
Додаток № 3 до  

Порядку і методології 

 регулярного оцінювання та  

                                                                                                      самооцінювання судді 

Анкета самооцінки судді 

 
ПІБ судді  ____________________________________________________________________ 

Суд, в якому працює суддя _____________________________________________________ 

Стаж роботи у галузі права (повний перелік попередніх місць роботи за роками) 

_____________________________________________________________________________ 

Стаж роботи на посаді судді ____________________________________________________ 

Тип характеру: 

інтраверт екстраверт  

Стать                      Ж                           Ч 

 

Будь ласка, оцініть Вашу власний діяльність, відповідно до описаних 

характеристик, використовуючи наведену рейтингову шкалу. 

 1. Незадовільно 2. Задовільно 3. Добре 
4. Дуже 

добре 
5. Відмінно  

І Операторний аспект професійної самооцінки 

Когнітивні здібності 

1.1. Здатність до 

моделювання подій 

у ретроспективі. 

      

1.2. Здатність 

протидіяти 

суспільній думці, 

що може 

спотворити процес 

пізнання. 

      

1.3. Здатність 

ефективно 

використовувати 

неупорядковану 

інформацію. 

      

1.4. Здатність 

протидіяти 

негативному 

емоційному фону 

процесу пізнання 

(протидія 

зацікавлених осіб 

встановленню 

обставин справи, 

      



характер обставин 

справи тощо). 

Спеціальні юридичні здібності 

1.5. Здатність до 

написання 

мотивувань, що 

компетентно 

пояснюють суть 

судового рішення. 

      

1.6. Здатність до 

написання 

мотивувань, що 

містять чіткі та 

обґрунтовані 

тлумачення норм 

закону, які можуть 

бути використані в 

подальшій судовій 

практиці. 

      

1.7. Здатність до 

написання рішень, 

що стосуються 

тільки тих питань, 

які повинні бути 

вирішені у справі. 

      

1.8. Здатність до 

написання 

мотивувань, що 

достовірно 

презентують  факти, 

які необхідні для 

вирішення справи. 

      

1.9. Здатність до 

написання судових 

рішень, що містять 

оцінку аргументів 

обох сторін. 

      

1.10. Уважність до 

аргументів всіх 

сторін у справі під 

час їх виступу у 

суді (судових 

дебатів) 

      

Комунікативні здібності 

1.11. Поводження у 

спосіб, що сприяє 

повазі до судової 

системи 

      

1.11.1. У залі 

судового засідання 

      

1.11.2. Поза залою 

судового засідання, 

      



у повсякденному 

житті 

1.12. Прояв поваги 

до всіх 

співробітників суду 

      

1.13. Здатність до 

написання чітких та 

лаконічних судових 

рішень. 

      

1.15. Здатність до 

написання судових 

рішень, що 

компетентно 

узагальнюють 

відповідні факти у 

справі. 

      

1.16. Здатність до 

написання судових 

рішень, в яких 

правове 

обґрунтування 

легко 

прослідковується. 

      

1.17. Забезпечення 

конструктивного 

зворотного зв’язку 

зі співробітниками 

суду. 

      

ІІ Результативний аспект професійної самооцінки 

2.1. Дотримання 

строків 

провадження у 

справі. 

      

2.2. Дотримання 

строків 

виготовлення 

судового рішення. 

      

 

Яка частина прийнятих Вами судових рішень в подальшому була скасована? Як Ви 

можете це пояснити? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Яка частина прийнятих Вами судових рішень в подальшому була змінена? Чим 

пояснюються такі факти? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Чи приймались Вами рішення, які в подальшому стали підставою для винесення рішень 

міжнародними судовими установами та іншими міжнародними організаціями у зв’язку з 

встановленням порушення Україною міжнародно-правових зобов’язань? Якщо такі 

рішення Вами ухвалювались, поясність, як це стало можливим? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Чи відкривались стосовно Вас дисциплінарні справи? Чи притягались Ви раніше до 

дисциплінарної відповідальності? Якщо так, вкажіть, які дисциплінарні проступки були 

виявлені у Ваших діях та чим Ви можете їх пояснити? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

У яких професійних заходах Ви брали участь протягом року (семінари, конференції, 

тощо)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Які професійні публікації Ви маєте за останній рік? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Які питання правозастосування викликають Ваш інтерес? В яких сферах Ви бажаєте 

вдосконалити Ваші знання?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Яку іншу особливу інформацію про свою роботу судді Ви хотіли би повідомити? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

   _______________                            _______________                 _______________________ 
           дата  заповнення                                                                  підпис                                                      прізвище, ініціали судді  

 


