність та самоповага. 
психологічний тест 29,0% 
письмовий тест по моральних дилемах 14,8% 
характеристика з місця роботи 13,5% 
ситуативне завдання(рольова гра) 12,8% 
характеристика з місця стажування 11,3% 
співбесіда в ВККСУ 9,8% 
характеристика від куратора з НШСУ 6,7% 
результати спец.перевірки 2,2% 

 
Здатність адаптуватися у колективі  суду. 
психологічний тест 24,5% 
характеристика з місця стажування 20,8% 
характеристика з місця роботи 17,8% 
ситуативне завдання(рольова гра) 17,8% 
письмовий тест по моральних дилемах 6,6% 
характеристика від куратора з НШСУ 6,6% 
співбесіда в ВККСУ 4,7% 
результати спец.перевірки 1,1% 

 
 



96 

Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 
психологічний тест 33,4% 
ситуативне завдання(рольова гра) 17,1% 
характеристика з місця роботи 15,9% 
характеристика з місця стажування 11,2% 
письмовий тест по моральних дилемах 9,4% 
співбесіда в ВККСУ 7,9% 
характеристика від куратора з НШСУ 4,2% 
результати спец.перевірки 0,8% 

 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 
психологічний тест 27,5% 
співбесіда в ВККСУ 19,6% 
письмовий тест по моральних дилемах 14,8% 
характеристика з місця стажування 11,2% 
характеристика з місця роботи 8,8% 
ситуативне завдання(рольова гра) 7,6% 
характеристика від куратора з НШСУ 6,7% 
результати спец.перевірки 3,7% 

 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 
характеристика з місця стажування 20,1% 
характеристика з місця роботи 17,4% 
ситуативне завдання(рольова гра) 15,5% 
психологічний тест 15,0% 
співбесіда в ВККСУ 12,3% 
характеристика від куратора з НШСУ 10,4% 
письмовий тест по моральних дилемах 7,9% 
результати спец.перевірки 1,3% 

 
Навики управління залою судових засідань. 
характеристика з місця роботи 21,4% 
ситуативне завдання(рольова гра) 20,2% 
психологічний тест 19,8% 
характеристика з місця стажування 18,5% 
характеристика від куратора з НШСУ 9,3% 
співбесіда в ВККСУ 5,4% 
письмовий тест по моральних дилемах 4,6% 
результати спец.перевірки 0,8% 

 
 

Додаток 26. Які особисті якості найкраще оцінювати кожним з 
запропонованих в анкеті методів 

психологічний тест 
Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 6,8% 
Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 6,1% 
Особиста гідність та самоповага. 5,9% 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 5,8% 
Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 5,8% 



97 

Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 5,7% 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 5,6% 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 5,5% 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 5,5% 
Справедливість. 5,4% 
Чесність. 5,0% 
Здатність адаптуватися у колективі  суду. 5,0% 
Порядність. 4,5% 
Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 4,4% 
Прагнення до професійного зростання. 4,1% 
Навики управління залою судових засідань. 3,9% 
Вміння слухати. 3,9% 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 3,0% 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне планування та призначення судових 
засідань. 

2,7% 

Працьовитість. 2,4% 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 1,5% 
Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 1,5% 

 
ситуативне завдання(рольова гра) 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне планування та призначення судових 
засідань. 

6,2% 

Навики управління залою судових засідань. 6,1% 
Працьовитість. 6,0% 
Здатність адаптуватися у колективі  суду. 5,5% 
Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 5,3% 
Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 4,9% 
Чесність. 4,8% 
Справедливість. 4,8% 
Порядність. 4,8% 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 4,7% 
Вміння слухати. 4,7% 
Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 4,5% 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 4,4% 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 4,1% 
Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 4,1% 
Особиста гідність та самоповага. 3,9% 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 3,9% 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 3,9% 
Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 3,7% 
Прагнення до професійного зростання. 3,6% 
Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 3,5% 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 2,3% 
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письмовий тест по моральних дилемах 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 7,7% 
Справедливість. 6,7% 
Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 6,6% 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 6,5% 
Особиста гідність та самоповага. 6,5% 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 6,4% 
Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 6,3% 
Порядність. 6,2% 
Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 6,2% 
Чесність. 5,9% 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 5,6% 
Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 4,6% 
Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 4,1% 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 3,4% 
Здатність адаптуватися у колективі  суду. 2,9% 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 2,4% 
Вміння слухати. 2,3% 
Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 2,2% 
Навики управління залою судових засідань. 2,0% 
Прагнення до професійного зростання. 2,0% 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне планування та призначення судових 
засідань. 

