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ВСТУП 
 

У  2014 році Проект USAID "Справедливе правосуддя" запросив мене поділитися 

знаннями та досвідом у галузі люстрації з українськими політиками та іншими 

заінтересованими сторонами. З того часу я декілька разів приїжджав до України і 

проводив зустрічі з представниками Міністерства юстиції, Верховної Ради, судової 

влади, громадянського суспільства, ЗМІ та іншими заінтересованими сторонами. Я 

узагальнив свої рекомендації та коментарі в двох звітах і одній інформаційній 

записці.1  

 

Моя робота має переважно соціально-правовий характер. Процес кадрової 

реформи загалом і впровадження люстрації виходять за межі сфери права. 

Люстрація зокрема може бути взаємопов’язаною з соціальними факторами. Це 

може відбуватися як згори-вниз, так і знизу-вгору. З одного боку, соціальна 

підтримка кадрових змін і люстрації може допомогти її впровадженню та 

моніторингу. З іншого боку, політичні протиріччя навколо процесу люстрації 

можуть відобразитися на суспільстві. Як наслідок, кадрові зміни в державному 

апараті можуть викликати або посилити соціальні розподіли. Думка громадськості, 

відтак, є важливою як для впровадження закону про люстрацію, так і для 

розуміння його наслідків. Розуміння закону про люстрацію вимагає дослідження 

його соціального контексту. Це можна зробити за допомогою соціологічного 

аналізу.    

 

У 2015 році, з огляду на соціальну значимість люстрації, Проект USAID 

«Справедливе правосуддя» попросив мене розробити анкету, яка би охоплювала 

проблему люстрації в її соціальному контексті. Я створив проект першої версії 

анкети, яка була пізніше доопрацьована, змінена та включена до загального 

опитування. Всеукраїнське опитування проводилося компанією «GfK Ukraine» в 

                                            
1 Роман Девід, «За межами люстрації: кадрова реформа в державному апараті в 

Україні», 19 квітня 2014 р. («Personnel Reform in the State Apparatus in Ukraine»); 

Роман Девід, «Українська люстрація та європейські стандарти: побудова 

демократії, яка спроможна себе захистити» («Ukrainian Lustration and European 

Standards: Building Democracy Capable of Defending Itself»), Київ: Проект USAID 

«Справедливе правосуддя», 24 лютого 2015 р.; Роман Девід, «Експертний 

висновок щодо рекомендацій, наданих в остаточному звіті Венеціанської Комісії 

щодо змін до Закону України «Про очищення влади» («Expert Opinion on the 

Recommendations made in the Final Report of the Venice Commission Concerning the 

Amendment to the Law of Ukraine on the Purification of Government»), Київ: Проект 

USAID «Справедливе правосуддя», 31 липня 2015 р. 
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липні 2015 року, коли було зібрано 2359 відповідей дорослих громадян, що 

проживають на підконтрольній владі території.  

 

Я розумію, що два українські дослідники вже здійснили аналіз даних опитування, 

включаючи оцінку поглядів громадськості на судову владу. 2 Метою цього звіту є 

дослідити ключові аспекти люстрації в світлі останніх концептуальних 

вдосконалень та надати різним заінтересованим сторонам влади та 

громадянського суспільства зворотній зв’язок щодо думки громадськості про 

процес люстрації та його впровадження. Зокрема, цей звіт має на меті дослідити 

масив даних опитування, щоб відповісти на такі запитання:   

 

А. Довіра: Чи потрібні кадрові зміни для побудови довіри до державних 

органів? Чи призведуть кадрові зміни до побудови довіри до всіх установ, 

наприклад, правоохоронних органів і збройних сил? Чи однаково не 

довіряють працівникам, пов’язаним із комуністичним режимом, владою 

Януковича та корупцією? 

 

Б. Звільнення або спокута: якому типу закону про люстрацію надає 

перевагу громадськість? Хто підтримує окремі ознаки закону про 

люстрацію? 

 

В. Обізнаність про закон про люстрацію: Хто знає про закон про 

люстрацію? Які регіони найменше знають про люстрацію? 

 

Г. Думки про люстрацію: Хто вірить, що люстрація необхідна? Хто 

розглядає люстрацію як процес, що є глибоко негативним? 

