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respective societies. Reforms in Kazakhstan could theoretically pave the way for civil society, but so far they 

are more of an imitation. Uzbekistan is distinguished by the state's struggle against Islamic fundamentalism, 
which gave rise to Islam Karimov to pursue a tough internal policy. Democratization shifts after his death, but 
the prospects and irreversibility of these reforms are now highly questionable. Kyrgyzstan is the only society in 
which civil protest has real force, but the presence of clan-patriarchal system, ethnic conflicts, the tendency to 
use force and the weakness of the central government do not allow building a civil society in this country. 
Turkmenistan is characterized by boundless authoritarianism, and Tajikistan is the only country that has 
survived a fierce civil war in which the Islamic religion is most powerful. 

Each of the five Central Asian states has its own unique characteristics, but none of them has built 

a civil and democratic society, and the transformation cause of political regimes into democracies remains 
at the level of rhetoric. In these countries, political alterations have affected mainly the area of 
institutions, without changing the semi-feudal procedures and practices, and the process of 
democratization itself has been limited to pseudo-reforms. Civilizational and local-cultural features make 
the values of civil society unattractive not only for political elites, but also for the majority of the 
population, thus in the near future we can hardly expect significant progress in this direction. 

Moreover, Central Asian countries are under the influence of three powerful regional leaders – 
Russia, China and Iran – whose cultural and historical values are far from Western liberal-democratic 
ones. The situation is further complicated by the factor of Islamic fundamentalism, which will almost 

certainly intensify after the Taliban's victory in Afghanistan. 
Keywords: Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, democracy, 

authoritarianism, human rights. 
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РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ 
 

Статтю присвячено розгляду стану здійснення судової реформи в Україні. Проаналізовано 
окремі закономірності розвитку судової системи, проблемні питання її реформування. Окреслено 
напрями подальшої трансформації органів правосуддя на основі фінансової незалежності, 
професійного кадрового забезпечення та довіри. Наведено результати соціологічних досліджень, 
які становлять підґрунтя подальших судових реформ. Визначено важливість формування довіри до 
суду як основи незалежності. Зроблено висновок, що подальше здійснення судової реформи має 

відбуватись за максимальної участі у цьому процесі суддівського корпусу. Окрему увагу надано 
джерелам та необхідності запровадження відновного правосуддя як альтернативи карального 
правосуддя щодо неповнолітніх. Під час дослідження встановлено, що відновне правосуддя є 
ефективною і соціально прийнятною формою превентивного впливу на ювенальну злочинність. 

Ключові слова: судова реформа, незалежність, повага і довіра до суду, професіоналізм, 
відновне правосуддя, ювенальна превенція.  

 

Постановка проблеми. Розбудова незалежності в Україні розпочалася з низки 

реформ, у тому числі й судової гілки влади. Результатом судово-правової реформи стало 

ухвалення та введення в дію у 2002 році Закону «Про судоустрій України», який зберігає 
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історичне правонаступництво у побудові судової системи України за принципами 

територіальності та спеціалізації (господарської, цивільної, адміністративної, 

кримінальної). У 2004 році рішенням Конституційного Суду створення Касаційного 

суду визнається неконституційним. У 2010 році ухвалюється Закон «Про судоустрій та 

статус суддів» [1], що певною мірою відповідає досягненням наукової думки, вимогам 

законодавчої техніки, відображає тенденції судової практики розгляду цивільних, 

господарських, адміністративних справ та справ про адміністративні правопорушення. 

Також Закон зберігає наступництво основних положень попереднього Закону, 

врахувавши недоліки та прогалини у правозастосуванні. У 2016 році ухвалюється новий 

закон «Про судоустрій та статус суддів» [2], який визначає організацію судової влади та 

здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права 
відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.  

Запровадження змін до закону «Про судоустрій та статус суддів» (2016 р.), потребує 

нових методологічних, організаційних, технічних підходів, значних фінансових затрат, 

тоді як країна знаходиться у дуже скрутному матеріальному становищі.  

Сучасна судова система України повною мірою відповідає стандартам захисту 

прав та інтересів особи й держави, здійснюється цивільне, кримінальне, адміністративне 

та господарське судочинство, що відповідає концепції здійснення правосуддя на засадах 

верховенства права, забезпечуючи право кожного на справедливий суд. То яка потреба у 

їх руйнації? Адже те, що відбувається, складно назвати реформуванням. Тільки для того 

щоб вони були як у Європі чи США, чи іншому континентальному суді?  