1,9% 

Працьовитість. 1,7% 
 
співбесіда в ВККСУ 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 12,8% 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 8,4% 
Вміння слухати. 8,0% 
Прагнення до професійного зростання. 6,4% 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 5,2% 
Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 5,1% 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 5,0% 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 4,9% 
Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 4,9% 
Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 4,8% 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 4,7% 
Особиста гідність та самоповага. 4,2% 
Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 3,6% 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне планування та призначення судових 
засідань. 

3,6% 

Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 3,4% 
Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 2,9% 
Навики управління залою судових засідань. 2,3% 
Порядність. 2,2% 
Чесність. 2,1% 
Здатність адаптуватися у колективі  суду. 2,0% 
Справедливість. 2,0% 
Працьовитість. 1,6% 
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характеристика з місця стажування 
Працьовитість. 7,6% 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне планування та призначення судових 
засідань. 

7,0% 

Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 6,5% 
Здатність адаптуватися у колективі  суду. 6,3% 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 6,0% 
Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 5,8% 
Навики управління залою судових засідань. 5,5% 
Прагнення до професійного зростання. 5,1% 
Порядність. 4,3% 
Вміння слухати. 4,3% 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 4,2% 
Чесність. 4,1% 
Справедливість. 4,1% 
Особиста гідність та самоповага. 3,4% 
Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 3,4% 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 3,3% 
Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 3,3% 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 3,3% 
Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 3,3% 
Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 3,2% 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 3,0% 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 3,0% 

 
характеристика від куратора з НШСУ 
Вміння слухати. 8,4% 
Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 7,9% 
Працьовитість. 7,0% 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 6,6% 
Прагнення до професійного зростання. 6,5% 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 6,1% 
Навики управління залою судових засідань. 5,4% 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне планування та призначення судових 
засідань. 

5,1% 

Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 4,6% 
Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 4,6% 
Справедливість. 4,0% 
Особиста гідність та самоповага. 3,9% 
Здатність адаптуватися у колективі  суду. 3,9% 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 3,9% 
Порядність. 3,8% 
Чесність. 3,7% 
Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 2,7% 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 2,5% 
Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 2,4% 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 2,4% 
Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 2,3% 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 2,2% 
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характеристика з місця роботи 
Працьовитість. 6,6% 
Навики управління залою судових засідань. 6,0% 
Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 5,6% 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне планування та призначення судових 
засідань. 

5,5% 

Здатність адаптуватися у колективі  суду. 5,1% 
Порядність. 5,1% 
Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 5,1% 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 4,9% 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 4,8% 
Справедливість. 4,8% 
Чесність. 4,7% 
Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 4,6% 
Прагнення до професійного зростання. 4,5% 
Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 4,1% 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 3,9% 
Особиста гідність та самоповага. 3,9% 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 3,8% 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 3,8% 
Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 3,7% 
Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 3,7% 
Вміння слухати. 3,4% 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 2,5% 

 
результати спец.перевірки 
Чесність. 9,5% 
Порядність. 9,2% 
Здатність здійснювати правосуддя об’єктивно. 9,1% 
Здатність здійснювати правосуддя безсторонньо. 9,1% 
Здатність здійснювати правосуддя незалежно. 8,7% 
Здатність здійснювати правосуддя неупереджено. 8,5% 
Здатність здійснювати правосуддя справедливо. 6,3% 
Розуміння публічності своєї посади та підвищеної уваги суспільства до судді. 5,7% 
Навики письма (здатність грамотно скласти процесуальний документ). 4,5% 
Прагнення до професійного зростання. 3,7% 
Справедливість. 3,4% 
Особиста гідність та самоповага. 3,4% 
Рішучість, впевненість та оперативність при розгляді справ. 3,1% 
Працьовитість. 2,5% 
Навики мовлення (чітка, зрозуміла мова). 2,5% 
Контроль за своїм зовнішнім виглядом. 2,1% 
Здатність адаптуватися у колективі  суду. 1,8% 
Вміння слухати. 1,6% 
Організаційні навики , в т.ч. здатність планування робочого часу; керування 
помічником та секретарем; ефективне планування та призначення судових 
засідань. 

