
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЯКІСТЬ РОБОТИ СУДУ  
“ВНУТРІШНЯ ОЦІНКА” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зведені результати пілотного дослідження в шести судах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧЕРВЕНЬ 2011 



  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Це видання здійснене за підтримки американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку 
(USAID). Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають думку Агентства США 
з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки. 



  3

ЗМІСТ 
 
I. Вступ ........................................................................................................................................4 

II. Основні засади методології ..................................................................................................5 

III. Якість судового рішення ........................................................................................................6 

IV. Своєчасність судового розгляду ...........................................................................................7 

V. Результати пілотного дослідження ......................................................................................7 

V.1. Чорнобаївський районний суд Черкаської області .........................................................7 

V.2. Апеляційний суд Харківської області .............................................................................11 

V.3. Господарський суд Дніпропетровської області .............................................................16 

V.4. Вінницький окружний адміністративний суд ................................................................20 

V.5. Одеський апеляційний господарський суд ...................................................................25 

V.6  Апеляційний суд Івано‐Франківської області ................................................................29 

VI. Загальні висновки.................................................................................................................33 

 



  4

 

I. ВСТУП 
 
Оцінка якості діяльності суду належить до новацій в адмініструванні судової системи, що 
має важливе значення як інструмент забезпечення справедливого, незалежного та 
неупередженого судочинства. Сьогодні відомі майже два десятки національних чи 
порівняльних (наднаціональних) методологій оцінювання якості, які суттєво відрізняються 
як своїми завданнями так і ідеологією та технологіями оцінювання.  
 
Принциповим в процедурному відношенні є розрізнення «внутрішньої оцінки» (оцінка 
роботи суду самими суддями) та «оцінки користувачами судових послуг». Однак ці 
площини оцінювання об'єднані концептуально та ідеологічно. Сутність методології 
полягає у використанні системи критеріїв, стандартів якості,  та показників та 
емпіричних вимірів, які розкривають міру наближення практики конкретного суду до 
певних стандатів якості, що в сукупності дають уявлення про те, яким має бути 
досконалий суд, тобто суд, в якому в повній мірі реалізовані базові правові цінності 
демократичного суспільства, верховенство права, незалежність суду, тощо.Такі критерії та 
показники охоплюють практично всі суттєві аспекти діяльності суду, не обмежуючись 
лише показником «скасованих чи змінених рішень».  
 
Оцінювання якості роботи суду проводиться з метою вдосконалення організації 
здійснення судочинства в конкретному суді загалом і не передбачає оцінювання якості 
виконання професійних обов’язків окремими суддями. Світова практика також свідчить 
про те, що методологія оцінювання якості розроблялась саме як елемент системи 
адміністрування судової системи, як інструмент оцінювання «упішності роботи 
конкретного суду», який не завжди варто використовувати як основу для порівняння судів 
між собою, оскільки ті методологічні проблеми, які при цьому виникають, не мають 
коректного вирішення, і тому такий підхід стає неприпустимим. 
 
Ініціатива застосування методології оцінки якості на рівні судової системи спершу мала 
регіональний (національний) характер. Наприклад, в США ще з початку 80-х років на 
різних рівнях судової системи йде активна діяльність з розробки та впровадження таких 
стандартів, які згодом викладено у вигляді Стандартів Діяльності Судів Першої Інстанції 
(Trial Court Performance Standards). З 1995 року ця методологія оцінювання вже 
інституалізувалась у якості важливого елементу адміністрування та контролю в судовій 
системі, як на рівні штатів так і на федеральному рівні. В 2005 році було запропоновано 
Courtools , методологію оцінювання якості, яка базувалась на інтеграції раніше визначених 
стандартів в 10 вимірів, що охоплювали ключові елементи - доступність, ефективність 
роботи присяжних, дотримання термінів, тощо. Через три роки цей підхід було 
трансформовано в framework for court performance measurement (схему оцінки 
функціонування суду). Особливістю цієї методології були, з одного боку, використання 
стандартної шкали виміру окремих критеріїв, з іншого – застосування чотирьох нових 
комплексних критеріїв (стандартів)-  результативність, ефективність, процесуальна 
справедливість, економічність. Виправданість такого підходу може бути оцінена лише 
згодом, на основі узагальнення практики його застосування. Однак показовим є прагнення 
до створення технологічно простих інструментів оцінювання якості, які придатні до 
використання в рельній практиці адміністрування судової системи. 
  
