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Інститут прикладних гуманітарних досліджень презентує результати всеукраїнського
опитування «Довіра до суду», яке проводилося у квітні 2020 року (1 фаза онлайнопитування). В серпні-вересні 2020 року планується проведення 2ї фази онлайнопитування з метою фіксації динаміки показників довіри до суду, зафіксованих під час
проведення 1ї фази онлайн-опитування. Зафіксована динаміка надасть можливість
виокремити чинники (фактори) впливу на довіру громадян до суду, зробити на цій
підставі висновки та розробити практичні рекомендації для підвищення сприйняття
(довіри до ) суду з боку громадян та подальшого проведення реформ судової системи.
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Вступне слово
Довіра до інституцій є ключовою складовою будь-якого сучасного
демократичного правління, адже без цього неможлива ефективна взаємодія та
комунікація влади із громадянами. Так як судова система є одним із трьох стовпів
влади, то безумовною основою легітимності є рівень довіри до судової влади.
Саме явище довіри до чогось дуже складне та багатогранне, на нього може
впливати велика кількість зовнішніх та внутрішніх факторів (чинників): початкові
уявлення, попередні стереотипи, особливості комунікації, характер взаємодії і т.п.
Довіра до суду не є винятком. Її не можна прирівнювати лише до задоволеності
роботою судів, але і не можна списувати лише на стереотипи. Скоріше, ці два фактори
однаково сильно впливають на загальний рівень довіри населення до судової системи.
Тож, якщо узагальнити, головними компонентами довіри населення до суду є
загальна оцінка роботи суду, оцінювання справедливості його рішень. Наприклад,
оцінка доступності судів, зручності приміщення суду, зваженого та вірного судового
рішення (навіть, якщо воно було не на користь громадянина) і т.п. А також уявлення та
стереотипи населення стосовно самих суддів, особливостей та характеру роботи судів.
Наприклад, упередження стосовно того, що всі суди корупційні, а судове рішення
правильне лише у тому випадку, якщо воно було на користь особи, яка оцінює рівень
довіри до суду.
Всі ці компоненти є взаємозалежними. Тобто, наприклад, позитивний стереотип
стосовно суду може впливати на оцінювання його роботи, а негативний досвід дійсно
поганої роботи суду може сформувати в людини відповідні стереотипи, і навпаки.
Рівень позитивного оцінювання роботи суду можна підвищити через
реформування судової сфери та покращення роботи суду – тієї частини, де особа
стикається і взаємодіє із судом. А рівень позитивних уявлень та стереотипів стосовно
суду можливо підвищити завдяки соціальним та інформаційним кампаніям, через
комунікацію з громадянами та просвітництво населення.
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І. Обраний метод дослідження
Для збору даних використовувався метод CAWI (Computer Assisted WebInterviewing), коли респондент сам заповнює розміщену в Інтернеті анкету на своєму
пристрої (комп’ютері, телефоні тощо).
Метод онлайн опитування має багато переваг, серед яких:
1) Економність: інтернет-опитування не вимагають застосування великої кількості
ресурсів, як то набір групи інтерв’юерів, забезпечення їх роботи по території всієї
країни, друк паперових анкет, тощо;
2) Відсутність впливу на респондента: повністю прибирається фактор емоційного,
психологічного і т.п. тиску інтерв’юера на респондента (навіть якщо він
ненавмисний). Таким чином отримані відповіді є більш наближеними до реальності,
адже опитані менше бояться висловити таку думку, яка в них насправді є, ніж під
час опитування «face-to-face»;
3) Анонімність: всі дії респондента повністю добровільні і анонімні, а залишає він
лише свої соціально-демографічні дані (наприклад, вік, або стать);
4) Доступ до важкодосяжних груп: онлайн-опитування мають недолік у важкій
досяжності вікової категорії людей 50+, але при цьому мають значну перевагу у
досяжності до некомунікабельних груп, замкнутих респондентів, або заможних
людей, яких важко знайти у місцях проведення очного опитування.