1,5% 

Логічність, аналітичний склад та критичність мислення. 1,5% 
Здатність адаптуватися у нестандартних ситуаціях. 1,3% 
Навики управління залою судових засідань. 1,2% 

 



101 

Додаток 27. Зведена таблиця запропонованих суддями тем для 
підвищення кваліфікації і перепідготовки. 

 

№ Тема 

кількість 
суддів, що 

запропонували 
цю тему 

1 
зміни, застосування нового кримінально-процесуального кодексу України 

63 

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

48 
 

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

46 

4 виготовлення процесуальних документів (форма написання і зміст) 31 
5 право власності  31 

6 
кредитні правовідносини (в т.ч. "Про іпотеку", стягнення заборгованості) 

28 

7 спадкове право / поділ спадщини 26 

8 забезпечення, належність, допустимість та оцінка доказів (включно з 
наданням та оцінкою доказів у кримінальному процесі) 

26 

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

23 

10 призначення покарання (за угодою, обгрунтування та мотивування 
висновків) 

22 

11 застосування норм цивільного права при здійсненні правосуддя 18 
12 застосування норм міжнародного права при здійсненні правосуддя 16 

13 здійснення самочинного будівництва та його наслідки, порушення 
будівних норм 

16 

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

15 

15 постановлення та процесуальні питання пов`язані з виконанням судових 
рішень / невиконання судових рішень 

13 

16 трудові відносини (нещасні випадки), законодавство про працю 12 

17 
адміністративний процес (Кодекс адміністративного судочинства України) 

12 

18 заходи забезпечення кримінального провадження 12 
19 поділ майна подружжя 11 

20 виправдовувальний вирок, звільнення від кримінальної відповідальності, 
від покарання 

11 

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

10 

22 поновлення на роботі 10 
23 застосування нових норм щодо неповнолітніх 10 
24 угоди, домовленості в кримінальному провадженні / цивільному спорі 10 

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

9 

26 страхування 9 
27 недійсність правочинів 9 
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28 право власності на житло (механізм реалізації права на житло; виселення 
з житлових приміщень осіб, на утриманні яких є малолітні діти) 

8 

29 розмежування справ між цивільним, адміністративним, господарським та 
загальним судами 

8 

30 механізм формування єдиної судової практики 7 

31 договірні правовідносини (укладання/розірвання договорів, визначення 
угод недійсними)  

7 

32 судовий контроль за оскарженням рішень 7 

33 
безперервність, межі судового розгляду, нерозумні строки розгляду справ 

7 

34 правові позиції Верховного Суду України,  систематизація Постанов 7 

35 
етичний кодекс у правосудді, зокрема судді (моральність у правосудді, 
суддя як особистість наділений повноваженнями для відправлення 
правосуддя) 

6 

36 особливості провадження за нововиявленими обставинами 6 

37 заходи впливу на порушників, притягнення до адміністративної 
відповідальності порушників у суді 

6 

38 проблемні питання кваліфікації злочинів, їх розмежування 6 
39 додержання вимог КПК при винесенні рішень судами першої інстанції 6 
40 право власності на нерухоме майно 5 
41 методика проведення судового засідання 5 

42 наукова організація праці судді (в т.ч. забезпечення інтернетом, 
новинками IT) 

5 

43 податкове законодавство 5 
44 склад суду; особи, що беруть у ньому участь, їх права і обов`язки 5 
45 співпраця, спілкування із засобами масової інформації 5 

46 вимоги до судових рішень та їх аналіз, викладення мотивованої частини 
рішення 