Реформування передбачає поліпшення функціонування судової гілки влади у 
процесі здійснення правосуддя у цивільних, господарських, адміністративних та 

кримінальних сферах суспільних відносин. Реформування має на меті історичну, 

економічну, соціальну та політичну доцільність.  

Реформування або реорганізація судової гілки влади або її структурної складової 

проводиться, коли: система перестає функціонувати, здійснювати правосуддя у сфері 

суспільних відносин; функціонує з явними та систематичними порушеннями під час 

вирішення господарських спорів; відсутня сфера суспільних відносин, у межах якої 

здійснюється судове провадження певної спеціалізації суду; дублюються функції. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. У 

науковій літературі питання формування незалежної судової гілки влади, реалізації 

права на справедливий і професійний суд, створення підґрунтя довіри та поваги до суду 

були об‘єктом обговорення та наукового дослідження таких вчених і практиків, як: 
А. Білоус, О. Грищук, В. Грищук, Р. Куйбіда, І. Назаров, Д. Притика, В. Татьков, 

Я. Романюк, І. Коліушко, В. Маляренко, А. Осетинський, В. Онопенко, Н. Кузнєцова, 

З. Ромовська, М. Смокович, М. Стефанчук, В. Татаренко, О. Хотинська-Нор, 

Ю. Шемшученко, І. Шруба та ін. Водночас проблематика здійснення судової реформи та 

підвищення ефективності правосуддя в Україні потребує подальшого всебічного аналізу 

(вивчення) та переосмислення. 

Метою статті є правовий аналіз етапів реформування судової системи за часів 

незалежності України та вироблення пропозицій щодо забезпечення довіри до правосуддя.  

Виклад основного матеріалу. В Україні реформи мають відбуватись шляхом 

системного та комплексного вирішення цілої низки проблем судової гілки влади. А 

реформування здійснюється шляхом проб і помилок, без глибокого системного 
продумування, розрахунку, перспективного прогнозування, належного матеріального 

забезпечення. Адже ефективні реформи потребують значних вкладень. Особливо 

небезпечним є той факт, що через реформування судів окремі політичні владні сили 

намагаються підпорядкувати собі суди, зробити судову реформу «перманентно», у своїх 

інтересах, як це відбулось з призначенням на посаду Генерального прокурора. Політики 

розуміють своє тимчасове становище на політичному полі, але зневажають 

загальнодержавними, національними інтересами та зобов‘язаннями, які були взяті 

країною перед власним народом і міжнародною спільнотою. 

Іноземні експерти дають нам багато порад – часто безвідповідальних, 

непродуманих, що не вирішують проблем. Вони прокладають дорогу своїм політичним 

амбіціям, поглядам на державу, право, інститути влади та управління, права й свободи у 

своїх стратегічних інтересах. Але це далеко не збігається з нашими національними 
інтересами й потребами та не відповідає нашим сьогоденним умовам і традиціям. 

Серед проблем, що потребують вирішення, необхідно відмітити забезпечення 
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незалежності судової системи шляхом фінансової незалежності; якісну підготовку та 

перепідготовку кадрів, а не технічну зміну наявних на інших, чи звільнення і 

переслідування окремих суддів, як це відбулося із суддею Царевич. Крім того, серед 

проблем, які потребують вирішення, є проблема відсутності відповідних для здійснення 

правосуддя приміщень, відсутність залів судового засідання, низьке матеріальне та 

соціальне забезпечення суддів, що може бути забезпечено належним фінансуванням. 

Проблеми фінансування судової влади не вирішуються роками, тільки за два 

місяці 2021 року Вищої ради правосуддя від 58 судів надійшли звернення щодо 

неналежного фінансування. Зокрема, суди скаржаться на відсутність коштів для 

матеріально-технічного забезпечення правосуддя, а також на катастрофічно низький 

рівень оплати праці працівників апаратів місцевих та апеляційних судів [3]. Зараз 
потреби судів для забезпечення ефективного правосуддя задоволено лише на 38 % [4]. 

Незалежне судочинство у широкому розумінні повинно характеризуватися 

фінансовою незалежністю. Вона має міжнародно-правовий та національний аспекти. 

Віденська декларація і Програма дій, яка була прийнята на II Всесвітній конференції з прав 

людини 25 червня 1993 року, містить низку положень, що конкретизують необхідність 

належного фінансування установ, що займаються відправленням правосуддя в державі. 