5) Безпека: особливо актуальною є ця перевага у зв’язку із поширення захворювання
COVID-19. Інтернет-опитування виключають будь-які особисті контакти
інтерв’юера з респондентом, що убезпечує здоров’я обох.
Головною перевагою взяття за основу інтернет-опитування є постійно зростаюча
кількість користувачів Інтернету по Україні. За даними дослідження Factum Group за 15
років кількість українців інтернет-користувачів зросла майже у 6 разів – з 12% у 2004
році до 71% у 2019-му. Це говорить про те, що сьогоднішні недоліки методу CAWI
(наприклад, складність досягти жителів сіл та груп 60+) з кожним днем будуть ставати
все меншими і меншими в силу об’єктивних причин – урбанізації, інтернетизації та
збільшення рівня цифрової грамотності населення.
Інтернет-дослідження знаходиться в одній площині зі стратегією Міністерства
цифрової трансформації України, яке поставило за мету, щоб до 2024 року 95%
населених пунктів країни були покриті високошвидкісним Інтернетом. Тому можна
вважати, що методика опитування через Інтернет є досить обґрунтованою та при цьому
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доступною задля того, щоб використовувати її у довгостроковій перспективі – у
постійному моніторингу рівня довіри до судів серед українців.
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ІІ. Характеристика дослідження
Загалом впродовж квітня 2020 року було опитано 1088 респондентів. Онлайнанкета розповсюджувалася випадковим чином серед регіональних груп у соціальній
мережі Facebook. Дослідження є репрезентативним за віком, статтю та типом
населеного пункту. Помилка репрезентативності опитування з довірчою ймовірністю
95% складає не більше 3%. Для демонстрації географічних особливостей результатів
дослідження, анкети опитаних учасників осіб були розділені на 5 макрорегіонів:
1) Західний: Львівська, Закарпатська, Луцька, Чернівецька, Івано-Франківська,
Рівненська, Тернопільська, Хмельницька області;
2) Північний: Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області;
3) Центральний: Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Полтавська
області;
4) Південний: Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька області;
5) Східний: Харківська, Донецька, Луганська області.
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ІІІ. Аналіз результатів
Довіра до суду є складним, багатогранним явищем, причини формування якого
виявити доволі складно. Проте була зроблена спроба проаналізувати різні чинники, що
можуть впливати на довіру до судової системи.
А. Довіра до судової системи загалом.

Як можна побачити, на сьогоднішній день лише кожен шостий українець
довіряє вітчизняним судам. Найбільший рівень довіри має Конституційний Суд,
якому довіряють трохи більше чверті українців. Так як він є тим рівнем судової
вертикалі, до якого люди не мають широкого доступу, то можна припустити, що довіра
до Конституційного Суду (також це стосується і Верховного Суду) формується на
основі інформації зі ЗМІ.
Цікавими є показники довіри до місцевих судів, які є найнижчими серед усіх
судів і є практично ідентичними загальній довірі. Можна припустити, що саме довіра
до цих судів, з якими українці стикаються самі, або стикаються їхні родичі/знайомі, і
формує їх загальне ставлення до судової системи.
Чи низький це показник? Так. Але чи є він відмінним від довіри іншим
державним інституціям?
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В. Довіра до різних публічних інституцій
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Отже, довіра українців до різноманітних інституцій знаходиться приблизно на
тому ж рівні, що і довіра до судів в цілому. Порівняно з деякими інститутами довіра до
суду є навіть більшою (наприклад, порівняно з довірою до НАБУ, ДБР, прокуратурою
та НАЗК). А відносно більше, ніж судам загалом, українці довіряють Президенту,
громадським організаціям і місцевим органам влади.
Але сукупна картина є чіткою – довіра українців до всіх державних та суспільних
інституцій, а тому це має наслідком негативний вплив і на суспільну довіру до суду. Ця
довіра є не винятком, а скоріше підтвердженням загального правила та тренду настроїв
українців.