5 

47 діяльність слідчого судді за новим КПК України, його компетенція 5 
48 інновації в судочинстві (нововведення), проекти нових кодексів, зміни 4 
49 недоліки та невирішеність  питань цивільного процесу 4 
50 кримінальний процес 4 
51 захист прав споживачів 4 
52 захист честі, гідності, ділової репутації в судовому порядку 4 
53 призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків 4 
54 провадження в суді апеляційної інстанції, виготовлення ухвал і вироків 4 
55 злочини у сфері службової діяльності, економічні злочини 4 
56 розгляд кримінальних проваджень судом присяжних 4 
57 цивільний позов у кримінальному процесі (корупція) 4 
58 право інтелектуальної власності 3 

59 сервітут (право обмеженого користування чужими речами (майном) з 
певною метою і у встановлених межах), емфітевзис  

3 

60 поведінка учасників судового процесу 3 
61 аліменти, відповідь за ухилення їх сплати 3 
62 корпоративні спори 3 

63 позовна давність (початок перебігу, переривання перебігу, наслідки 
спливу), набувальна давність 

3 
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64 загальні обов`язки суду щодо захисту прав людини відповідно до КПК 
України 

3 

65 особливості розгляду клопотань та скарг слідчими суддями 3 
66 підстави та процесуальний порядок повернення обвинувального акту 3 

67 докази, належність, допустимість, достатність в сфері обігу наркотичних 
засобів 

3 

68 житлові спори 3 
69 екстрадиція осіб, що вчинили кримінальний злочин 3 
70 підвищення кваліфікації та самоосвіта судді, навички мовлення 3 
71 приватне обвинувачення 3 
72 психологічні аспекти роботи судді 2 
73 інвестиційна діяльність 2 
74 підстави припинення трудового договору з ініціативи власника 2 
75 позбавлення батьківських прав 2 
76 всі теми важливі і корисні 2 

77 "Про судоустрій" - можливість виділення певних категорій справ як вид 
спеціалізації 

2 

78 процесуальне становище сторін 2 
79 дрес-код судді 2 
80 правовідносини, що виникають при користуванні гуртожитком 2 

81 поняття суд і суддя, міжнародні норми, щодо законодавства про статус 
суддів (рекомендації, Європейська хартія) 

2 

82 психологія поведінки злочинців 2 
83 визначення місця проживання дітей (при розлученні) 2 
84 апеляційні рішення 2 
85 торгівля людьми або інша незаконна діяльність 2 
86 підстава для скасування судового рішення, перегляд судового рішення 2 
87 організаційні питання роботи слідчих судів  2 

88 негласні слідчі (розшукові) дії, межі легалізації їх результатів в матеріалах 
кримінального провадження 

2 

89 відповідальність за невиконання судових рішень  1 
90 справи про перерахунок пенсій 1 
91 відшкодування упущеної вигоди 1 
92 особливості ухвалення повторного заочного рішення 1 
93 призначення почеркознавчих експертиз 1 
94 сімейні правовідносини (сімейний контракт) 1 
95 банкрутство особи (фізичної) 1 
96 визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою 1 
97 медичне право 1 
98 договір поруки 1 
99 навики ораторського мистецтва 1 
100 право соціального забезпечення 1 

101 практика застосування юрисдикції та визначення підсудності справ в 
порядку УПК  і КАС 

1 

102 можливість примусового виконання ухвал суддів про виконання мирових 
угод 

1 

103 розгляд справ за участю іноземного елементу 1 
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104 гарантії суддівської недоторканості 1 
105 судова влада, як одна з гілок державної влади 1 
106 застосування суброгації та регресу 1 
107 зміна обвинувачення прокурором та судом 1 
108 порушення митних правил та відповідальність за них 1 
109 підстави та процесуальний порядок проведення експертизи 1 
110 питання кваліфікації дій співучасників злочину 1 
111 злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин 1 
112 недотримання процесуальних норм і строків як підстава для відмови 1 

113 можливість призначення нового судового розгляду в інших випадках окрім 
ст.45, ч.1 КПК 

