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I. ВСТУП 
 
У 2016 році на замовлення Проекту USAID «Справедливе правосуддя» було проведено 

опитування суддів України. Опитування проведено компанією «ГФК Юкрейн». 

Основними цілями опитування було вивчення думки суддів щодо реформування судової 

системи України; відновлення довіри громадян України до судової влади; виконання 

законів України «Про відновлення довіри до судової влади», «Про очищення влади» та 

«Про забезпечення права на справедливий суд»; оцінити ефективність процесу 

реформування судової системи на думку суддів та сприяти пошуку дієвих шляхів 

підвищення ефективності цього процесу.
1
  

 

Компанія «ГФК Юкрейн» проводила опитування з 21 лютого до 23 березня 2016 року. 

Суди обиралися випадковим чином відповідно до пропорційного розподілу кількості судів 

у кожній категорії. Судді в кожному суді також обиралися випадковим чином. Загалом, 

було опитано 717 суддів, включаючи суддів судів вищої інстанції (Верховного Суду 

України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ, Вищого адміністративного суду, Вищого господарського суду); апеляційних судів 

(апеляційних судів загальної юрисдикції, апеляційних адміністративних судів, 

апеляційних господарських судів); місцевих судів загальної юрисдикції (районних, міськ-

районних, міських, районних у місті), місцевих адміністративних судів і місцевих 

господарських судів).
2
 

 

Виходячи з нашої співпраці навесні 2014 року, Проект USAID «Справедливе правосуддя» 

запросив мене взяти участь в проекті з опитування. Я брав участь у підготовці 

опитувальника та аналізі даних для цього звіту. Перед аналізом даних я працював із Д-ром 

Ларою К. Ролл, яка відповідала за перекодування та побудову змінних і діапазонів для 

аналізу. Вона також відповідала за здійснення факторного аналізу та оцінку надійності 

діапазонів. Я здійснив багатовимірний аналіз і цілковито відповідаю за зміст цього звіту. 

 

У цьому звіті я, перш за все, окреслюю можливості кадрової реформи судової системи та 

ризики, які можуть виникнути через зосередженість на перспективах «людей у системі»: 

суддів різних судів. По-друге, я вивчаю підтримку різних аспектів реформи на основі 

соціально-демографічних характеристик суддів, їх стажу та посад у судовій системі, умов 

праці та інших потенційно важливих аспектів, які можуть вплинути на реформу та її темп. 

 

                                            
1
 Компанія «ГФК Юкрейн», Опитування суддів України щодо реформування судової системи України та 

виконання законів України  «Про відновлення довіри до судової влади», «Про очищення влади» та «Про 

забезпечення права на справедливий суд», Проект USAID «Справедливе правосуддя», 2016 р. 
2
 Там само. 
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II. ЧОТИРИ ВИМІРИ КАДРОВОЇ РЕФОРМИ В СУДОВІЙ 
СИСТЕМІ 
 

Перспективи кадрових реформ у судовій системі України мають декілька вимірів. По-

перше, існує міжнародний вимір, який випливає з членства України в Раді Європи. У 

цьому вимірі Україна отримала критику своєї судової системи від Європейського суду з 

прав людини у справі Волкова.
3
 Здається, що ця критика переконливо обґрунтовує 

потребу в судовій реформі в Україні. Цей вимір включає звіти Венеціанської комісії
4
 щодо 

впровадження відповідних люстраційних законів, а саме: «Про відновлення довіри до 

судової влади»
 5

 та «Про очищення влади».
6
 За запитом Проекту USAID «Справедливе 

правосуддя» я вже складав звіт щодо питання відповідності люстраційного законодавства 

стандартам Європи з точки зору демократії, здатної себе захистити.
7
  

 

По-друге, судова реформа – це питання, вирішення якого потребує проведення 

конституційної реформи. Для цього необхідно побудувати достатній політичний 

консенсус, не поставивши під загрозу конституційні принципи. У Верховній Раді 

тривають дебати щодо цієї реформи, це внутрішнє питання України. Тому я не 

розглядатиму його в цьому звіті. 