 

 

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА 
 

Метою цього звіту є виокремити значимі фактори, що стоять за певними 

запитаннями опитувальника. У той час, як описові звіти зазвичай надають 

інформацію про відсоток прибічників і опонентів певного питання, аналітичний звіт 

визначає, хто є прибічником і опонентом питання, а також їх соціально-

демографічні характеристики, досвід та інші погляди. Питання, яке цікавить 

                                            
2 Марина Огай і Олександр Сердюк, «Національне опитування 

громадської думки щодо демократичних та економічних реформ, судової реформи 

та щодо впровадження Закону України «Про очищення влади»», Київ: Проект 

USAID «Справедливе правосуддя», 2015 р.  
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дослідника, може бути одним запитанням або комплексним діапазоном 

споріднених запитань, залежно від того, чи є вони концептуально послідовними, чи 

існують в одному й тому ж самому вимірі та чи мають допустиму статистичну 

надійність. Наприклад, діапазон довіри до центральних органів вклади включає 

довіру до Президента, Кабміну та Верховної Ради. У порівнянні з іншими 

запитаннями про рівень довіри, ці три питання існують в одному й тому ж самому 

вимірі; вони мають високу внутрішню надійність (альфа). Комплексні діапазони, 

загалом, надають можливість для проведення якіснішого аналізу, оскільки вони 

охоплюють більше варіацій, ніж одиничні запитання. 

 

Для подальшого підвищення якості статистичного аналізу в межах цього звіту було 

здійснено аналіз відсутніх даних та умовне обчислення відсутніх даних. Ці кроки 

були необхідними з огляду на значну частку запитань без відповідей. Проблема 

відсутності даних ускладнюється особливістю роботи статистичних програм, які за 

замовчуванням пропускають респондента, який пропустив або не відповів хоча би 

на одне запитання в моделі. Респонденти можуть пропустити одне або більше 

запитань без очевидних на це підстав, наприклад, через велику кількість запитань 

в опитувальнику. Але респонденти можуть також пропустити запитання з причин, 

які можуть вплинути на результати, якщо тема є делікатною, суперечливою та/або 

загрозливою. Існує можливість, що для деяких респондентів питання про 

люстрацію можуть бути делікатними. У таких ситуаціях кількість відсутньої 

інформації може суттєво збільшитися, а аналіз із великою імовірністю покаже 

упереджені результати. Для запобігання цього було визначено шаблони відсутньої 

інформації; а тоді, де це було можливо, діапазони були перебудовані на основі 

відповідей, наданих респондентом на інші запитання в діапазоні, та відповідей 

інших респондентів. Діапазони умовно зараховувалися, якщо респондент відповів 

щонайменше на одне запитання в діапазоні. Якщо не було надано відповіді на 

жодне з запитань, інформація вважалася відсутньою. 

 

Для аналізу даних я використав декілька типів  багатовимірного аналізу в SPSS. Я 

використав узагальнену лінійну модель (лінійну регресію); загальна лінійна модель 

(одновимірний аналіз дисперсій) була використана в Частині В. Я буду звітувати 

про результати з імовірністю щонайменше 95 відсотків, що є допустимим порогом 

у соціології. Результати, які знаходяться на межі рівня значимості, будуть 

конкретизовані. 

 

Основне обмеження опитувань різних груп населення – включаючи це 

опитування – це обмежена можливість встановлення причинних зв’язків. 

Опитування різних груп населення дозволяють визначити зв'язок між двома 

факторами, але не можуть визначити, який із них є причиною, а який – наслідком. 
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Коли виникають такі ситуації, я розглядаю обидва варіанти. Причинні зв’язки 

можна визначити лише за допомогою експериментів; вони можуть бути значною 

мірою встановлені шляхом проведення другого кола опитування. Причинно-

наслідкове спрямування найбільше проявляється в першій частині цього звіту, 

Частині А. Ця частина також була найскладнішою для тлумачення. 

 

Як автор цього звіту я відповідаю за здійснення статистичного аналізу та за його 

результати. Тим не менше, я завдячую пані Йінг Жанг, яка допомогла мені зі 

статистичними даними в цьому процесі, що включало огляд описової статистики, 

чистку даних, трансформацію змінних, факторний аналіз, аналіз відсутніх даних, 

умовне зарахування відсутніх даних і складання діапазонів. При створенні нової 

змінної враховувалися концептуальні та статистичні аспекти. 
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A. НЕОБХІДНІСТЬ КАДРОВИХ ЗМІН 
 

Перш ніж розглянути люстрацію, необхідно поставити собі запитання, чи потрібні 

взагалі кадрові реформи. Люстрація як процес реформування кадрового складу не 

є самоціллю. Це процес, який слугує загальним цілям, яких хоче досягнути 

суспільство. Ці цілі можуть включати відданість державних службовців 

державному управлінню, їх ефективність, безсторонність та законослухняність, які 

дозволяють політичним лідерам виконувати важливі політичні завдання, такі як 

захист територіальної цілісності та міжнародна інтеграція, і які йдуть пліч-о-пліч із 

відновленням довіри до державного управління та збройних сил. В аналізі 

опитування я ставлю запитання: чи існує будь-який зв'язок між соціальними 

потребами в звільненні певних категорій службовців, з одного боку, та довірою до 

державного апарату та до збройних сил, з іншого? 