1 

114 спрощені провадження щодо кримінальних проступків 1 
115 роль головуючого судді при підготовці та розгляді судових справ 1 
116 насильницькі злочини 1 
117 багатоепізодні справи з різними формами співучасті 1 
118 аналіз практики (по окремих категоріях злочинів) 1 
119 закриття кримінального провадження у зв’язку із смертю підозрюваного 1 
120 заняття з психології 1 
121 обрання, зміна, продовження строку утримання під вартою 1 
122 залучення третіх осіб які заявляють самостійні вимоги до справи 1 
123 запобігання "професійного вигорання" судді 1 
124 застосування примусових мір 1 
125 відбування покарання засудженим 1 
126 допит обвинуваченого та свідків у судовому засіданні 1 
127 правильність та ефективність керування судовим процесом 1 
128 виконання вироку 1 
129 судове провадження у режимі відеоконференції (особливість) 1 
130 злочин проти правосуддя 1 
131 змагальність ??нерозбірливо??   у кримінальному процесі 1 
132 відокремлення стадії замаху на злочин від добровільної відмови 1 
133 митний кодекс, його правове застосування 1 
134 оскарження дій нотаріуса 1 

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

1 
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Додаток 28. Класифікація професійних проблем за категоріями: 
 
№ Категорія професійних проблем з якими стикаються судді 

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

2 
Велике навантаження на суддю та брак часу (для розгляду справ у 
передбачені законом строки, в тому числі для вивчення практики 
вищих судів) 

3 
Нестабільність/відсутність усталеної судової практики (в тому числі 
через особливості процесуального закону), а також неоднакове 
застосування судами закону 

4 Нестабільність законодавства та його недосконалість  

5 

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

6 Загроза порушення гарантії незалежності при здійсненні правосуддя 

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

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

9 
Низький рівень професійної підготовки суддів, вперше призначених на 
посаду, а також працівників судів (у т.ч. прокурорів). Неефективність 
здійснення судочинства судами 1-ї інстанції 

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

11 

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

12 Інше 
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Додаток 29. Рейтинг наданих суддями формулювань найбільших 
професійних викликів (проблем) за анкетами цивільної 
спеціалізації. 

 

№ формулювання професійних проблем з анкет цивільної спеціалізації 

кількість 
суддів що 
дали таке 
формулю- 
вання 

1 велике навантаження, брак часу (в т.ч. для вивчення практики Вищих судів) 62 

2 умови праці судді і суду (в т.ч. зарплата, матеріально-технічне 
забезпечення, відсутність залів засідання, перехід на новітні ІТ) 

54 

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

50 

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

29 

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

28 

6 відсутність єдиної судової практики 27 
7 нестабільність, часті зміни законодавства 23 

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

21 

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

20 

10 обмежені строки розгляду справ 16 
11 правова необізнаність, низький рівень знань осіб, які беруть участь у справі 14 

12 недобросовісність громадян, учасників судового розгляду (зловживання 
правами, невиконання обов`язків, затягування справи, неявка на засідання) 14 

13 формування судових касацій (зміна щодо суті судового рішення та 
заборона в касаційній інстанції направлення справ на новий розгляд) 

12 

14 підвищення ефективності судочинства (в т.ч. неякісний розгляд судами 
першої інстанції; більш повне дослідження обставин справи) 

6 

15 розмежування, розподіл справ по категоріям, формування складів судових 
колегій 

5 

16 невідповідність тлумачень правових норм їх змісту 5 

17 
відсутність можливості оперативно (в режимі on-line) ставити проблемні 
питання на сайті ВССУ для правильного вирішення справи та нові 
тлумачення застосування норм права 

4 

18 
впровадження нової системи документообігу суду без обговорення та без 
згоди суддів / невідповідність щодо оформлення судових рішень нормам 
права  

4 

19 відсутність дієвого механізму виконання судових рішень 4 
20 надання і оцінка доказів в справі 3 
21 належний і гарантований державою захист судді та членів його сім`ї 3 
22 залишення позовної заяви без розгляду 3 
23 не завжди якісний підбір кандидатів на посаду судді 3 
24 відсутність семінарів, підвищення кваліфікації суддів 2 

25 правовий захист, забезпечення участі захисника при відсутності оплати 
(громадського захисника) 