За останні роки в європейських країнах було розроблено кілька національних моделей 
оцінювання якості, що мали подолати фрагментарність та неповноту існуючих способів 
оцінювання та претендували на статус цілісної методології оцінки якості. З 2003 року 
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Проект оцінки якості реалізується у північній Фінляндії (юрисдикція Апеляційного Суду 
Рованіємі), що має чітку орієнтацію на визначення якості через міру відповідності 
характеру та змісту діяльності суду певним суспільним потребам («focus on the customer»), 
які власне й утворюють критерії якості. Багато в чому схожий підхід було використано в 
Нідерландах, де використовувався традиційний підхід до оцінки адміністративних 
(управлінських) послуг публічних органів влади, що дозволило використовувати термін 
«судові послуги» та методологію оцінки сервісної діяльності. Така оцінка чітко 
привязувалась до вирішення завдань модернізації судової системи. Це найбільш відомі і 
,можливо, найбільш вдалі спроби створення моделі оцінки якості. 
 
Зважаючи на спільність політико-правового розвитку в сучасній Європі, особливо в 
контексті інтеграційних процесів в рамках ЄС, виникла проблема узгодження таких 
підходів, що стають все більш важливим інструментом зміцнення ролі судів в процесах 
демократизації. Ця проблематика активно обговорюється в рамках кількох інституцій Ради 
Європи, що є причетними до проблем правосуддя. Перш за все, це Європейська Комісія з 
ефективності правосуддя (CEPEJ), а також Консультативна Рада європейських суддів 
(CCJE). Узагальненням світової та європейської практики в цій сфері стали два документи, 
що були підготовлені у 2008 році, та містили виклад рамкової концепції оцінювання якості 
роботи судів: а) Висновок 11 (2008) Консультативної Ради європейських суддів (CCJE) 
«До уваги Комітету Міністрів Ради Європи про якість судових рішень», б) «Контрольний 
перелік на тему сприяння правосуддя та судам», ухвалений Європейською Комісією з 
ефективності правосуддя (CEPEJ) 2-3 липня 2008 року Ці документи близькі 
термінологічно та концептуально, однак практичні аспекти більш повно розглянуто в 
Контрольному переліку. 
 
Поряд з європейськими ініціативами заслуговують на увагу так звані «глобальні 
ініціативи», які формально не мають зв’язку з діяльністю якихось міждержавних органів, а 
є поєднанням зусиль аналітичних установ в кількох країнах, що найбільш суттєво 
просуваються в розробці відповідних концептульних підходів та технологічних прийомів. 
Хоча ініціатива в цій сфері належала країнам прецедентного права в рамках Консорціуму 
досконалого суду, вона знайшла підтримку в інших регіонах, перш за все  Європейської 
комісії з ефективності правосуддя. Базовою ідеєю цих ініціатив було визнання 
необхідності визначити фундаментальні цінності , що лежать в основі функціонування 
суду в демократичному суспільстві та утворюють ідеологічний контур досконалого суду, і 
на цих засадах - знайти уніфіковані та раціональні процедури визначення того, як можна 
оцінювати якість діяльності суду, тобто його відповідність іделогічним стандартам 
досконалого суду. 
 
Модель внутрішнього оцінювання якості роботи суду поки що не набула належного 
поширення на національному рівні, оскільки в багатьох країнах йде засвоєння її 
концептуальних засад, адаптація до існуючої практики та традицій.  
В Україні першою спробою застосовування цього підходу є апробація Методики 
оцінювання якості роботи суду, що була підготовлена Проектом USAID “Україна: 
верховенство права” в рамках пілотного дослідження в шести українських судах в січні-  
травні 2011 року. 
 

II. ОСНОВНІ ЗАСАДИ МЕТОДОЛОГІЇ  
 
Ключовим положення методології є те, що якість роботи суду - це кількісно-якісна 
характеристика ключових параметрів  функціонування суду як спеціалізованого 
державного органу із здійсненя судочинства, в яких знаходить відображення ступінь їх 
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відповідності суспільним очікуванням та стандартам справедливого суду.  
 
Ключовими елементами алгоритму оцінювання якості роботи суду є критерії оцінки 
(надалі – виміри якості або стандарти якості) та показники (індикатори).  
Критерії оцінки – це операційні або технологічні формулюванням суспільних стандартів 
якості роботи суду. В сучасних дискусіях про ідеологічні та концептуальні основи 
оцінювання якості роботи суду цей аспект отримує пояснення на основі виділення 
системного,  інтегрованого бачення таких суспільних очікувань в ідеї досконалого суду 
(court excellence).  
 