 

Цілі реформи кадрового складу: демократична держава заснована на принципі 

верховенства права, що вимагає від державної влади дотримання закону та 

конституції. Зловживання владою, загалом, вважаються несумісними з 

демократичним і економічним розвитком.3 При схваленні закону про люстрацію 

український законодавець припустив, що певні категорії державних службовців 

причетні до зловживань владою. Ці службовці, відтак, вважаються непридатними 

для обіймання відповідальних посад у державі, яка має на меті здійснення 

демократичних реформ. Більше того, реформа кадрового складу має на меті не 

лише реформування об’єктивних, але й суб’єктивних характеристик держави. Це 

не лише об’єктивні атрибути, такі як вірність, ефективність, дії в межах закону та 

відданість демократії, яка має виникнути в результаті реформування кадрового 

складу, а й також суб’єктивне сприйняття цих атрибутів громадськістю. Однією з 

найважливіших категорій суб’єктивних наслідків є довіра. Довіра до влади 

необхідна для належного функціонування держави. Без певного рівня довіри 

держава не може ефективно виконувати свої повсякденні функції, впроваджувати 

політику, збирати податки, підтримувати порядок і виконувати інші обов’язки. 

Питання в тому, чи вважаються ці три категорії службовців перешкодою до 

побудови довіри? 

 

Засоби: Для досягнення цих цілей законодавець затвердив закон про очищення 

влади (люстрацію). Категорії працівників, які в законі про очищення влади 

вважаються перешкодою для належного функціонування держави та досягнення 

інших цілей, – це три групи службовців, які виконували різні обов’язки при 

                                            
3 Вочевидь, демократія Індії та економічний розвиток Китаю були можливі 

всупереч процвітанню корупції.  
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комуністичному режимі та в КГБ; п’ять груп службовців, пов’язаних із режимом 

Януковича, та корупціонери.4 Оскільки ці три категорії існують у двох вимірах і 

оскільки існує ризик отримання упередженої оцінки з огляду на 

мультиколлінеарність, у моєму аналізі розглядається лише одна з трьох категорій 

за раз. 

 

Вочевидь, на рівень довіри можуть впливати не лише звільнення, а й інші фактори. 

На довіру може вплинути низка соціально-демографічних факторів (наприклад, 

стать, вік, освіта, дохід, сімейний стан, статус зайнятості). Україномовні 

респонденти,5 мешканці Київського регіону та Сходу, ті, хто хвилюються за 

майбутнє країни, державні службовці, ті, хто користуються послугами державних 

органів більше, ніж інші, або ті, кого безпосередньо торкнулися нещодавні події в 

Україні, можуть також мати відмінне від решти населення сприйняття довіри. Саме 

тому мені необхідно було взяти до уваги і ці фактори. 

 

Аналіз: у своєму аналізі я прагнув визначити, чи можна передбачити рівень довіри 

до різних органів на основі даних про підтримку звільнення кожної з трьох 

категорій службовців. Я окремо проаналізував підтримку звільнення прибічників 

Януковича, комуністів і корупціонерів. Три серії аналізу були проведені в двох 

кластерах, щоб порівняти різні установи. У першому кластері я розглянув зв’язки 

між підтримкою звільнення трьох категорій службовців і такими двома 

результатами: довірою до центральних органів влади (Президента, Верховної 

Ради та Кабміну) і довірою до правоохоронних і судових органів (судової влади, 

поліції, прокуратури та Міністерства юстиції). Далі я розглянув два інші результати: 

добровільні батальйони та збройні сили. Обидва рази я мав намір порівняти 

установи, які набирали новий штат після падіння режиму Януковича (центральні 

органи влади ти добровільні батальйони), з установами, які попри деякі зміни, все 

ще зберегли зв'язок із минулим у плані працівників (правоохоронні та судові 

органи, армія). Водночас, я хотів порівняти державні органи з першої серії аналізу 

зі збройними силами з другої серії. Загалом, я використав дванадцять моделей 

регресії. 