2 

26 прийняття остаточного рішення ВССУ (Вищим спеціалізованим судом 
України) без повернення справи на новий розгляд 2 
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27 взаємодія органів влади та суду 2 
28 період реформування головних галузей права 2 
29 проблем фактично не існує 1 
30 недостатній рівень  перепідготовки в НШС України 1 
31 правовий нігілізм 1 
32 запис та залучення до справи диска із записом засідання 1 
33 відсутність судових розпорядників 1 
34 постійне перебування судді у негативній обстановці  1 
35 тривалість перебування судді у нарадчій кімнаті 1 
36 оскарження заходів забезпечення позову 1 
37 перевага позицій апеляційного суду над практикою ВС та ВССУ 1 
38 тривала процедура заповнення вакантних посад суддів 1 
39 заочні рішення 1 

40 всиновлення дитини (громадянами України, іноземцями, жінками, що не 
перебувають у шлюбі і т.д.)  1 

41 відшкодування шкоди 1 
42 справи, пов`язані із страхуванням 1 
43 призначення пенсій та соціальних виплат 1 

44 подолання обов`язкових формальностей у цивільному і кримінальному 
процесі 1 

45 прийом громадян 1 
46 неоднакове застосування норм матеріального права касаційною інстанцією 1 
47 угоди: визнання недійсними, неукладеними, нікчемними, підстави і наслідки   1 
48 участь прокурора в цивільному процесі та інших осіб, вступ обґрунтування 1 
49 матеріальне право 1 
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Додаток 30. Рейтинг наданих суддями формулювань найбільших 
професійних викликів (проблем) за анкетами кримінальної 
спеціалізації. 

 

№ формулювання професійних проблем з анкет кримінальної 
спеціалізації: 

кількість 
суддів що 
дали таке 
формулю- 
вання 

1 умови праці судді і суду (в т.ч. зарплата, матеріально-технічне 
забезпечення, відсутність залів засідання, перехід на новітні ІТ) 59 

2 велике навантаження, брак часу (в т.ч. для вивчення практики Вищих судів) 34 

3 незалежність при здійсненні правосуддя / спроби вплинути на незалежність 
судді (політичні сили, скарги) 18 

4 недосконалість процедури повідомлення сторін під час розгляду справ 
(неналежна робота поштового зв`язку) 13 

5 низький рівень професійної підготовки вперше призначених суддів та 
працюючих в суді (прокурори) 13 

6 
недосконалість законодавства / суперечливість норм закону  (зокрема 
недосконалість процесуального законодавства, що стосується повноважень 
суддів різних інстанцій) 

12 

7 неповага і недовіра до суду та правосуддя (громадян,суспільства, 
правоохоронних органів, органів влади), суспільна зневага до професії  10 

8 нестабільність, часті зміни законодавства 9 

9 неоднакове застосування законодавства, нестабільність, недоліки, 
проблеми судової практики 8 

10 розмежування, розподіл справ по категоріям, формування складів судових 
колегій 6 

11 виконання розшуку, приводу 6 
12 призначення судового засідання у встановлені строки 6 
13 обмежені строки розгляду справ 5 

14 
відсутність можливості оперативно (в режимі on-line) ставити проблемні 
питання на сайті ВССУ для правильного вирішення справи та нові 
тлумачення застосування норм права 

4 

15 апеляційні скарги / касації та їх розгляд (суперечливість і необ`єктивність 
при їх розгляді; непередбачені законом вимоги судів касаційної інстанції) 4 

16 призначення кримінального покарання, впевненість у законності і 
правильності прийнятого рішення 4 

17 поверховість досудового слідства 4 
18 відсутність єдиної судової практики 3 
19 надання і оцінка доказів в справі 3 
20 проблем фактично не існує 3 

21 відсутність усталеної судової практики з приводу розгляду скарг та 
клопотань слідчими суддями 3 

22 відсутність систематизованого програмою нового законодавства у 
електронному вигляді 3 