Показник (індикатор) конкретизує критерій, робить можливим його вимір та визначення 
проявів. За формою показник може мати різний характер:  питання анкети, статичний 
показник, вид поведінки, частота події, наявність чи відсутність якихось фактів, тощо. 
Кожен критерій (стандарт якості)  розкривається через систему показників. 
В оцінюванні якості виділяються наступні сфери: судове рішення, своєчасність судового 
розгляду, організація судового процесу (розгляду справи), поведінка працівника апарату 
суду, поведінка судді. Для кожної із сфер оцінювання в методиці розроблені відповідні 
критерії та показники. 
 
На стадії пілотного дослідження в рамках Проекту USAID “Україна: верховенство права” 
було виділено дві сфери оцінювання - судове рішення та  своєчасність судового розгляду. 

 
III. ЯКІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ 
 
При оцінюванні судового рішення об’єктом аналізу були виключно судові рішення по 
суті, ухвали з процесуальних питань не враховувались. 
У якості критеріїв якості судового рішення було використано наступні : обгрунтованість, 
застосування законодавства, зрозумілість (доступність), культура мови та стилю 
викладення (включно з дотриманням формальних вимог). 
 
Критерій “обгрунтованість” означає, що висновки суду, викладені у рішенні, отримано у 
результаті аналізу встановлених обставин справи, що доведені доказами, належним чином 
дослідженими судом. Оцінка проводилась за такими показниками: відповідність висновків 
суду обставинам справи, правильність оцінки юридично значущих обставин справи (їх 
повнота, достатність, доведеність тощо), повнота дослідження доказів, наявних у 
справі чи наведених сторонами, наведення мотивів прийняття чи неприйняття доказів 
сторін). 
 
Критерій “застосування законодавства” передбачає оцінку виконання при постановленні 
(оформленні) судового рішення вимог щодо обгрунтованості правових позицій на основі 
застосування і належного (правильного) тлумачення законодавства. При цьому 
використовуються наступні показники: повнота застосування законодавства, розуміння 
законодавства (знання законодавства та правильність його тлумачення), дотримання 
єдності судової практики (використання правових позицій вищих судів та Європейського 
Суду з прав людини). 
 
Критерій “зрозумілість та доступність судового рішення” передбачає оцінку можливості 
учасників судового провадження зрозуміти правові позиції та висновки суду на підставі 
рішення і на цій підставі отримати можливість реалізовувати свої цілі (наприклад, 
оскаржувати рішення). При цьому використовуються наступні показники: 
самодостатність (тобто відсутність потреби звертатися до інших матеріалів справи 
для розуміння висновків суду), можливість розуміння позиції та висновків суду особою, що 
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планує оскарження, можливість розуміння позиції та висновків суду особою без 
юридичної освіти, що не була учасником розгляду справи. 
 
Критерій “культура мови та стилю викладення” передбачає, що судове рішення написане 
зрозумілою  та професійною мовою а його стиль та структура відповідають стандартам 
процесуального документу. При цьому використовуються наступні показники: 
правильність мови (тобто відсутність орфографічних,граматичних та стилістичних 
помилок), відповідність структури та оформлення рішення процесуальним вимогам та 
загальновизнаній практиці , простота та доступність стилю (використання 
загальнопрйнятих слів, виразів, тощо). 
 
IV. СВОЄЧАСНІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 
 
Об’єктом оцінювання  є відповідність  фактичних строків виконання процесуальних дій 
судом принципу розумності та оптимальності судових строків та нормативним строкам, 
передбачених законом.  
Критеріями своєчасності  та оптимальності строків судового розгляду є дотримання 
процесуальних строків (строків встановлених законом), обгрунтованість рішень про 
поновлення пропущених строків, обгрунтованість рішень про подовження процесуальних 
строків, обгрунтованість рішень про призупинення процесуальних строків, ефективність 
та реальність судового контролю дотримання процесуальних строків, обгрунтованість 
прискореного розгляду справи чи проведення певних процесуальних дій. 
 
V. РЕЗУЛЬТАТИ ПІЛОТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Аналіз якості роботи шести українських судів було проведено в березні-квітні 2011 року в 
рамках апробації методики оцінювання якості роботи суду, що була підготовлена в 
рамках Проекту “Україна : верховенство права” робочою групою, до якої входять 
представники судів, органів суддівського самоврядування, українські та іноземні експерти.  
Для проведення оцінювання в пілотних судах було визначено робочі групи, до складу 
яких, як правило, входили суддя, працівник апарату суду та експерт-науковець. Члени 
робочої групи провели аналіз відібраної за спеціальною процедурою сукупності 
завершених судових справ, використовуючи стандартні бланки експертної оцінки. При 
визначенні параметрів вибірки справ було  враховано обмеженість часу та 
експериментальний характер Методики оцінювання, необхідність її апробації на відносно 
невеликій вибірковій сукупності справ (60 справ), без забезпечення повної статистичної 
репрезентативності. 
 