 

1. Довіра до правоохоронних і судових органів і довіра до центральних 

органів влади  

Рівень довіри до українських органів влади низький. Президенту довіряють 21% 

громадян, у той час як 60% йому не довіряють. Верховній Раді довіряють 9% і не 

                                            
4 Див. опитувальник, запитання 27. 
5 Змінна «україномовний» була створена з двох запитань анкети. Респонденти, які 

відповіли, що розмовляють українською в сім’ї та розмовляють українською з 

друзями позначалися кодом 1, усі інші - 0.   
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довіряють 74%. Кабміну довіряють 10% і не довіряють 75%. Довіра до 

правоохоронних і судових органів ще нижча. Довіра – не довіра поліції: 8% проти 

77%, прокуратурі – 7% проти 80%, судовій владі – 6% проти 82%. Відтак, судова 

влада користується найменшою довірою серед державних органів в Україні. Тепер 

я розгляну, чи впливає на довіру звільнення працівників, пов’язаних із 

президентством Януковича, комуністичним режимом і корупцією. 

 

a. Працівники часів Януковича:6 порівняння 

 

Порівняння предикторів довіри до правоохоронних органів та предикторів довіри 

до центральних органів влади видало дуже контрастні результати. Вища підтримка 

звільнення працівників часів Януковича пов’язана з нижчим рівнем довіри до 

правоохоронних і судових органів, але з вищим рівнем довіри до центральних 

органів влади. 

 

Негативний зв'язок між довірою до правоохоронних і судових органів і підтримкою 

звільнень заледве може означати, що збереження персоналу часів Януковича 

може підвищити довіру до правоохоронних і судових органів. Це радше означає, 

що може мати місце зворотній ефект. Дійсно, подальший аналіз підтверджує 

можливий зворотній ефект, припускаючи, що довіра/недовіра до всіх оцінюваних 

органів впливає на погляди щодо підтримки або звільнення трьох категорій 

працівників більше, ніж звільнення цих трьох категорій впливає на довіру.7  

 

В основі цих відносин лежать щонайменше чотири можливі рушійні сили: 

- Обидві групи установ (центральні органи влади та правоохоронні й судові 

органи) можуть розглядатися як об’єкти люстрації (що потребують або не 

потребують люстрації): бачення правоохоронних і судових органів як таких, де 

працюють посадовці часів Януковича, посилене браком довіри до цих органів, 

призводить до вимоги їх звільнення. На противагу цьому, центральні органи 

влади (Президент, Кабмін і Верховна Рада) пережили кадрові зміни під час 

                                            
6 Ця категорія була охоплена в складному діапазоні з п’яти запитань 

опитувальника. Вона включала голів центральних органів влади часів Януковича, 

чиновників і працівників місцевих органів самоврядування часів Януковича, тих, 

хто сприяв узурпації влади Януковичам, посадовців, силовиків та суддів, які 

допомагали придушувати протести на Майдані, і тих, хто брав участь у 

політичному переслідуванні політичних опонентів під час правління Януковича. 
7 Я використав узагальнені лінійні моделі. Цей аналіз був доповнений лінійними 

регресійними моделями методу найменших квадратів з метою порівняння 

протилежних відкоригованих R-квадратів для порівняння  придатності моделі в 

випадках можливих причинних зв’язків.  
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виборів. Відтак, у такому сценарії присутність працівників часів Януковича в 

правоохоронних і судових органах є визначальним фактором при вимозі їх 

«очищення», в той час як відсутність працівників часів Януковича в 

центральних органах влади не призводить до такої вимоги; 

- Обидві  групи установ можуть розглядатися як дійові особи люстрації (вони 

проводять люстрацію або створюють перешкоди в її здійсненні): центральні 

органи влади можуть розглядатися як ініціатори люстрації завдяки 

затвердженню закону про люстрацію; правоохоронні й судові органи, з іншого 

боку, можуть вважатися гальмівними факторами через їх небажання 

впроваджувати її; 

- Може мати місце поєднання обох факторів,  де присутність працівників часів 

Януковича в правоохоронних і судових органах (що підриває рівень довіри) 

може призвести до вимоги звільнень, у той час коли бажання центру здійснити 

кадрові зміни (що підвищує рівень довіри) відповідає очікуванням громадськості; 

- Може існувати ще інший вихідний фактор, що впливає як на довіру, так і на 

підтримку звільнень. Цей фактор призводить до вимог звільнення людей 

Януковича, недовіри до правоохоронних і судових органів та довіри до 

центральних органів влади. Таким прикладом може слугувати ідеологічна 

орієнтація респондентів на реформи або Захід. Звільнення людей Януковича, 

недовіра до правоохоронних і судових органів, довіра до державних органів 

влади може бути різним вираженням позицій за реформи та за ЄС. 