23 свавілля ЗМІ і проблеми співпраці з ними 3 

24 формування судових касацій (зміна щодо суті судового рішення та 
заборона в касаційній інстанції направлення справ на новий розгляд) 2 
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25 відсутність семінарів, підвищення кваліфікації суддів 2 
26 недостатній рівень  перепідготовки в НШС України 2 

27 відсутність вимог до обвинувального акту з огляду вимог до судових рішень 2 

28 кваліфікація кримінальних правопорушень 2 
29 слідчі судді 2 
30 конвоювання підсудних / обвинувачених 2 
31 виконання судових рішень 2 

32 
впровадження нової системи документообігу суду без обговорення та без 
згоди суддів / невідповідність щодо оформлення судових рішень нормам 
права  

1 

33 правовий захист, забезпечення участі захисника при відсутності оплати 
(громадського захисника) 1 

34 прийняття остаточного рішення ВССУ (Вищим спеціалізованим судом 
України) без повернення справи на новий розгляд 1 

35 правовий нігілізм 1 
36 запис та залучення до справи диска із записом засідання 1 
37 відсутність судових розпорядників 1 
38 невідповідність деяких процесуальних норм реальним випадкам 1 

39 відсутність стабільної практики покарань за злочини пов`язані з 
наркотичними засобами 1 

40 зміни у КПК України, щодо необхідності проголошення повного тексту 
рішення суду…. 1 

41 формалізованість та бюрократизація роботи суду 1 
42 обмежена доставка обвинувачених , які перебувають під вартою 1 
43 людський фактор 1 
44 відсутність охорони у суді 1 
45 запобіжні заходи 1 
46 ухвала виправдовувальних вироків 1 
47 розгляд справ про злочин неповнолітніх 1 
48 застосування антикорупційного законодавства 1 
49 застава: звільнення під заставу, повернення застави і т.п. 1 
50 принцип безперервності судового розгляду 1 
51 виклик обвинуваченого на підготовче судове засідання 1 
52 розгляд кримінального провадження за відсутності обвинуваченого 1 

53 проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового 
провадження 1 

54 завеликий об`єм законодавства 1 
55 судова етика 1 
56 співучасть у вчиненні злочинів 1 

57 необ`єктивне ставлення ВККС та ВРК  до суддів під час перевірки скарг від 
учасників судових процесів 1 
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Додаток 31.  Зведена таблиця наданих суддями формулювань 
найбільших професійних викликів (проблем) за анкетами 
цивільної і кримінальної спеціалізацій. 

 

№ формулювання з анкет цивільної і кримінальної спеціалізацій : 

кількість 
суддів що 
дали таке 
формулю- 
вання 

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

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

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

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

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

40 

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

7 нестабільність, часті зміни законодавства 32 

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

9 відсутність єдиної судової практики 30 
10 обмежені строки розгляду справ 21 
11 правова необізнаність, низький рівень знань осіб, які беруть участь у справі 14 

12 недобросовісність громадян, учасників судового розгляду (зловживання 
правами, невиконання обов`язків, затягування справи, неявка на засідання) 14 

13 формування судових касацій (зміна щодо суті судового рішення та 
заборона в касаційній інстанції направлення справ на новий розгляд) 14 

14 низький рівень професійної підготовки вперше призначених суддів та 
працюючих в суді (прокурори) 13 

15 розмежування, розподіл справ по категоріям, формування складів судових 
колегій 11 

16 
відсутність можливості оперативно (в режимі on-line) ставити проблемні 
питання на сайті ВССУ для правильного вирішення справи та нові 
тлумачення застосування норм права 

8 

17 підвищення ефективності судочинства (в т.ч. неякісний розгляд судами 
першої інстанції; більш повне дослідження обставин справи) 6 

18 надання і оцінка доказів в справі 6 
19 виконання розшуку, приводу 6 
20 призначення судового засідання у встановлені строки 6 
21 невідповідність тлумачень правових норм їх змісту 5 

22 
впровадження нової системи документообігу суду без обговорення та без 
згоди суддів / невідповідність щодо оформлення судових рішень нормам 
права  