Зокрема, в п. 27 зазначається про необхідність належного фінансування установ, які 

здійснюють відправлення правосуддя [5]. Фінансування судів за потребою – одна з 

гарантій того, що суд не перетвориться на простий додаток до інших галузей влади й 

високопоставлених посадовців, не стане знаряддям політичної розправи. 

Професіоналізм судді – це сукупність знань, інтелекту, культури, морально-
психологічних якостей, які йому необхідні для повноцінного здійснення правосуддя.  

А. Закалюк та О. Томкіна звертали увагу на те, що нині, після багаторазового 

теоретичного та емпіричного дослідження, у тому числі неодноразового анкетування 

великої кількості суддів – наявних та у відставці, використання зарубіжного досвіду 

(Нідерланди, Велика Британія, Росія та ін.) розроблений проэкт Переліку критеріїв 

добору кандидатів. Він містить три групи професійно важливих для суддівської 

діяльності ознак особи та поведінки кандидата: професійні (ділові) здібності, 

психологічні риси, моральні якості. Зокрема, професійними (діловими) визначені 

здібності кандидатів до логічного мислення; об‘єктивного, самостійного, критичного 

пізнання; розуміння інтересів, ставлень, мотивів дій іншої особи; самоорганізації та 

організації роботи інших; прогнозування наслідків своїх дій та рішень тощо. 

Психологічними професійно важливими рисами кандидата у судді визначені, наприклад, 
його суспільно-прийнятна мотивація до зайняття суддівською діяльністю, інтерес до неї; 

особиста гідність, самоповага; стійкість до стресу; стриманість у манерах, емоціях, мові, 

здатність вислухати іншу людину; проникливість. Серед моральних якостей, необхідних 

кандидату, визнані такі, як відповідальне (добросовісне, сумлінне, чесне) ставлення до 

своїх професійних обов‘язків; здатність протистояти впливу, тиску, спокусі; почуття 

справедливості; додержання загальної культури та етичних норм на службі та поза 

службою; поважне ставлення до іншої особи, її думки, тактовність; акуратність, 

охайність у зовнішньому вигляді тощо [6, с. 515–525]. 

Тому в сучасних умовах неприйнятним є популістське, без достатніх фактів та 

даних висловлювання щодо непрофесійності суддів. Таких висловлювань 

припускаються політики, громадськість, пересічні громадяни.  
На сьогодні бракує поваги та довіри до судової гілки влади та її представників. 

Одним із шляхів, що забезпечують досягнення вказаних цілей, є формування довіри до 

діяльності суб‘єктів профілактики злочинності. Чинник довіри є одним з інструментів, 

що використовуються як для ефективної організації превентивної діяльності, так і для її 

якісної оцінки. 

Чинник довіри до діяльності суб‘єктів, що здійснюють запобігання злочинності, є 

також інструментом підвищення ефективності взаємодії судових та правоохоронних 

органів, органів влади та управління з громадськістю. Цей чинник показує, наскільки 

результативно працюють гілки влади, за яким напрямом вони використовують наявні 

ресурси та в якій кількості. Завдяки довірі, громадськість має право та змогу 

контролювати діяльність судових та правоохоронних органів у процесі реалізації 

превентивних заходів. Достатня інформативність та участь громади поліпшує контроль 
за поточним виконанням й плануванням на майбутнє заходів запобігання з більшою 

точністю і гнучкістю та адресною спрямованістю. 

https://pravo.ua/vsp-rassmotrit-vopros-o-pereraspredelenii-bjudzhetnyh-sredstv-mezhdu-sudami/
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Отже, основними цілями держави для стабілізації та поліпшення ситуації в країні 

має бути послідовна доцільна політика реформування судової системи з достатнім 

фінансуванням при прозорій діяльності владних суб‘єктів та чіткій відповідальності.  

Пробл ֺемою сьогодення, що має вирішити судов ֺа рефор ֺма, є коруп ֺція в судах 

(особливо після справи судді Зварича), а також вплив інших гілок влади на здійснення 

правосуддя та судовий контроль. Однак судова система вражена корупцією так само, як і 

інші гілки влади. Вона не може бути кришталево чистою у корумпованій країні. Але 

ставити тавро на всю гілку судової влади неприпустимо. Органи досудового слідства 

мають якісно і професійно зібрати докази, довести провину конкретного судді у 

інкримінованому діянні. Суд оцінить докази та ухвалить відповідне рішення, яке має 

бути об‘єктивним, обґрунтованим та справедливим. При цьому, зважаючи на положення 
закону, рішення не може базуватись на припущеннях та сумнівах. 