б. Комуністи: Здається, що зв’язок між звільненням колишніх комуністів, 

включаючи колишніх співробітників КГБ до 1991 року, та двома вимірами довіри 

слідує тій же логіці, що й звільнення людей Януковича. Єдиною відмінністю є те, 

що зв'язок між звільненням колишніх комуністів і довірою до центральних органів 

влади лише побічно суттєвий, що означає вищу можливість відсутності впливу 

(імовірність впливу складає близько 92 відсотків). Із результатів випливає, що чим 

більша підтримка звільнення колишніх комуністів, тим нижча довіра до 

правоохоронних і судових органів і тим вища довіра до центру. Втім, має місце 

також зворотній зв’язок: чим нижча довіра до правоохоронних і судових органів, 

тим вища підтримка звільнень колишніх комуністів; чим вища довіра до центру, 

тим вища підтримка до звільнення колишніх комуністів. Тут також можна 

застосувати чотири можливі пояснення стосовно працівників часів президентства 

Януковича. 

 

в. Корупціонери: третя категорія осіб, що підлягають звільненню – корумповані 

чиновники. Результати показують ті самі негативні зв’язки між підтримкою 

звільнень корупціонерів та обома вимірами довіри. Чим більша підтримка 
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звільнення корупціонерів, тим нижча довіра до правоохоронних і судових органів і 

тим нижча підтримка центру (імовірність у 94,7 відсотка знаходиться на межі 

значимості); знову ж таки, може мати місце зворотній ефект: чим нижча довіра до 

правоохоронних,  судових органів і центру, тим більша вимога звільнень 

корупціонерів. 

 

Відтак, результати розходяться з наведеними вище результатами стосовно 

комуністів і людей Януковича. Втім, до цих зв’язків також можна застосувати 

чотири можливі соціальні рушійні сили. По-перше, це може означати, що брак 

довіри до правоохоронних, судових органів і центру може бути викликаний 

сприйняттям обох типів установ як корумпованих. По-друге, брак довіри може бути 

спричинений браком волі боротися з корупцією зі сторони обох тип установ. По-

третє, брак довіри може бути викликаний сприйняттям правоохоронних і судових 

органів як корумпованих і небажанням центру боротися з корупцією; або навпаки. 

 

г. Контрольні змінні: серед контрольних змінних вік, освіта, фінансове становище, 

проживання в Києві, посада в державному апараті, контакти з державними 

органами були позитивними предикторами довіри до центру в усіх трьох моделях 

(моделях із трьома різними категоріями персоналу), у той час як проживання в 

східному регіоні було негативним предиктором довіри до центру. Спільними 

предикторами довіри до правоохоронних і судових органів у відповідних трьох 

моделях були жіноча стать, краще фінансове положення, проживання в Києві, 

посада державного службовця, взаємодія з державними органами; сімейний 

статус одруженого був негативним предиктором. 

 

У всіх моделях була спільна ознака: ті, хто зверталися до державних органів для 

отримання послуг, мають вищий рівень довіри до них. Це може бути викликане тим, 

що на тих, хто не мав справи з державними органами, впливали популярні 

переконання в корумпованості країни, що ще більше посилюється ЗМІ. Натомість, 

ті, хто мали справу з державними органами, могли мати позитивний особистий 

досвід. Я можу лише припускати підстави їх позитивного досвіду: ті, хто мали 

справу з державними органами, могли виявити, що державне управління не таке 

корумповане, як вони очікували; їх досвід може бути «особистий характер», що 

дає їм змогу впливати на державні органи, щоб ті працювали на їх користь; або це 

можуть бути ті, хто брав участь у корупційних діях. З іншого боку, ті, хто працюють 

в державному апараті, мають вищий рівень довіри до нього, що може бути 

викликане особистими та/або професійними факторами. 
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Іншою спільною рисою для всіх моделей є неважливість мови. Серед тих, хто 

говорить українською, та тих, хто говорить іншими мовами, не було відмінностей в 

рівнях довіри до правоохоронних і судових органів або державних органів влади. 

 

2. Довіра до армії та довіра до добровольчих батальйонів 

Армії та добровольчим батальйонам в Україні довіряють найбільше. Армії 

довіряють 49% респондентів і не довіряють 30%, батальйонам довіряють 54% і не 

довіряють 26% респондентів. 

 

a-в. Працівники часів Януковича, працівники часів комунізму, корупціонери: 

результати не такі складні, як у випадку державних органів. Підтримка звільнень 

будь-якої з цих трьох категорій має позитивний зв'язок із довірою до армії, а також 

до добровольчих батальйонів. Всі ці зв’язки міцні та дуже значимі. Несподіванкою 

було те, що зв'язок є позитивним для всіх категорій працівників. 

