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4.2. Наукова новизна отриманих результатів 
 

У світовій практиці існують три стратегії протидії корупції: стратегія 

усвідомлення, стратегія попередження і стратегія верховенства закону. В 

Україні існує надто багато табуйованих тем та осіб. Так, проблема корупції 

“набуває конкретного обличчя” лише тоді, коли певна політична особа йде з 

влади і стає до неї в опозицію. ЗМІ перебувають на утриманні фінансово-



економічних груп, а тому їх основною функцією вже є, власне, не об’єктивне 

інформування суспільства, а участь у клановій боротьбі. За таких обставин 

роль “псів демократій” поступово перехоплюють соціальні медіа (соціальні 

мережі, блоги та інші соціальні сервіси). 

Дослідження міжнародного досвіду дозволяє інтегрувати найбільш 

ефективні тактичні прийоми в практику протидії корупції в Україні. Така 

стратегія має будуватися на реальній практичній взаємодії державних і 

громадських структур, оскільки ключовим партнером у боротьбі з корупцією 

завжди є громадянське суспільство. Проте слід визначити, що громадянське 

суспільство також деформоване корупцією.  

Мета інформаційної політики в демократичній системі – дозволити 

найширшому діапазону уявлень і поглядів бути обнародуваними і 

забезпечувати умови, при яких всі можуть мати рівний шанс володіння 

суспільною увагою. 

Підвищення довіри до судової системи України належить до завдань 

судової влади та окреслено стратегічними документами розвитку судової 

влади України останніх років. На ступінь довіри (недовіри) громадян до 

правосуддя впливає множина чинників, найважливішими серед яких слід 

назвати: якість законодавства, на основі якого ухвалюються та 

обґрунтовуються судові рішення; якість суддівського корпусу; ступінь 

доступності та відкритості правосуддя; висвітлення роботи суду у ЗМІ; 

ступінь виконання судових рішень. 

Від довіри до суду слід відрізняти сприйняття правосуддя 

громадянами, на рівень якого впливають можливість громадян захистити свої 

права у суді, застосування закону судом у належний та ефективний спосіб, 

рівність та недискримінація перед законом, законність прийнятих судових 

рішень, ефективна боротьба держави з корупцією тощо. 

Для визначення рівня оцінки довіри українських громадян до системи 

правосуддя доцільно використати наведений досвід та врахувати показник – 

судовий досвід особи; виділяючи такі категорії респондентів як 1) особи без 



судового досвіду; 2) особи з судовим досвідом у минулому; 3) особи, які 

перебувають у судовому процесі в момент опитування. 

Всю аудиторію, крім того, пропонується поділити на 2 категорії – 

звичайних громадян та осіб з професійним досвідом у сфері судової влади 

(юристи, адвокати, судді, судді у відставці, експерти, посадові особи судової 

влади). 

Для опитування пропонується застосувати методологію Євробарометру 

та сформулювати одне основне запитання: «Чи довіряєте Ви судовій владі 

України?» з варіантами відповідей. Зважаючи на відповідь, надану 

респондентом, наступне питання буде уточнювати причини, що формують 

довіру (або недовіру) респондента до судової системи України та 

пропонувати оцінити ступінь впливу цих причин на думку особи. 

З урахуванням цих обставин в загальнодержаних моніторингах 

доцільно використовувати наступні показники  феномену довіри до суду: 

 

 загальний рівень довіри до суду;  

 порівняння рівнів довіри до суду та інших суспільних інститутів; 

 чинники довіри до суду; залежності загальних оцінок і оцінок окремих  

вимірів діяльності суду; 

 вплив наявності  судового досвіду на рівень довіри до суду (населення); 

додатково аналізуються відмінності рівня довіри до суду в залежності від 

особливостей судового досвіду: успішність звернення до суду; 

юрисдикція та інстанція; 

 оцінка учасниками судових засідань основних вимірів діяльності суду; 

 довіра до суду професійних учасників судових проваджень (адвокати, 

юристи, прокурори); 

 оцінка професійними учасниками судових засідань основних вимірів 

діяльності суду. 
 

4.3. Актуальність виконаних розробок в рамках цільової комплексної 

програми 
 

Довіра до суду є умовою довіри до публічної влади загалом та окремих 

інститутів. Без визнання того, що в країні існує ефективний судовий захист 

від зловживань чи інших неналежних дій посадових осіб та державних 

органів, неможливо уявити сприйняття населенням державного устрою - як 

демократичного урядування. 



Актуальність аналізу сучасного досвіду соціологічних оцінок рівня 

довіри до соціальних інститутів, зокрема, суду, пов’язана із тим, що для 

європейських країн все більш характерним стає парадокс масової свідомості 

– довіра до суду зменшується навіть за умов підвищення ефективності, 

доступності, справедливості судочинства, що фіксуються за результатами 

реформ судоустрою. Зростають вимоги й очікування (особливо у більш 

освічених чи соціально адаптованих категорій населення), і, відповідно, 

з’являється ймовірність невідповідності темпів реформ і наявності 

позитивної динаміки довіри до суду. 

Оцінка довіри до суду визнана у якості виміру верховенства права 

(правовладдя). Такий підхід застосовується у різноманітних міжнародних та 

національних практичних інструментах оцінки демократичних режимів.  

В межах цільової програми «Корупція в Україні: соціологічний аналіз» 

актуальність виконаних розробок полягає в тому, щоб сформувати головні 

засади національного моніторингу довіри до суду. Для її досягнення виконані 

наступні завдання: по-перше, операціоналізовано поняття «довіра до суду» в 

показниках, що застосовуються в більшості сучасних досліджень; по-друге, 

проведено огляд основних міжнародних та національних інструментів оцінки 

довіри до суду, по-третє, виявлено особливості українського контексту в 

спроможності застосування різних методик.  
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