Стосовно впливу інших гілок влади, звернемось до спільного висновку щодо 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів» Європейської Комісії «За демократію 

через право» (Венеціанська комісія). В ньому під час аналізу спроби скоротити 

повноваження Верховного Суду України, говориться, що ця спроба перебуває далеко за 

межами бажання створити більш ефективну судову систему. Конфлікт між виконавчою і 

судовою владами може бути нормальним, і навіть, здоровим явищем за умови 

переважання атмосфери взаємної поваги. Її відсутність створює загрозу подальшому 

існуванню суспільства, заснованому на верховенстві права [7]. 

Погоджуємося з думкою, що для забезпечення незалежності судової гілки влади, а 

також дотримання ефективного балансу між всіма гілками влади необхідно створити 
умови, за яких всі три гілки влади будуть відповідальними за свої дії одна перед одною і 

контроль однієї гілки влади інших двох в частині діяльності виключно в інтересах 

народу з дотриманням принципу верховенства права. До того ж ці засади взаємодії гілок 

влади не повинні бути лише ілюзорними та закріплюватись лише на папері. Вони 

повинні реально виконуватись і для цього потрібно створити певний правовий механізм, 

який би забезпечив реалізацію зазначених умов [8]. 

Вважаємо, що алгор ֺитм рефор ֺмування судов ֺої влади побуд ֺовано хибно, бо 

рефор ֺма – це не борот ֺьба з насліֺдками, це не звільֺнення судді ֺв чи їх нескі ֺнченне 

прини ֺження, це насамперед – усуне ֺння причи ֺн, умов, які призвֺели до того, що суди в 

Україֺні неспр ֺаведливі, недос ֺтупні для громаֺдян, залежֺні від інших влад, корум ֺповані. 

Однак замісֺть того, щоб, як неодн ֺоразово перек ֺонувала Європֺейська Комісֺія «За 

демок ֺратію через правоֺ» (Венеціанська комісֺія), розпо ֺчати зі збалаֺнсованих змін до 
Конст ֺитуції, влада почал ֺа з ухвалֺення вигідֺних для неї законֺів, які можна ефект ֺно 

презе ֺнтувати спраг ֺлому до змін суспі ֺльству. На жаль, проіг ֺноровано ту обста ֺвину, що 

пробл ֺеми судов ֺої систе ֺми за складֺністю порів ֺнюються з лікув ֺанням тяжкоֺї 

комбі ֺнованої травмֺи. Прото ֺкол лікув ֺання має бути обов‘язково дотри ֺманий. Рецеп ֺти 

для Україֺни давно випис ֺані Венец ֺіанською Коміс ֺією. 

Сподіваємося, що рефорֺмування Констֺитуції в аспекֺті судовֺої влади та здійсֺнення 

правоֺсуддя, врештֺі-решт, буде провеֺдено з урахуֺванням європֺейських рекомֺендацій. 

Адже ця рефорֺма – одне з ключоֺвих, узятиֺх на себе Україֺною, європֺейських зобовֺ'язань. 

Тому питанֺня анонсֺованої швидкֺої рефорֺми вже закриֺто. Реформа має проводитись 

виважено, послідовно, професійно та відповідально, а не швидко!  

Нині актуа ֺльним залишֺилося питанֺня якостֺі рефор ֺми. Коли хочетֺе – 
цивілֺізаційного виборֺу влади. Суспі ֺльство свій вибір зробиֺло – прагнֺе справֺедливості. 

Нова влада має подолֺати в собі «старий світоֺгляд» і усвідֺомити нарешֺті, що Україֺні 

потріֺбна реальֺна судов ֺа рефорֺма, яка б забезֺпечила ефектֺивне й незалֺежне правоֺсуддя! І 

тількֺи в цьому суть. Чесна, відкрֺита, публіֺчна дискуֺсія щодо констֺитуційних її засад може 

стати консоֺлідуючим чинниֺком для влади, а заоднֺо – і початֺком процеֺсу налагֺодження 

довірֺи та поверֺнення повагֺи до суду. Це питанֺня має бути поза політֺикою. 