 

По-третє, існує соціальний вимір кадрової реформи державного апарату в цілому. Судова 

влада як одна з трьох гілок державної влади повинна слугувати потребам суспільства; 

відтак, це уповноважує суспільство кожної демократичної країни оцінювати якість роботи 

судової влади. Саме тому я працював із Проектом USAID «Справедливе правосуддя» над 

опитуванням, яке визначало перспективу кадрової реформи державного апарату загалом. 

У результаті цього я написав звіт, який оцінював перспективу кадрової реформу з 

                                            
3
 Справа «Волков проти України» (2013), Позовна заява № 21722/11, доступна за посиланням: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115871#{"itemid":["001-115871"]} (автор переходив за посиланням 27 

червня 2016 року). 
4
 Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) ретельно стежила за процесом 

реформ і видала низку звітів із детальними рекомендаціями, які могли би допомогти Україні розробити та 

впровадити законодавство відповідно до європейських стандартів. Див., наприклад, Європейська комісія «За 

демократію через право» (Венеціанська комісія), Проміжний висновок № 788/2014 щодо Закону «Про 

очищення влади» (Закон «Про люстрацію») в Україні ухвалений Венеціанською Комісією на її 101-й 

Пленарній сесії (Венеція, 12-13 грудня 2014 року). Див. також Роман Давід, «Експертний висновок щодо 

рекомендацій, наданих в остаточному звіті Венеціанської комісії щодо внесення змін до Закону України 

«Про очищення влади», 31 липня 2015 року. 
5
 Закон України «Про відновлення довіри до судової влади», 8 квітня 2014 р. 

6
 Закон України «Про очищення влади», 16 вересня 2014. 

7
 Роман Девід, «Люстрація в Україні та європейські стандарти: побудова демократії, здатної себе 

захистити». Київ: Проект USAID «Справедливе правосуддя», 2015 р.  
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соціальної точки зору.
8
 Серед іншого, у звіті зазначалося, що судова влада користується 

найнижчим рівнем довіри серед усіх гілок влади та їх підрозділів. Це – подібно до мого 

першого коментарю про критику з боку Європейського суду з прав людини – обґрунтовує 

потребу в проведенні кадрової реформи судової системи. 

 

По-четверте, існує внутрішній вимір судової системи. Самі судді є дійовими особами в 

процесі судової реформи. Чи підтримують вони реформи? Хто підтримує та не підтримує 

реформи? Чи впливає на їх погляди на реформу робоче навантаження, зовнішнє 

середовище, географічне розташування, стаж і досвід? Цей внутрішній вимір 

розглядатиметься у цьому звіті. Я розділив звіт на дві частини. У першій частині я 

висвітлюю політичні наслідки, виведені з описової статистики. У другій частині я 

використовую багатовимірний аналіз для визначення факторів, що стоять за підтримкою 

та спротивом реформам серед суддів.  

                                            
8
 Роман Девід, «Хто що хоче від люстрації? Аналіз поглядів громадськості на процес люстрації в Україні» 

(Київ: Проект USAID «Справедливе правосуддя», 2015 р.). 
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III. МОЖЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З КАДРОВОЮ 

РЕФОРМОЮ СУДОВОЇ СИСТЕМИ 
 

Деякі з характерних результатів описової статистики пов’язані з зовнішнім середовищем, 

у якому працюють судді. Близько 60 відсотків суддів зазначили, що їх особисте 

навантаження зросло за останні два роки. Рівень матеріального забезпечення 66 відсотків 

знизився за цей же період. Близько 72 відсотків суддів повідомили про послаблення 

відчуття особистої безпеки і понад третини суддів (37 відсотків) отримували погрози. Ці 

фактори могли призвести до того, що близько 78 відсотків суддів відчувають послаблення 

гарантій особистої незалежності. 