V.1. ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Вибірка. Базовим періодом оцінювання було обрано 2010 рік. Протягом цього періоду 
було завершено розгляд 6435 справ. Із загальної кількості справ було вилучено наступні 
категорії справ: справи окремого провадження, справи наказного провадження, справи про 
розлучення, справи “дітей війни”, виборчі справи, справи про призначення пенсій, справи 
про стягнення аліментів. Залишок за типами проваджень склав: цивільні справи – 578 
справ, кримінальні справи – 147 справ, адміністративні справи -188 справ. Відповідну 
пропорцію було використано для дизайну вибірки, де цивільні справи справи склали 38 
справ (64 %), адміністративні – 12 справ (20,0 %), кримінальні (16,0 %). Фактичний відбір 
справ проводився за принципом випадкового систематичного відбору з “кроком відбору” 
для кримінальних справ – 14 (тобто відбиралась кожна 14 справа) , цивільних – 15, 
адміністративних – 16. 



 
Нижче наведено окремі результати дослідження в графічній або табличній формі. 
 
Судове рішення 

 

Графік 1. Правильністі оцінки судом обставин справи, % 

 
 

Графік 2 . Оцінка  повноти дослідження доказів, % 

10

26,7

13,3

50

0 10 20 30 40 50 60

докази не дослідженні

докази досліджені формально

безпідставно докази досліджувались частково

докази досліджені повно та системно 

 
 

Графік 3. Загальна оцінка мотивації прийняття чи неприйняття доказів сторін, % 
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Графік 4. Загальна оцінка повноти застосування законодавства, % 

 
 

Графік 5. Загальна оцінка використання правових позицій вищих судів та 

Європейського суду з прав людини, % 

 
 

Графік 6.  Оцінка наявності орфографічних, граматичних, синтаксичних помилок у 

тексті, % 

 

 

Своєчасність судового розгляду 

за типами справ Показники середній 
цивільні кримінальні адміністративні 

Тривалість розгляду 
справ  49,3 53,8 34,8 49,9 

Строк між днем 
отримання позову (заяви, 
скарги, тощо) та днем  
відкриття провадження 

1,3 1,4 1,3 1 

Тривалість підготовчого  
провадження 19 21,8 10,1 17,8 
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  10

за типами справ Показники середній 
цивільні кримінальні адміністративні 

Кількість судових 
засідань 2,4 2,3 2,9 2,4 

Найбільш тривалий 
період між судовими 
засіданнями 

19,1 18,3 16,4 23 

Період між  першим 
судовим засіданням та 
днем проголошення 
рішення 

33,8 37,6 25,2 29,1 

 
Графік 7.  Дотримання часу початку засідань (% ) 

 



 

V.2. АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Вибірка. Було визначено категорії справ ,що мали бути включені до вибірки (50 справ – 
цивільні, 20 - кримінальні). При формуванні вибірки було використано фактичну 
пропорцію цих справ в загальному залишку справ. Фактичний відбір справ проводився за 
принципом випадкового систематичного відбору з загального масиву справ масиву справ в 
канцелярії суду перед їх поверненнням до місцевих судів.  Придатними для обробки було 
визнано 70 заповнених бланків аналізу. 
Нижче наведено окремі результати дослідження в графічній або табличній формі. 
 

Судове рішення 

Графік 1. Загальна оцінка відповідності висновків суду обставинам справи, %  

 

 

Графік 2. Загальні дані щодо  правильності оцінки судом обставин справи, % 

 

 

Графік 3.Загальна оцінка  повноти дослідження доказів, % 
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Графік 4. Загальна оцінка мотивації прийняття чи неприйняття доказів сторін, % 

6,3

93,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

в окремих випадках
порушується

дотримується майже
заажди

 

 

Графік 5. Загальна оцінка повноти застосування законодавства, % 

 
 

Графік 6. Розуміння та правильність тлумачення законодавства,  % 

 

 

Графік 7. Використання правових позицій вищих судів та Європейського суду з прав 

людини, % 

  

  12



 
Графік 8. Самодостатність (відсутність потреби звертатися до інших матеріалів 

справи для розуміння висновків суду), % 

 

 
Графік 9. Можливість розуміння позиції та висновків суду особою, що планує 

оскарження, % 

 

 

Графік 10. Можливість розуміння рішення особою без юридичних знань, % 
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Графік 11.  Відсутність орфографічних, граматичних, синтаксичних помилок  у 