С. Довіра різних категорій населення

Виходячи із показників вище, можна зробити висновок:
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1) Молодь довіряє судам найбільше – загальний показник довіри 25,6%. І чим вище вік,
тим довіра до суду менша. Найменше довіряють судам категорії вище 45 років. Їх
показники: 11,4% серед категорії 45-59, та 12,3% серед категорії 60+.
2) При цьому серед представників молоді найбільше тих, кому було важко визначитися із
відповіддю. Ймовірніше за все, через те, що молодь зазвичай ще не має досвіду
звернення до суду.
Якщо розглядати відповіді за категоріями діяльності громадян, то можна
побачити наступні ознаки:
1) Найменше довіряють судам зайняті в домашньому господарстві, безробітні та
пенсіонери, тобто найменш соціально захищені групи громадян.
2) Найбільшу довіру суди мають від державних службовців та студентів. Довіру перших
можна пояснити відношенням їх особисто до державної системи та розумінням ними
того, як вона працює. Студентську довіру можна корелювати із загальною довірою
молоді і її причини є, ймовірно, тими ж. Варто зазначити, що майже 30% студентів не
визначилися зі своїм ставленням, що є схожим на показники молоді загалом. Тобто,
більш молоді люди ще не визначили своє ставлення до судової системи, і ймовірно
зроблять висновки щодо довіри до суду на основі різних факторів, одним з яких буде
перший особистий досвід судового провадження.
D. Рівень довіри серед тих, хто мав/має судовий досвід.
Цікавими є показники довіри серед людей, які є дотичними до судової сфери:
спеціалістами, або тими, хто мав досвід участі у судових провадженнях:
1) Ті, хто був, або чиї родичі/знайомі були учасниками судових проваджень останні 2
роки, мають рівень довіри більший на 9%, ніж респонденти без досвіду. Це говорить
про те, що стикання із судами впливає на рівень довіри до них у позитивну сторону,
проте за таких умов опитані громадяни з досвідом все ще в більшості своїй не
довіряють судам.
2) Працівники судової сфери мають найбільший рівень довіри до українських судів –
62,6%.
Показовими є дані довіри залежно від стану, або результату судової справи. Чітко
простежується кореляція: значно більший рівень довіри до судів (майже в 10 разів
більший) мають ті громадяни, які виграли більшість справ. Це підтверджує тезу про те,
що в широкому сприйнятті українського населення існує хибна теза: «Якщо суд не на
мою користь – він нечесний і його рішенням не можна довіряти».
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C. Різні аспекти та характеристики роботи судів

Респонденти високо відносно інших аспектів судової діяльності оцінили
кваліфікацію суддів (29,5%), те, що судові рішення виконуються (22,6%), та
матеріальну, фінансову та географічну доступність судів (22,3%).
Натомість, респонденти найменше погодилися із тим, що справи розглядаються
без затримок (лише 12,8%), що нікому не надається перевага через його майновий стан,
посаду, тощо (13,9%), що на рішення суддів ніхто не впливає (10,5%). Що цікаво, серед
представників різних професій , відносно високий відсоток згоди з твердженням про те,
що судді є незалежними, висловила тільки одна група – державні службовці,
військовослужбовці та працівники правоохоронних органів (31,4%). А серед студентів,
які проявили загальну високу довіру судам в цілому, в погодилися із незалежністю
суддів тільки 11,7%.
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Прикметною обставиною, на яку необхідно звернути увагу – це зміни в
показниках оцінювання різних аспектів суду у тих хто мав досвід участі у судовому
процесі протягом останніх 2 років, порівняно з респондентами без досвіду.
Позитивні зміни можна спостерігати у наступних питаннях:
1) В суді створені комфортні умови: погодилися на 18,3% більше, не погодилися – на 10%
менше;
2) Суд був доступним матеріально, географічно, фінансово: погодилися на 4,2% більше,
не погодилися – на 0,2% менше.