 

Вочевидь, неможливо визначити, чи саме зовнішнє середовище призвело до послаблення 

відчуття незалежності, чи судді використали ці фактори про зовнішнє середовище як 

захист в очікуванні прийдешньої кадрової реформи. Перш за все, слід сказати, що країна 

переживає воєнний конфлікт, що саме по собі породжує безпосередні ризики безпеки в 

багатьох галузях, особливо для представників держави; і непрямі ризики, які можуть 

випливати з застосування зброї. На додачу, справедливо зазначити, що зіштовхнувшись із 

критикою, судді можуть стверджувати, що вони діяли під примусом, і це було би 

виправдано. Само собою зрозуміло, що судді знали би правові наслідки дій під примусом і 

деякі з них могли би піддатися спокусі використати це виправдання на свою користь. 

 

Зрозуміло, що якщо суддя не може належним чином виконувати свої обов’язки чи то з 

об’єктивних, чи то з імовірних зовнішніх причин, перспектива кадрової реформи 

послабшає, оскільки потреба в зміні персоналу стане менш обґрунтованою. Водночас, 

перспектива кадрової реформи може мотивувати деяких суддів перебільшити роль 

зовнішніх факторів для відвернення уваги від незадовільної якості своєї роботи. Відтак, 

потреба в кадровій реформі та ці зовнішні фактори можуть породити взаємодію між 

потребою в реформі та валідністю відповідей суддів щодо впливу зовнішніх факторів на 

цю потребу. 

 

Очевидно, що ця взаємодія є складною. Сама потреба в кадровій реформі спровокована 

кадровою ситуацією, яка існувала і продовжує існувати в судовій системі. Зовнішні 

фактори можуть наводитися як виправдання особистої неефективності, корумпованості та 

інших внутрішніх факторів. Дійсно, 27 відсотків суддів зазначили, що ЗМІ, Інтернет або 

соціальні мережі поширювали недостовірну інформацію про їх професійну діяльність. 25 

відсотків суддів зазначили, що ЗМІ публікували критику відносно них або їх близьких. 

Близько 12 відсотків суддів стверджують, що громадські організації проводили власну 
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люстрацію; висували обвинувачення або організовували протести. Схоже на правду, що 

така критика може бути обґрунтованою або необґрунтованою. В обох випадках критика 

може дати цим суддям виправдання неналежного виконання їх обов’язків. На Рис. 1 я 

спробував проілюструвати цю динаміку. 

 

Рисунок 1 

Динаміка кадрової реформи судової системи 

 

 

 

 
 
 
 

На основі динаміки, зображеної на Рис. 1, ми можемо екстраполювати наші дані та 

визначити такі ризики кадрової реформи судової системи: 

 

1. Багато реформаторів у Верховній Раді прагнуть впровадити кадрову реформу судової 

системи. Вони очікують, що в результаті цього вони зможуть покращити 

функціонування судової системи та підвищити рівень довіри громадськості до 

судової влади. 

 

2. Судді,  які бояться, що на них позначиться кадрова реформа, можуть мати спокусу 

створити перешкоди реформі, наприклад, кинувши правові та конституційні виклики. 

Судді, які слухатимуть такі справи, можуть відчувати співчуття. 

 

Погрози, 
обвинува-

чення 

Ціль 

Ціль 

Впливають на 
якість роботи 

Виправ-
дання 

Створення перешкод 

Судова реформа 

Кадрова ситуація 
(Внутрішні фактори) 

Зовнішні 
фактори 

Довіра до судової влади 
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3. Судді, на яких позначиться кадрова реформа, можуть навести низку зовнішніх 

факторів, які, на їх думку, негативно вплинули на якість їх роботи. Ці фактори 

можуть включати обвинувачення в ЗМІ, люстрацію громадськими організаціями або 

погрози. Деякі з цих заяв можуть бути обґрунтованими, в той час як інші можуть 

використовуватися для відвернення уваги від їх незадовільних судових рішень.  