 

Результати свідчать про те, що звільнення будь-якої з цих трьох категорій можуть 

підвищити довіру до збройних сил; або що ті, хто довірять цим установам, також 

підтримують звільнення. Всупереч моїм очікуванням армію розглядають більш-

менш у тому ж світлі, що й батальйони. Це збиває з пантелику, оскільки армія несе 

на собі відбиток минулого, а батальйони – новостворені.  

 

Можна дати два можливі пояснення цьому явищу. По-перше, участь у воєнних 

операціях демонструє високий рівень відданості країні. Навіть якщо в армії є люди 

з заплямованим минулим, служіння країні вважається важливішим і/або навіть 

перекриває заплямоване минуле. Продемонстрований ступінь відданості та 

професіоналізму переважає гіпотетичний рівень невірності та корумпованості. 

 

По-друге, цей зв'язок може бути викликаний іншим фактором, наприклад, 

ідеологічним впливом, орієнтацією на реформи або Захід, антиросійською 

позицією та/або змаганням між минулим і майбутнім. Наприклад, через відданість 

країні та хвилювання за її майбутнє люди, які довіряють армії та батальйонам, 

також підтримують звільнення людей Януковича, корупціонерів та комуністів як 

людей минулого. Підтримка цих звільнень може бути реакцією на наявність 

заплямованих осіб у цивільних частинах державного апарату; довіра до армії та 

батальйонів випливає з їх військової ролі в захисті країни. Відтак, між двома 

явищами може не бути прямого зв’язку, хоча непрямий зв'язок може бути дуже 

сильним. 

 

г. Інші змінні: серед контрольних змінних і армії, і батальйонам найбільше 

довіряють люди, які мають краще фінансове становище, україномовні громадяни 
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та ті, хто переймається майбутнім країни. Обом органам найменше довіряють 

жінки та мешканці Сходу. Армії також довіряють ті, хто обіймають посаду в 

державних органах, і ті, кого торкнулися події на Сході України. Всупереч 

очікуванням, батальйонам менше довіряють безробітні. Відтак, культурно-

географічний розподіл продовжує впливати на довіру до збройних сил. На додачу 

до цього, вплив економічних факторів свідчить про розрив між показниками довіри 

багатих і бідних.8    

 

Підсумок: Соціальна динаміка між довірою до державних органів та звільненнями є 

складною. Оскільки результати багатовимірного аналізу відповідають простим 

бінарним співвідношенням, я підсумую результати в таблиці співвідношень. Що 

очевидно, так це те, що кадрові зміни пов’язані з довірою до державних органів 

влади. Що неочевидно, то це як і чому це має значення. Без експериментальних і 

якісних даних неможливо зробити однозначні висновки та дати наполегливу 

рекомендацію щодо конкретного обсягу люстрації. 

 

Таблиця 1 

Бінарні співвідношення 

 
ПІДТРИМКА ЗВІЛЬНЕНЬ 

  

ДОВІРА 

 

 Правоохоро
нні та судові 

органи 

Центр 
(Президент, ВРУ, 

Кабмін) 

Армія Добровольчі 
батальйони 

 
Людей Януковича 
 
 

 
-.098*** 

 
.090*** 

 
.282*** 

 
.374*** 

Комуністів і працівників КГБ 
 

-.083*** .065*** .208*** .293*** 

Корупціонерів -.237*** -.096*** .079*** .138*** 
 

 
*** p < 0.001 

 

                                            
8 Аналіз нещодавньої хвилі глобальних опитувань показав «розрив у довірі» між 

респондентами з високими та низькими доходами. Ендрю Хілл та Кріс Джайлз, 

«Інформована» глобальна еліта має більше довіри до державних установ» 

(“’Informed’ Global Elite Places Greater Faith in Institutions”), Financial Times, 18 

січень 2016 р., ст. 2.   
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Примітка: Бінарні співвідношення рухаються в тому ж напрямку, що й результати 

багатовимірного аналізу, описані вище. Значення р < 0.001 свідчить про 

імовірність зв’язку, вищого за 99.9 відсотків. 
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Б. ОЗНАКИ ЛЮСТРАЦІЇ  
 