тексті, % 

85,4

2,1

12,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

дії проведено в середені встановленнго строку

дії проведені в останній день строку

дії проведено невідкладно

 
Графік 12.  Доступність стилю та мови (використання зрозумілої мови), % 

 

 

Графік 13.  Яcність та чіткість формулювання резолютивної частини рішення, % 
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Своєчасність  судового розгляду 

за типами справ Показники середній 
цивільні кримінальні 

Тривалість розгляду справ  
 48,7 53,1 37,8 

Строк між днем отримання 
позову (заяви, скарги, тощо) та 
днем  відкриття провадження 
 

39,9 - - 

Кількість судових засідань 
 1,9   

Найбільш тривалий період між 
судовими засіданнями 
 

17,8 18,3 16,4 

Період між  першим судовим 
засіданням та днем проголошення 
рішення 
 

31,1 32 34,8 

 

Графік 14. Дотримання строків  направлення повісток, судових повісток-

повідомлень, ухвал, %  

 
 

Графік 15. Дотримання часу початку засідань, % 

91,7

6,3

2,1
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загалом достаттнє знання та правильне
тлумачення законодавства

окремі несуттєві помилки

суттєві помилки у розумінні(тлумаченні)
законодавства
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Графік 16. Характер реагувань суду на заяви, що мають  характер зловживань 

процесуальними правами, %  

85,3

4,4

7,4

2,9
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 такі заяви та клопотання відсутні
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процесуальними правами
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Графік 20. Наявність мотивації рішень про поновлення пропущених строків, %   

 

 
 

 

 

 

66,7
11,1

22,2
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мотивація відсутня
мотивація загалом правильна, але є

повне та правильне пояснення мотивації

V.3. ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Вибірка. Із загальної кількості справ, що фактично могли бути оцінені було вилучено 
справи про банкрутство. Залишок за категоріями справ склав: справи про стягнення 
заборгованості – 552 справи, про визнання договорів недійсними – 135 справ, про 
визнання права власності -112 справ. Відповідну пропорцію було використано для дизайну 
вибірки. Фактичний відбір справ проводився за принципом випадкового систематичного 
відбору з “кроком відбору” для : справ про стягнення заборгованості – 28 (тобто 
відбиралась кожна 28 справа) , про визнання договорів недійсними – 7, про визнання права 
власності -12.  Придатними для обробки було визнано 47 заповнених бланків аналізу. 
 
Нижче наведено окремі результати дослідження в графічній або табличній формі. 
 
Судове рішення 

Графік 1.  Відповідність висновків суду обставинам справи, % 

95,8

4,2

0 20 40 60 80 100 120

Висновки суду в повній мірі відповідають
обставинам справи

висновки суду суперечать окремим (не
суттєвим) обставинам справи
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Графік 2.  Правильність оцінки судом обставин справи, % 

 

 

Графік 3. Загальна оцінка  повноти дослідження доказів, %  

25,5

70,2
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Графік 4. Оцінка мотивації прийняття чи неприйняття доказів сторін, % 

6,3

4,2

85,4
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Графік 5. Оцінка повноти застосування законодавства, % 
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Графік 6. Розуміння та правильність тлумачення законодавства,  % 

 
Графік 7. Використання правових позицій вищих судів та Європейського суду з прав 

людини, %  

 
Графік 8. Самодостатність  (відсутність потреби звертатися до інших матеріалів 

справи для розуміння висновків суду),%  

69
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Графік 9. Можливість розуміння позиції та висновків суду особою, що планує 

оскарження, %  
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Графік 10. Можливість розуміння рішення особою без юридичних знань ,%  

2,1

95,8

2,1
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окремі положення складно сприймаються
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Графік 11. Правильність мови (відсутність орфографічних, граматичних, 

синтаксичних помилок  у тексті), %  
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Графік 12. Доступність стилю та мови (використання зрозумілої мови),  % 

 
Графік 13.  Ясність та чіткість формулювання резолютивної частини рішення, %  

64,6

35,4
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Своєчасність судового розгляду 

Показники середній 

Тривалість розгляду справ  56,2 
Кількість судових засідань 2,5 
Найбільш тривалий період між судовими засіданнями 23,3 
Період між  першим судовим засіданням та днем 
проголошення рішення 29,7 

Графік 15. Дотримання строків  направлення повісток, судових повісток-

повідомлень, ухвал % 

 
Графік 16.  Існування підстав для подовження строків (%) 

 
 