 

4. Щоб провести реформи, в орієнтованих на реформу депутатів Верховної Ради (разом 

із громадськими організаціями) при зустрічі з перешкодами може виникнути спокуса 

запустити громадську кампанію або пустити в хід свою ораторську майстерність, 

агітуючи за проведення реформи. Така кампанія або риторика наголошуватимуть на 

негативній ситуації в судовій владі. Імовірно, що це безпосередньо призведе до 

зниження рівня довіри до судової влади, а відтак, суперечитиме початковому наміру 

підвищити рівень довіри. 

 

5. Зниження рівня довіри, в свою чергу, може призвести до звинувачень в 

упередженості або навіть погроз суддям, що негативно позначиться на їх 

зовнішньому середовищі.  

 

6. Негативне зовнішнє середовище може завадити повсякденній роботі деяких суддів та 

надати їм аргументи проти проведення реформи. 

 

Щоб знизити ризики, реформаторам слід розглянути можливість:  

 

1. Проведення реформ якомога швидше відповідно до правових, конституційних і 

європейських стандартів для запобігання подальшому зниженню рівня довіри; 

 

2. Подолання зовнішніх факторів або попередньо, або одночасно з проведенням 

кадрової реформи. 

 

Друга вимога передбачатиме покращення зовнішнього середовища судової системи; 

запровадження кримінальної відповідальності за перешкоджання її незалежності; 

покращення матеріального забезпечення суддів; вжиття заходів, які, імовірно, призведуть 

до більш ефективного управління робочим навантаженням суддів. Така комплексна 

реформа також може свідчити про те, що судова реформа не є каральним заходом, а радше 

програмою, яка має щирий намір покращити ситуацію в судовій системі. Таким чином 

судова реформа може отримати підтримку суддів, які не матимуть причин боятися 

наслідків кадрової реформи.
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IV. ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПІДТРИМКУ РЕФОРМИ 

СУДДЯМИ 
 

Відповідні органи влади в Україні вже обговорювали низку реформ, що стосуються 

судової влади. Їх рекомендації включали проведення конституційних реформ, правових 

реформ і кадрової реформи, що можна розуміти як очищення судової влади шляхом 

люстрації. Далі я спробую визначити, хто схильний підтримувати, а хто – протистояти 

цим реформам, і які фактори можуть вплинути на погляди суддів щодо підтримки чи 

протистояння цим реформам. 

 

(а) Конституційна та правова реформи 

Усім суддям ставили низку запитань щодо конституційної та правової реформ. Правові 

реформи включали дев’ять варіантів в опитувальнику, стосовно яких респондентів 

просили зазначити, наскільки вони погоджуються чи не погоджуються з такими новаціями: 

 

1. Обрання зборами суддів голів судів та їх заступників;  

2. Запровадження кваліфікаційного оцінювання суддів; 

3. Запровадження первинного кваліфікаційного оцінювання всіх суддів; 

4. Запровадження процедури регулярного оцінювання суддів;  

5. Новий порядок обрання делегатів на З’їзд суддів України; 

6. Новий представницький склад Ради суддів України (кількість, пропорція щодо 

представництва)  ;   

7. Нові повноваження Ради суддів України (наприклад, контроль за дотриманням 

вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів); 

8. Ліквідація ради суддів загальних судів, ради суддів адміністративних судів та ради 

суддів господарських судів; 

9. Повернення  повноважень Верховному Суду України. 

 

Думки щодо конституційних реформ були отримані з відповідей на запитання щодо 

такого:  

 

1. Зміна назви  «Вища  рада юстиції»  на  «Вища рада правосуддя»;  

2. Розширення повноважень Вищої ради правосуддя   порівняно з теперішніми 

повноваженнями Вищої ради юстиції;  

3. Передача Вищій  раді правосуддя повноважень щодо надання згоди  на затримання 

чи утримання від вартою  судді; 

4. Скасування повноважень Президента України щодо переведення та звільнення 

суддів;  
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5. Скасування повноважень Президента України щодо створення, реорганізації та 

ліквідації судів; 

6. Скасування   інституту першого призначення судді на термін 5 років;  

7. Підвищення мінімального віку кандидата на посаду судді з 25 до 30 років; 

8. Звуження   обсягу суддівської недоторканості  до функціональної; 

9. Надання судам повноважень здійснювати контроль за виконанням судових рішень. 