Є безліч моделей законів про люстрацію. Вони можуть пропонувати люстрацію з 

ознаками покарання, що передбачає звільнення. Вони можуть пропонувати 

змішану модель люстрації, яка передбачає звільнення або залишення на посаді у 

виняткових випадках.  Заходи зі звільнення можуть безпосередньо включати 

оскарження рішень про звільнення в суді або можуть не передбачати процедури 

оскарження. Можуть також існувати інші моделі та ознаки люстрації, які не були 

впроваджені в Україні через свою непридатність і нехарактерність для 

українського контексту. У своєму аналізі я розглянув фактори, які пояснюють 

громадську підтримку та незгоду з трьома ознакам законів про люстрацію, які я 

вважаю важливими в ситуації України: а) безстрокова заборона обіймати посади, б) 

визначення винятків і в) оскарження рішень про звільнення. Усі три аспекти 

пов’язані з питанням прагнення покарання та надання другого шансу, що 

демонструє суть моделей люстрації, які передбачають звільнення та залишення 

на посаді.9  

 

1. Заборона обіймати посади 

Безстрокову заборону службовцям із заплямованим минулим обіймати державні 

посади вимагали деякі сегменти суспільства. Ця тема також приваблива в 

концептуальному плані, оскільки вона заснована на прагненні покарання, що є 

природною реакцією на минулі зловживання владою. Кожний вид покарання 

представляє заплямованого службовця в певному світлі. З цієї точки зору 

безстрокова заборона обіймати посади змальовує службовця, який брав участь у 

певній діяльності (наприклад, «доносив про співвітчизників у радянські часи») або  

обіймав певну посаду в минулому, як такого, що не здатний змінитися. 

 

На відміну від інших заборон (як-от: заборона на п’ять і на десять років), що, по 

суті, засновані на  такому ж самому прагненні покарання, у безстроковій забороні 

також недвозначно відсутній другий шанс. Хоча вони і є каральними за своїм 

характером, заборони на визначений час можуть тлумачитися як віра в те, що 

службовець, який пропрацював певний час поза державним сектором, може знову 

обіймати посаду в державному апараті. На додачу до концептуальних причин є ще 

й технічні причини відкинути заборону строком на п’ять та десять років. 

Респондентами, які виступають проти заборони на десять років, можуть бути ті, 

                                            
9 Роман Девід, Люстрація та перехідне правосуддя: кадрові системи в Чехії, 

Угорщині та Польщі (Lustration and Transitional Justice: Personnel Systems in the 

Czech Republic, Hungary, and Poland) (Філадельфія: Університет Пенсільванія 

Пресс, 2011 р.). 
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хто вважає її недостатньою, а також ті, хто вважає її надмірною. Таким чином, 

результати могли би бути спотворені, охопивши відповіді протилежних таборів. 

 

У своєму аналізі я застосував регресію відповідей до безстрокової заборони за 

подібною низкою незалежних змінних, як і в попередньому розділі щодо довіри. Я 

виключив змінну, що стосується звільнень певних типів заплямованих службовців 

(тут не досліджується), але додав змінні, що охоплюють релігійні погляди або їх 

відсутність, що може вплинути на прагнення покарання.10 Оскільки релігійна 

приналежність випливає лише з одного запитання, я обрав дві з найбільш 

поширених категорій відповідей: атеїсти та прибічники Української Православної 

Церкви (Київського Патріархату). 

 

Результати показують, що ті, хто підтримують безстрокову заборону обіймати 

державні посади, є більш освіченими, мешканцями Києва, україномовними, 

атеїстами, прибічниками Української Православної Церкви (Київського Патріархату) 

та тими, хто переймається майбутнім країни. З іншого боку, жінки, мешканці 

східних регіонів і ті, хто має відношення до державних органів, не підтримують 

безстрокову заборону. 

 

Результати свідчать про можливість того, що впровадження люстрації з міцним 

каральним компонентом може поляризувати суспільство за мовною та 

географічною осями. Законодавцю варто би було розглянути інші типи стягнень 

замість безстрокової заборони. Тимчасова заборона, яка наразі впроваджується, 

може бути прив’язана до певних посад у державному апараті, що користуються 

довірою, а не до минулої поведінки.11 Тимчасова заборона, безперечно, менш 

каральна, але слід також розглянути інші варіанти, такі як пониження в посаді або 

можливість відновлення на посаді. Далі я розглядатиму, чи можливе останнє. 