V.4. ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 
 

Вибірка. Із загальної кількості справ, що фактично могли бути оцінені, було вилучено 
справи за зверненнями суб’єкта владних повноважень. Залишок за категоріями справ 
склав: справи зі спорів фізичних чи юридичних осіб із суб’єктами владних повноважень 
щодо оскарження їх актів, дій чи бездіяльності – 1379 справ, справи з приводу прийняття 
громадян на публічну службу, її проходження чи звільнення – 231 справа,  справи щодо 
правовідносин пов’язаних з виборчим процесом -67 справ. Відповідну пропорцію було 
використано для дизайну вибірки. Фактичний відбір справ проводився за принципом 
випадкового систематичного відбору з “кроком відбору”  : справи зі спорів фізичних чи 
юридичних осіб із суб’єктами владних повноважень щодо оскарження їх актів, дій чи 
бездіяльності – 40 ( тобто відбиралась кожна 40 справа), справи з приводу прийняття 
громадян на публічну службу, її проходження чи звільнення – 10,  справи щодо 
правовідносин пов’язаних з виборчим процесом -10.  Придатними для обробки було 
визнано 48 заповнених бланків аналізу. 
 
Нижче наведено окремі результати дослідження в графічній або табличній формі. 
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Судове рішення 

Графік 1. Відповідність висновків суду обставинам справи, % 

 
Графік 2.  Правильність оцінки судом обставин справи, % 

 
Графік 3. Загальна оцінка  повноти дослідження доказів, % 

 
Графік 4. Мотивація прийняття чи неприйняття доказів сторін, %  

6,3

18,8

75

0 10 20 30 40 50 60 70 80

мотивація носить формальний характер

мотивація загалом правильна, але є несуттєві
помилки 

повне та правильне пояснення мотивації
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Графік 5. Загальна оцінка повноти застосування законодавства, %  
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Графік 6. Розуміння та правильність тлумачення законодавства,  %  

 
Графік 7. Використання правових позицій вищих судів та Європейського суду з прав 

людини, %  

 
Графік 8. Самодостатність   (відсутність потреби звертатися до інших матеріалів 

справи для розуміння висновків суду) ,%  
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Графік 9. Можливість розуміння позиції та висновків суду особою, що планує 

оскарження, % 

 
Графік 10. Можливість розуміння рішення особою без юридичних знань , %  

 
Графік 11.  Відсутність орфографічних, граматичних, синтаксичних помилок  у 

тексті, %  
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Графік 12. Доступність стилю та мови (використання зрозумілої мови), %  
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Графік 13. Яcність та чіткість формулювання резолютивної частини рішення, %  
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Своєчасність судового розгляду 

Показники середній 

Тривалість розгляду справ  41,3 
Експертна оцінка оптимальної та реальної тривалості розгляду 5,9 
Кількість судових засідань 2,8 
Найбільш тривалий період між судовими засіданнями 16,9 
Період між  першим судовим засіданням та днем 
проголошення рішення 23,9 

Графік 14. Дотримання часу початку засідань, % 
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дотримується майже завжди

 
Графік 15.  Характер реагувань суду на заяви, що мають  характер зловживань 
процесуальними правами, (% ) 
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суд не враховує можливість зловживання
процесуальним правами
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Графік 16.  Існування підстав для прийняття рішення про поновлення строків, % 

 
 

V.5. ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД 
 
Вибірка. Із загальної кількості справ, що фактично могли бути оцінені було вилучено 
справи: про банкрутство, зі спорів про про право на об’єкти інтелектуальної власності, 
комерційну таємницю,. Залишок за категоріями справ, відібраними для оцінювання,  
рахувався з дати надходження справи до суду, починаючи з січня 2011 року. Фактичний 
відбір справ проводився за принципом випадкового систематичного відбору з “кроком 
відбору” – 3 (тобто відбиралась кожна третя справа). Всього було відібрано 50 справ 
(справ про стягнення заборгованості – 20  , про визнання договорів недійсними – 10, про 
визнання права власності -20).  Придатними для обробки було визнано 48 заповнених 
бланків аналізу. 
 
Нижче наведено окремі результати дослідження в графічній або табличній формі. 
 