 

На основі цих 18 пунктів я склав діапазон конституційних та правових реформ, поєднавши 

окремі пункти (найбільш негативні відповіді отримали код 0). І хоча було виявлено 

декілька вимірів, діапазон мав істотну загальну надійність (альфа 0,73). Це дозволило мені 

використати цей діапазон для аналізу. Оскільки у звіті компанії «ГФК Юкрейн» уже було 

представлено описову статистику окремих пунктів, я лише представлю характеристики 

діапазону: номінальні значення в діапазоні сягають від 0 до 72 (хоча мінімальний бал у 

діапазоні був 8), з середнім значенням 43,5. Цей бал свідчить про загальну підтримку 

реформ. 

 

Як зазначалося вище, мені було цікаво дізнатися, які фактори передбачають підтримку 

реформ. Я очікував, що на результати могли вплинути соціально-демографічні 

характеристики суддів, їх посади в системі та низка зовнішніх факторів, пов’язаних із 

місцем роботи, такі як виконання ролі судді та різні умови. Для вивільнення з-під впливу 

різних факторів я використав багатовимірний аналіз (лінійні регресійні моделі методу 

найменших квадратів). 

 

Попередні результати показали, що робоче навантаження, матеріальне забезпечення та 

особиста безпека не сильно впливають на думку респондентів про конституційні та 

правові реформи. З іншого боку, низка факторів, пов’язаних із задовільними умовами 

праці (запитання 16 в опитувальнику) стали суттєвим предикторами. Я, відтак, уточнив 

свою модель, вилучивши попередні три фактори та включивши діапазон умов. 

 

Тоді результати показали, що: 

- Найбільш імовірно, що реформи підтримають ті, хто вважають, що організація роботи 

суду та управління в суді покращилися за останні два роки; ті, хто вважають, що 

гарантії незалежності посилилися за останні два роки; і ті, хто вважають умови праці 

задовільними. 

- Найбільш імовірно, що реформи не підтримують ті, хто були призначені безстроково; 

хто вражають, що відносини в колективі суду покращилися за останні два роки 

(можливо тому, що вони не бачать причини для проведення реформи); і на межі 

значимості також судді з Києва. 

- Немає доказів того, чи вплине на думку про реформи те, що судді проживають у 

Східному регіоні, їх вік і стать, втручання в їх роботу, прояви неповаги до суду, що 
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судді бачать проблеми в діяльності органів суддівського самоврядування, що судді 

стикалися із впливом на їх рішення, і здійснення люстраційної перевірки щодо суддів.   

 

Той факт, що умови праці впливають на підтримку конституційних і правових реформ 

членами судової влади, підкріплює мої попередні міркування. Судді, які працюють в 

сприятливому середовищі, менш схильні перешкоджати реформам; фактично, вони 

схильні їх підтримувати. 

 

(б) Люстрація  

Ключове запитання про люстрацію було отримане з такого запитання: Чи потребує 

Україна очищення судової влади? Для визначення підтримки та протистояння люстрації я 

включив ті самі предиктори цієї змінної, як і в наведеному вище аналізі. У цьому аналізі 

було використано таку ж саму статистичну техніку (лінійні регресійні моделі методу 

найменших квадратів). 

 

Тоді результати показали, що: 

- Більш імовірно, що люстрацію підтримають старші судді,
9
 які обіймали 

адміністративну посаду в суді в минулому; які вважають, що гарантії незалежності 

посилилися за останні два роки; і ті, хто вважають умови своєї праці задовільними. 

- Більш імовірно, що люстрацію не підтримають судді-жінки, ті судді, яких призначено 

безстроково, і на межі значимості також судді, які бачать проблеми в діяльності 

органів суддівського-самоврядування. 

- Наведені далі обставини не є суттєвими предикторами підтримки люстрації: 

проведення люстраційної перевірки щодо суддів; проживання в Києві чи Східному 

регіоні; досвід покращення відносин у колективі в суді або організації його роботи; 

досвід втручання в роботу; вплив зовнішніх факторів; прояви неповаги до суду. 