Важливою складовою судової реформи є реалізація права на справедливий і 

професійний суд. У контексті цього актуа ֺльним залишֺається питанֺня впровадження 

змін у кримінальний процес щодо відновного правосуддя. Особливої ваги це питання 

набуває у сфері ювенальної превенції. На сьогодні спостерігається тенденція до 

збільшення показників рівня злочинності, особливо серед неповнолітніх Реакцією 

держави є активізація інституту покарання за вчинені злочини. Проте каральна система 
не вирішуює наявних проблем, вона не спроможна досягти основної мети кримінального 

судочинства – виправлення та превенції, а так само не повною мірою враховують 
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інтереси потерпілих. 

Треба відмітити, що і в науці кримінального права вже давно обговорюється 

проблема кризи покарання, неадекватності його застосування і відображення щодо тієї 

соціальної дійсності, в якій сьогодні перебуває кримінальне право. В сучасній правовій 

доктрині поставлено питання щодо необхідності інших підходів із застосуванням 

альтернативних кримінально-правових заходів впливу.  

Альтернативою карального підходу є відновне правосуддя та примирення 

потерпілого з підозрюваним (обвинуваченим) як одного з центральних елементів, які 

покликані подолати такі недоліки кримінального процесу України, як ігнорування 

потреб та інтересів потерпілих від кримінальних правопорушень, нездатність у багатьох 

випадках забезпечити передумови для виправлення правопорушника, а також його 
деструктивний вплив на життя та соціальні зв‘язки правопорушника [9].  

Зараз до судових органів прикута увага суспільства. До їх діяльності висувається 

багато претензій, а іноді встановлюються й прямі звинувачення, констатується низький 

рівень довіри до них населення. У такій ситуації доцільно було б звернути увагу на ті 

тенденції загального характеру, які безпосередньо та істотно позначаються на здійсненні 

ювенальної превенції та значною мірою визначають її зміст. По-перше, це зростання 

ролі суду в суспільному та державному житті. Ніні ефективна діяльність із здійснення 

правосуддя та ювенальної превенції впливає на політичні, економічні, правові, соціальні 

та інші процеси. Така тенденція є об‘єктивною і закономірною для держави, яка 

претендує на статус правової та демократичної. По-друге, це спроба втягнути суд у 

політичне протистояння, що негативно позначається на ефективності реалізації права на 
справедливий і професійний суд та системи заходів запобігання злочинності. Судді не 

займаються політикою, не беруть участь у ток-шоу, інших популістських заходах, а 

політики активно втручаються у судову сферу. По-третє, неналежне матеріально-

технічне, інформаційне, кадрове забезпечення патронажної служби та допоміжного 

складу, недостатньо об‘єктивне висвітлення діяльності у ЗМІ робить українську судову 

систему дуже вразливою.  

За даними Міністерства юстиції, з 2019 року в Україні впроваджений пілотний 

проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

злочину». Як свідчить практика, саме успішне проходження програми відновного 

правосуддя для неповнолітніх є реальною підставою для звільнення їх від 

відповідальності. На кінець 2020 року ухвалено рішення суду щодо звільнення 84 

неповнолітніх від кримінальної відповідальності. Програма дає змогу підліткам не 
розлучатися зі своїми батьками, рідними та близькими, не потрапляти під негативний 

вплив осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, продовжувати навчання 

у школах та інших навчальних закладах усіх рівнів, займатися спортом, працювати та 

прагнути стати свідомими і відповідальними громадянами України. 

Сьогодні пошук нових підходів до ювенального правосуддя та призначення 

покарання неповнолітніх зумовлений кризою каральної системи. Ювенальна юстиція 

вимагає нових, ефективних і соціально прийнятних форм впливу на злочинність 

неповнолітніх. Саме тому доктрина відновного правосуддя є альтернативою карального 

правосуддя щодо неповнолітніх. На перший план виходить не покарання чи 

застосування заходів кримінально-правового характеру щодо неповнолітнього, а 

залучення до процесу соціальної реабілітації та корекційних заходів впливу. 
Висновки. Підсумовуючи наведене, треба зазначити, що подальше здійснення 

судової реформи має відбуватись за максимальної участі у цьому процесі суддівського 

корпусу. Адже багато хто прагне реформувати судову систему, але мало хто з 

реформаторів знає її з середини. Сьогодні наявний запит політичної еліти та суспільства 

щодо більш ефективної роботи судової системи. 