Судове рішення  

Графік 1. Dідповідність висновків суду обставинам справи, % 

 

Графік 2. Загальні дані щодо  правильності оцінки судом обставин справи, %) 
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Графік 3. Загальна оцінка  дослідження доказів повноти, (%) 
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Графік 4. Загальна оцінка повноти застосування законодавства, % 
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4,2

85,4
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\ 

Графік 5. Розуміння та правильність тлумачення законодавства, %   

 
Графік 6. Використання правових позицій вищих судів та Європейського суду з прав 

людини, % 
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Графік 7. Самодостатність - відсутність потреби звертатися до інших матеріалів 

справи для розуміння висновків суду, % 

91,7

8,3
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рішення містить всі положення що достатні для
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для розуміння окремих положень необхідно
звертатись до матеріаллів справи

 
Графік 8.  Можливість розуміння позиції та висновків суду особою, що планує 

оскарження, % 

64,6
35,4
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рішення є в повній мірі зрозумілим
незрозумілими можуть бути окремі

 
Графік 9. Можливість розуміння рішення особою без юридичних знань, % 

 
Графік 10.  Відсутність орфографічних, граматичних, синтаксичних помилок  у 

тексті, % 

87,5

12,5
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окремі помилки

помилки відсутні
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Графік 11. Доступність стилю та мови (використання зрозумілої мови), %  

 
Графік 12.  Ясність та чіткість формулювання резолютивної частини рішення , % 
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95,8
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проблеми відсутні

 
 

Своєчасність  судового розгляду 

Показники середній 

Тривалість розгляду справ  69,5 
Кількість судових засідань 3,7 
Найбільш тривалий період між судовими засіданнями 26,8 
Період між  першим судовим засіданням та днем 
проголошення рішення 44,4 

Графік 13. Дотримання строків  направлення повісток, судових повісток-

повідомлень, ухвал, %  
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Графік 15. Дотримання часу початку засідань, %  

 
Графік 16.  Існування підстав для прийняття рішення про поновлення строків, % 

 
Графік  17. Наявність мотивації рішень про продовження строків, %   

 
 

V.6  АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Вибірка. Було визначено категорії справ ,що мали бути включені до вибірки: цивільні 
справи – справи щодо спорів про право власності та інші речові права, справи щодо 
спорів, що виникають з договорів, справи щодо земельних правовідносин; кримінальні 
справи – щодо заподіяння тілесних ушкоджень, щодо злочинів проти власності, щодо 
злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. При формуванні вибірки було 
використано фактичну пропорцію цих справ в загальному залишку справ.Фактичний 
відбір справ проводився за принципом випадкового систематичного відбору.  Придатними 
для обробки було визнано 56 заповнених бланків аналізу. 
Нижче наведено окремі результати дослідження в графічній або табличній формі. 
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Судове рішення 

Графік 1. Відповідність висновків суду обставинам справи, % 
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Графік 2. Загальні дані щодо  правильності оцінки судом обставин справи, % 

 
Графік 3. Оцінка  повноти дослідження доказів, % 

50

7,1

42,9

0 10 20 30 40 50 60

докази дослідженні формально

безпідставно докази досліджувались частково

докази дослідженні повно та системно 

 

Графік 4. Загальна оцінка мотивації прийняття чи неприйняття доказів сторін, % 
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Графік 5. Оцінка повноти застосування законодавства, % 

 

Графік 6. Оцінка розуміння та правильності тлумачення законодавства,  % 

 
Графік 7. Оцінка використання правових позицій вищих судів та Європейського суду 

з прав людини, % 

 

Графік 8. Оцінка самодостатності рішення, % 
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Графік 9. Загальна оцінка можливості розуміння позиції та висновків суду особою, 

що планує оскарження, % 

 
Графік 10. Загальна оцінка можливості розуміння рішення особою без юридичних 

знань, % 

 
Графік 11. Загальна оцінка  наявності орфографічних, граматичних, синтаксичних 

помилок  у тексті, % 

 
Графік 12. Доступність стилю та мови, % 
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Графік 13.  Яcність та чіткість формулювання резолютивної частини рішення, % 
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розумінні та виконання
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Своєчасність  судового розгляду 

Показники середній 

Тривалість розгляду справ  19,7 
Строк між днем отримання позову (заяви, скарги тощо) та днем 
відкриття провадження 4,2 

Кількість судових засідань 1,7 
Найбільш тривалий період між судовими засіданнями 16 
Період між  першим судовим засіданням та днем 
проголошення рішення 19,9 

Графік 14. Дотримання строків  направлення повісток, судових повісток-

повідомлень, ухвал, % 

87,5

12,5
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дії проведено невідкладно (в перший день
встановленного строку)

дії проведено в середені встановленного строку

 
 

VI. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 
 

Пілотне дослідження дає підстави зробити наступні висновки. 
1. Загалом в Україні існують законодавчі та організаційні передумови для включення 
внутрішнього оцінювання якості роботи суду в практику адміністрування судової системи. 
Серед таких передумов є наступні: 