 

(в) Оцінка люстрації 

Подібно до діапазону конституційної та правової реформи, який включав велику кількість 

пунктів, оцінка люстрації має складний діапазон. Набір із дев’яти пунктів (запитання 34), 

втім, виявив два виміри (пункти вимірювали два різні аспекти, навіть після 

перекодування). Попри це надійність діапазону була помірною (альфа 0,64), а відтак, він 

був використаний у цьому аналізі. Діапазон складався з таких пунктів: 

 

1. Для  кваліфікаційного оцінювання суддів створено якісну законодавчу базу (відповіді 

з кодом 0 для найбільш негативної відповіді «повністю не погоджуюсь» до коду 4 для 

«повністю погоджуюсь»). 

                                            
9
 Цей результат здається парадоксальним. Утім, нам слід усвідомити, що ця модель також контролює стаж 

роботи, який іде пліч-о-пліч із віком.  
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2. Регулярне  оцінювання   суддів є елементом підзвітності суддів, яка не віддільна від 

незалежності (коди відповідей, як у запитанні 1). 

3.    Оцінювання    дозволить виявити та усунути  не добросовісних й  не компетентних 

суддів (коди відповідей, як у запитанні 1). 

4. Професійні  та  доброчесні  судді не бояться перевірки (відповіді з кодом 0 для 

найбільш позитивної відповіді «повністю погоджуюсь» до коду 4 «повністю не 

погоджуюсь»). 

5. Програма  первинного оцінювання   – це просто інструмент помсти суддям (коди 

відповідей, як у запитанні 4). 

6. Оцінювання  суддів  в тому вигляді,  як воно передбачено у законодавстві,  

дискредитує  суддів (коди відповідей, як у запитанні 4).    

7. Запровадження оцінювання  суддів в Україні суперечить стандартам  незалежності  

суддів (коди відповідей, як у запитанні 4). 

8. Перевірка суддів згідно Закону України «Про відновлення довіри  до судової влади»  

була  винятковим заходом  (коди відповідей, як у запитанні 1). 

9. Люстраційна  перевірка  суддів в Україні є політичною акцією (коди відповідей, як у 

запитанні 4). 

 

Знову ж таки, у цьому аналізі було використано ту ж саму техніку та ті ж самі змінні. 

Результати показують, що люстрацію скоріше за все оцінюють – 

- Позитивно ті, хто обіймав адміністративну посаду в суді в минулому; ті, хто вважають, 

що гарантії незалежності посилилися за останні два роки; і ті, хто вважає умови праці 

задовільними. 

- Негативно ─ судді-жінки; ті, хто призначені на посаду безстроково; судді, які 

(стверджують, що) мали досвід втручання в їх роботу; і судді, які бачать проблеми в 

діяльності органів суддівського самоврядування. 

- Немає суттєвих доказів того, чи матимуть вплив на оцінку люстрації такі змінні: 

географічне розташування, вік, відносини в колективі та організація роботи суду, 

вплив зовнішніх факторів, прояв неповаги до суду. 
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V. ВИСНОВОК    
 

У розділі ІІІ показано, наскільки важливу роль можуть відігравати зовнішні фактори в 

процесі судової реформи. Ці фактори можуть стати на заваді перспективам реформи, 

оскільки вони нададуть суддям, на яких позначяться реформи, можливість знайти 

виправдання, щоб «пережити» процес реформи. Відповдно, в Розділі IV наголошується на 

значущості цих зовнішніх факторів. Результати систематично показують, що судді, які 

вважають, що гарантії незалежності покращилися за останні два роки, і ті, хто вважають 

умови праці задовільними, більш схильні підтримати обидва аспекти судової реформи: 

конституційну та правову реформу і кадрову реформу. Відтак, важливо розглянути всі 

зовнішні фактори, які впливають на якість роботи суддів, перш ніж приступити до будь-

якої змістовної судової реформи. 

 

 


