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ДОРОЖНЯ КАРТА КАНДИДАТА

Добір та призначення на посаду судді здійснюється після прийняття Вищою кваліфікаційною комісією 
суддів України рішення про оголошення добору кандидатів та розміщення на своєму офіційному 
веб-сайті оголошення про проведення конкурсу.

В оголошенні буде визначено кінцевий термін подання документів, що не може бути менше 30 днів з 
дати розміщення оголошення.

На підставі поданих документів ВККС здійснює перевірку відповідності 
особи вимогам до кандидатів.

СПЕЦІАЛЬНА
ПЕРЕВІРКА

Якщо кандидат проходить перевірку відповідності вимогам ВККС 
проводить спеціальну перевірку в порядку, визначеному законом щодо осіб, 
які відповідають вимогам до кандидата на посаду судді ВСІВ (надсилання 
до уповноважених органів запитів про перевірку відповідних відомостей 
щодо кандидатів).

– заява про проведення кваліфікаційного оцінювання;
– копія паспорта громадянина України;
– анкета; 
– мотиваційний лист;
– декларація родинних зв’язків;
– декларація доброчесності судді;
– копія диплому про вищу юридичну освіту (з додатками);
– копія документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);
– копію трудової книжки;
– довідка медичної установи про стан здоров’я;
– письмова згода на збирання, зберігання, обробку та використання 

інформації;
– згода на проведення спеціальної перевірки;
– декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування;
– копія військового квитка (за наявності);
– заява про проведення перевірки, визначеної Законом України 

«Про очищення влади»;
– документи, які підтверджують дотримання однієї з вимог щодо 

стажу роботи. 



ПРОВЕДЕННЯ
ІСПИТУ

З метою виявлення рівня знань, практичних навичок та умінь у 
застосуванні закону, здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді 
та з відповідною спеціалізацією, ВККС проводить іспит, що включає: 
— анонімне письмове тестування;
— виконання практичного завдання.

Порядок проведення іспиту та методика визначення результатів 
затверджуються ВККС.

ДОСЛІДЖЕННЯ
ДОСЬЄ

Кваліфікаційне оцінювання включає дослідження досьє кандидата.

Для цього ВККС формує і досліджує:
— суддівське досьє – для кандидатів-суддів (ч. 4 ст. 85 ЗУ «Про судоустрій і 
статус суддів»);
— досьє кандидата на посаду судді – для кандидатів, які не є суддями 
(ч. 5 ст. 85 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»).

За наявності відповідних підстав Громадська рада доброчесності надає 
ВККС висновок про невідповідність кандидата на посаду судді критеріям 
професійної етики та доброчесності.

СПІВБЕСІДА

Співбесіда із кандидатом полягає в обговоренні результатів дослідження 
досьє.

ВККС може ухвалити рішення про запровадження та проведення інших 
тестувань з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей, 
загальних здібностей, а також про застосування інших засобів встановлення 
відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання.

ПРИЙНЯТТЯ
РІШЕННЯ

За результатами проведення конкурсу на зайняття посад судді у Вищому 
суді з питань інтелектуальної власності ВККС ухвалює рішення про 
підтвердження або не підтвердження здатності кандидата здійснювати 
правосуддя.

Якщо кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя, ВККС 
ухвалює рішення про внесення рекомендації Вищій раді правосуддя щодо 
призначення кандидата на посаду судді.

Вища рада правосуддя розглядає питання про внесення Президентові 
України подання про призначення судді на посаду у Вищий суд з питань 
інтелектуальної власності та ухвалює відповідне рішення.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ВИЩИЙ СУД З ПИТАНЬ

ДОРОЖНЯ КАРТА КАНДИДАТА