5 

23 відсутність дієвого механізму виконання судових рішень 4 
24 відсутність семінарів, підвищення кваліфікації суддів 4 
25 проблем фактично не існує 4 
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26 апеляційні скарги / касації та їх розгляд (суперечливість і необ`єктивність 
при їх розгляді; непередбачені законом вимоги судів касаційної інстанції) 4 

27 призначення кримінального покарання, впевненість у законності і 
правильності прийнятого рішення 4 

28 поверховість досудового слідства 4 
29 належний і гарантований державою захист судді та членів його сім`ї 3 
30 залишення позовної заяви без розгляду 3 
31 не завжди якісний підбір кандидатів на посаду судді 3 

32 правовий захист, забезпечення участі захисника при відсутності оплати 
(громадського захисника) 3 

33 прийняття остаточного рішення ВССУ (Вищим спеціалізованим судом 
України) без повернення справи на новий розгляд 3 

34 недостатній рівень  перепідготовки в НШС України 3 

35 відсутність усталеної судової практики з приводу розгляду скарг та 
клопотань слідчими суддями 3 

36 відсутність систематизованого програмою нового законодавства у 
електронному вигляді 3 

37 свавілля ЗМІ і проблеми співпраці з ними 3 
38 взаємодія органів влади та суду 2 
39 період реформування головних галузей права 2 
40 правовий нігілізм 2 
41 запис та залучення до справи диска із записом засідання 2 
42 відсутність судових розпорядників 2 
43 відсутність вимог до обвинувального акту з огляду вимог до судових рішень 2 
44 кваліфікація кримінальних правопорушень 2 
45 слідчі судді 2 
46 конвоювання підсудних / обвинувачених 2 
47 виконання судових рішень 2 
48 постійне перебування судді у негативній обстановці  1 
49 тривалість перебування судді у нарадчій кімнаті 1 
50 оскарження заходів забезпечення позову 1 
51 перевага позицій апеляційного суду над практикою ВС та ВССУ 1 
52 тривала процедура заповнення вакантних посад суддів 1 
53 заочні рішення 1 

54 всиновлення дитини (громадянами України, іноземцями, жінками, що не 
перебувають у шлюбі і т.д.)  1 

55 відшкодування шкоди 1 
56 справи, пов`язані із страхуванням 1 
57 призначення пенсій та соціальних виплат 1 

58 подолання обов`язкових формальностей у цивільному і кримінальному 
процесі 1 

59 прийом громадян 1 
60 неоднакове застосування норм матеріального права касаційною інстанцією 1 
61 угоди: визнання недійсними, неукладеними, нікчемними, підстави і наслідки   1 
62 участь прокурора в цивільному процесі та інших осіб, вступ обґрунтування 1 
63 матеріальне право 1 
64 невідповідність деяких процесуальних норм реальним випадкам 1 

65 відсутність стабільної практики покарань за злочини пов`язані з 
наркотичними засобами 1 

66 зміни у КПК України, щодо необхідності проголошення повного тексту 
рішення суду…. 1 
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67 формалізованість та бюрократизація роботи суду 1 
68 обмежена доставка обвинувачених , які перебувають під вартою 1 
69 людський фактор 1 
70 відсутність охорони у суді 1 
71 запобіжні заходи 1 
72 ухвала виправдовувальних вироків 1 
73 розгляд справ про злочин неповнолітніх 1 
74 застосування антикорупційного законодавства 1 
75 застава: звільнення під заставу, повернення застави і т.п. 1 
76 принцип безперервності судового розгляду 1 
77 виклик обвинуваченого на підготовче судове засідання 1 
78 розгляд кримінального провадження за відсутності обвинуваченого 1 

79 проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового 
провадження 1 

80 завеликий об`єм законодавства 1 
81 судова етика 1 
82 співучасть у вчиненні злочинів 1 

83 необ`єктивне ставлення ВККС та ВРК  до суддів під час перевірки скарг від 
учасників судових процесів 1 

84 заявлені самовідводи 1 
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“Вченість сама по собі дає вказівки надто загальні,

якщо їх не уточнити досвідом.”

“
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Важно не количество знаний, а качество их.

Можно знать очень многое, не зная самого нужного.
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