Реформу судової системи необхідно здійснювати на засадах збереження того, що 

ефективно працює: збереження національних традицій; запровадження інноваційного 

досвіду провідних країн світу із високим рівнем реалізації права на справедливий і 

професійний суд. А головне, не перетворювати систему правосуддя на полігон для 

проведення ризикованих, політично ангажованих судових експериментів.  

Подолання негативних процесів, що відбуваються у різних сферах державної 

влади, стабілізація економічних і політичних відносин, формування поваги і довіри до 
всіх гілок влади сприятиме поетапній реалізації незалежності судової системи.  
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ABSTRACT 

Nataliya Yuzikova, Svitlana Khomiachenko. Ensuring the independence of the judiciary 
through the prism of a balanced and consistent reform of the judiciary. The article is devoted to the 
state of judicial reform in Ukraine. Some regularities of the judicial system development, problematic 
issues of its reforming are analyzed. The directions of further transformation of the judiciary on the basis 
of financial independence, professional staffing and trust are outlined. The results of sociological 
research, which form the basis of further judicial reforms, are presented. The importance of building trust 
in the court as a basis for independence is identified. It is concluded that further implementation of 

judicial reform should take place with the maximum participation of the judiciary in this process. 
Particular attention is paid to the origins and need for restorative justice as an alternative to juvenile 
justice. The study found that restorative justice is an effective and socially acceptable form of preventive 
action against juvenile delinquency. 

Judicial reform needs to be carried out on the basis of preserving what works effectively: 
preserving national traditions; introduction of innovative experience of the leading countries of the world 
with a high level of realization of the right to a fair and professional court. And most importantly, do not 
turn the justice system into a testing ground for risky, politically engaged judicial experiments. 

Overcoming the negative processes taking place in various spheres of state power, stabilizing 
economic and political relations, building respect and trust in all branches of government will contribute 
to the gradual realization of the independence of the judiciary. 

Keywords: judicial reform, independence, respect and trust in the judiciary, professionalism, 
restorative justice, juvenile prevention. 

 
 
 

УДК 316:342.7 

DOI: 10.31733/2078-3566-2021-3-65-72 

 

 

Алла ДЕМИЧЕВА
©
 

кандидат соціологічних наук, доцент  

(Дніпропетровський державний 

 університет внутрішніх справ) 

 

ПРАВОЗАХИСНЕ ПОЛЕ СУЧАСНОЇ  

УКРАЇНИ: ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНИХ  

ТА НЕДЕРЖАВНИХ АКТОРІВ  
 

У статті проаналізовано сучасний стан дотримання прав людини в Україні та 
рейтинги/ренкінги нашої держави в різноманітних рейтингах, що стосуються прав людини; 
розглядаються формальні (державні) та неформальні (громадянське суспільство) структури, які 
діють у полі правозахисної діяльності, зокрема, діяльність Уповноваженого Верховної Ради з прав 
людини, спеціалізованих уповноважених Президента, правозахисних організацій та акцентовано 
на їх взаємодії. Розглянуто позаорганізаційний рівень правозахисту, а саме індивідуальні практики 
українців із захисту прав людини та на підставі аналізу результатів загальноукраїнських 
соціологічних досліджень визначені методи та ефективність такого формату правозахисту. 

Ключові слова: Уповноважений Верховної Ради з прав людини, омбудсмен, спеціалізовані 
омбудсмени, неурядові правозахисні організації, правозахисна діяльність, індивідуальні практики 
правозахисту. 

 

Постановка проблеми. Права людини, стан їх дотримання, реакція держави та 

суспільства на їх порушення визначають рівень цивілізованості та демократичності 

держави, стають підставою для різноманітних оцінок. Для розуміння позиції певної 

держави у сфері дотримання прав людини, створюються рейтинги, ренкінги, індекси з 

прав та свобод людини, які і є інструментами оцінки. Зокрема, міжнародною організацією 

World Justice Project опубліковано рейтингову оцінку дотримання принципів верховенства 

права в країнах світу, яка проводиться із застосуванням комбінованого показника – 
Індексу верховенства права. Індекс містить вісім індикаторів, зокрема обмеження 

інститутів влади, відсутність корупції, базові права, порядок та безпека, нормативне 

правозастосування, цивільне та кримінальне правосуддя. Україна займала 72-у позицію 

серед 128 країн за індексом верховенства права, маючи загальну оцінку 0,51, тоді як 
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