• зацікавленість суддів , органів управління судовою системою, інститутів 
громадянського суспільства у визначенні реального рівня задоволення суспільних 
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потреб щодо діяльності суду; 
• можливість використання досвіду оцінювання якості роботи суду в інших країнах, 

існування «глобальних ініціатив» щодо поширення сучасних підходів у оцінюванні, 
• наявність розвинутих та активних інститутів суддівського самоврядування, 
• можливість відбору кваліфікованих суддів та працівників апарату, що можуть 

проводити неупереджену оцінку якості роботи суду, узагальнювати результати та 
формулювати рекомендації щодо вирішення виявлених проблем; 

• відсутність в національному законодавстві про судоустрій законодавчих заборон чи 
суттєвих обмежень щодо проведення такої оцінки; 

• наявність гарантій збереження неупередженості суддів, унеможливлення 
використання процедур оцінювання для тиску на суддів чи суди; 

• наявність у законодавстві про судоустрій та судові процедури достатньо чітких 
загальних принципів , що можуть бути використані у процедурах оцінювання як 
критеріїї якості діяльності суду. 

2. Результати пілотного дослідження засвідчують , що обрана концепція та методика 
оцінювання : 

• дозволяють  отримувати комплексне уявлення про ключові параметри роботи суду, 
зокрема про ті, що не знаходять відображення у статистиці чи інших традиційних 
формах збору та узагальнення інформації; 

• придатні для використання у всіх судах , є достатньо простими та технологічними, 
не потребують залучення сторонніх фахівців; 

• мають мінімальні ризики щодо персоніфикаціі оцінок та можливого маніпулювання 
результатами, створення ситуацій, які можуть тлумачитись як «тиск на суддю» або 
«втручання в його діяльність; 

• дозволяють отримувати результати у формі зручній для використання в різних 
площинах  організації роботи суду. 

 
3. Зважаючи на ці обставини , в подальшій імплементації в Україні методології 
внутрішнього оцінювання якості діяльності суду найбільш песпективними та 
реалістичними напрямками можуть бути наступні:  

3.1.Вдосконалення методики оцінювання дозволить її доповнити новими сферами 
оцінювання, що не були охоплені на пілотній стадії, а також усунути існуючі 
концептуальні та технічні недоліки та прогалини. Зокрема, в методиці доцільно мати 
базові модулі (критерії та показники, що стосуються всіх судів) та додаткові , що будуть 
відображати специфіку окремих видів процесів та інстатнційні особливості судів. Крім 
того того, потребують уточнень окремі критерії та показники, які на пілотній стадії 
виявились не в повній мірі придатними для використання через нечіткість формулювання 
чи невизначеність об'єкту оцінювання. Важливе значення може мати підготовка 
стандартних моделей вибірки для різних типів судів (в залежності від юрисдикції чи 
інстанції). Вдосконалена методика потребуватиме апробації в кількох судах різного типу. 
  3.2.Необхідно розпочати роботи щодо визначення правил та процедур поєднання 
результатів «внутрішнього оцінювання якості роботи суду» та даних про роботу суду на 
основі опитувань «користувачів суду».  

3.3. Особливого значення набуває формування спільноти суддів та експертів, 
представників громадськості, що поділяють цінності нового підходу в адмініструванні 
судів; а також формування в професійному середовищі усвідомлення важливості та 
необхідності нового бачення якості діяльності суду та методів його оцінювання. Це 
дозволить в перспективі вирішити ключову суб’єктивну проблему внутрішнього 
оцінювання роботи суду –відбір “оцінювачів”, що є неупередженими, позбавленими  

3.4. Потребує вдосконалення система статистичного обліку та звітності в судах , що 
має бути спрощена та частково узгоджена з показниками  «Контрольного переліку на тему 
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сприяння правосуддя та судам», ухваленого Європейською Комісією з ефективності 
правосуддя (CEPEJ) 2-3 липня 2008 року . Такі зміни дозволять більш коректно 
поєднувати результати оцінювання та статистичні дані.  

3.5. Важливо забезпечити інформаційну  та освітню підтримку, зокрема:   
• підготувати науково-практичний посібник з оцінювання якості діяльності 

суду;  
• підготувати науково- практичний коментар методики оцінювання якості 

діяльності суду; комплекс методичних матеріалів (програми спецкурсу, 
практичні завдання, тести, тощо)для вищих навчальних закладів, що будуть 
відповідно до законодавства про судоустрій визначені як заклади підготовки 
та підвищення кваліфікації професійних суддів; а також, 

• поширити інформацію про досвід оцінювання якості суду для громадськості, 
світової спільноти. 
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