Натомість, негативні зміни присутні у питанні «В суді нікому не надається
перевага через його посаду, тощо»: на 1,7% менше осіб серед учасників судових
процесів, ніж серед респондентів без досвіду погоджуються з цим, і на 3% більше не
погоджуються.
В аспекті “Строки розгляду справи є розумними” на 2,9% менше учасників
судових процесів погоджуються, натомість на 9,3% більше не погоджуються з цим
твердженням.
Подібна ситуація спостерігається також в оцінюванні аспекту “Судові рішення
виконуються”. На 3% менше погоджуються з цим твердженням респонденти, які були
учасниками судових процесів, порівняно з тими, хто не має досвіду. Натомість на 5%
більше респондентів з досвідом вказали, що не погоджуються з цим твердженням.
Тобто, якщо навіть в деяких аспектах показники позитивної оцінки
збільшуються - вони все одно залишаються низькими. Вочевидь, основну увагу в
ході реформування судової системи слід приділити питанням виконання судових
рішень, незалежності суддів, строкам розгляду справ, а також тому, чи не надається
перевага комусь через майновий стан, посаду, тощо. Саме ці питання оцінюються
респондентами з досвідом найнижче, та, вочевидь, негативно впливають на загальну
оцінку довіри до суду.
ІV. Висновки
Довіра до суду є багатошаровим комплексним явищем, на формування якого
впливає велика кількість факторів: сама діяльність судів, реформи судової системи,
комунікація з громадянами, їхній досвід, пов'язаний із судом, та стереотипи щодо
нього.
В цілому довіра до суду знаходиться на низькому рівні. Проте, якщо брати у
порівняння довіри українців і до інших державних та суспільних інституцій, то
виявляється, що довіра до суду є частиною загальних трендів та настроїв. Вони
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полягають у високому рівні недовіри українців до всіх інститутів держави. Тож, якщо
взяти до уваги цей фактор, то не можна сказати що довіра до суду є низькою, адже вона
є більше середньої відносно довіри до деяких інших установ (наприклад до НАБУ,
ДБР, прокуратурою та НАЗК).
Стосовно обраного методу дослідження слід вказати, що дані, отримані в ході
дослідження довіри українців до різних інституцій є практично тотожними іншому
соціологічному дослідженню, проведеному в суміжний період “Моніторинг
громадської думки населення України: червень 2020” від Центру соціальний
моніторинг. Баланс довіри національній поліції в ньому складає -42,8%, в проведеному
нами дослідженні він дорівнює -42,3. Баланс довіри прокуратурі -61%, тоді як в
нашому дослідженні -61,5%. Баланс довіри Президенту в поданому дослідженні -8,9%,
натомість в нашому -9,4%. Інші показники довіри інституціям відрізняються також
несуттєво (відмінності не перевищують стандартне відхилення обох досліджень). Тож,
пропонований нами метод збору інформації показав такі ж результати, як і більш
витратний, а отже довів свою ефективність.
Дослідження показало, що стать, тип поселення та місце проживання не є тими
факторами, які непрямо впливають на рівень довіри до судів. Проте сфера діяльності та
вік корелюють зі ступенем довіри до судів: молодші та більш соціально-економічно
захищені респонденти були схильні більше довіряти судам.
Наявність минулого судового досвіду, або участь у судових справах станом на час
проведення опитування, можна сказати, позитивним чином впливають на оцінювання
роботи суду та довіру до нього. Респонденти із наявністю досвіду судових справ мають
більшу довіру до суду та зазвичай краще оцінюють різні аспекти його функціонування,
як то доступність, комфорт, зрозумілість процедур та рівність усіх перед законом.
Проте учасники судових справ більше звертають увагу на необґрунтовану тривалість
розгляду справ.
Таким чином дане дослідження дозволило нам зрозуміти загальну картину довіри
українського населення до судової системи, побачити складові цієї довіри та виявити
ймовірні фактори, що можуть негативно, або позитивно впливати на довіру громадян.
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