 

2. Надання звільнення від санкцій 

                                            
10 Роман Девід і Сьюзан Й.П. Чой, «Поквитатися чи урівнятися? Бажання 

покарання та перехідне правосуддя» (“Getting Even, or Getting Equal? Retributive 

Desires and Transitional Justice"), Political Psychology 30(2): 161-192 (2009). 
11 З технічної точки зору, заборона обіймати посаду на п’ять і десять років створює 

враження квазі-кримінального кодексу на рівні закону про працевлаштування. Втім, 

співіснування різних обсягів заборони не конче свідчить про каральні мотиви 

прийняття закону про люстрацію. Критична відмінність між каральною люстрацією 

та люстрацією, орієнтованою на майбутнє, полягає в тому, спрямована заборона в 

минуле (пов’язана з конкретними діями та зв’язками в минулому), чи в майбутнє 

(унеможливлення доступу до посади на проміжок часу до стабілізації політичної 

системи). 
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Український закон про люстрацію не поширюється на всіх без розбору, а 

передбачає звільнення від санкцій (від звільнення з посади), надаючи можливість 

заплямованим службовцям виправитися, взявши участь у воєнних діях. Такі 

звільнення від санкцій дозволяють не лише повторно інтегрувати заплямованих 

службовців до системи, а й також подають сигнал суспільству, що можливості 

визначаються не минулою, а теперішньою поведінкою. Суто з теоретичної точки 

зору, функція інтеграції може відігравати важливу роль у відновленні України. Втім, 

метою цього розділу є не спекуляції щодо політичної вигідності таких звільнень від 

санкцій, а емпірична оцінка їх подальшого прийняття суспільством. 

 

Я використав таку ж модель, як і перед цим, але замінив змінну результату. 

Замість «безстрокової заборони» я використав складний діапазон чотирьох типів 

винятків: участь у воєнних діях на Сході України в складі ЗСУ або добровольчих 

батальйонів (підтримали 43%, проти 38%); щире каяття та повернення доходів від 

незаконної діяльності (34/48); надання важливої інформації (35/45); унікальний 

спеціаліст (37/44). 

 

Результати багатовимірного аналізу показують, що звільнення від санкцій більше 

підтримують люди з кращим фінансовим положенням та мешканці Сходу. З іншого 

боку, більш імовірно, що україномовні громадяни, прибічники УПЦ КП та безробітні 

будуть проти. Відтак, результати свідчать про те, що навіть звільнення від санкцій 

викликають розбіжності. Надання звільнень є важливим сигналом для Сходу, але 

решта країни не схвалює цього. Звільнення від санкцій також викликають 

розбіжності з огляду на економічні, релігійні та мовні відмінності. Тим не менше, 

кількість категорій, які, підтримавши безстрокову заборону обіймати посаду, 

висловили бажання в  покаранні, складають не значну частку прибічників 

звільнення від санкцій; це переважно ті, хто переймаються майбутнім країни та ті, 

хто працює в державному апараті. 

 

3. Оскарження рішення про люстрацію 

Підтримка оскарження рішення про звільнення може розглядатися як вираження 

толерантності та процесуального правосуддя. Зазвичай толерантність визначають 

як примирення з діями, які ти засуджуєш,12 і її зазвичай пов’язують зі здійсненням 

права членами «груп, до яких існує неприязнь». У цьому випадку толерантність 

                                            
12 Джон Л. Салліван і Джон Е. Тренсью, «Психологічні підвалини демократії: 

вибірковий перегляд досліджень у галузі політичної толерантності, міжособистісної 

довіри та соціального капіталу» (John L. Sullivan and John E. Transue, “The 

Psychological Underpinnings of Democracy: A Selective Review of Research on 

Political Tolerance, Interpersonal Trust, and Social Capital”), Annual Review of 

Psychology 50:625-650 (1999). 
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охоплює право заплямованих службовців на безсторонній розгляд їх справ у суді. 

Процесуальне правосуддя наголошує на важливості справедливих процедур для 

прийняття результатів процесу винесення рішення.13 

 

З іншого боку, незгоду з оскарженням рішень про люстрацію не можна розглядати 

як вираження нетолерантності в українському контексті. Є дві основні практичні 

проблеми, пов’язані з правом на оскарження. По-перше, в судовій владі працюють 

судді, які були призначені в різні часи української державності, коли 

демонструвалися різні рівні відданості верховенству права. Це може не бути 

гарантією справедливого суду. Дійсно, судова влада має найнижчий рівень довіри 

серед усіх органів. По-друге, оскарження може не вважатися доцільним, оскільки 

це уповільнюватиме процес реформування кадрів державного апарату в часи, 

коли над країною нависає неминуча загроза. Дійсно, навіть законодавець мав 

збалансувати потребу дотримуватися верховенства права та потребу швидко 

реформувати державний апарат. З іншого боку, нехтування процесуальним 

правосуддям може вплинути на оцінку процесу. 

 

Яка ж позиція українського суспільства в цьому питанні? 70% підтримують право 

на оскарження, а 15% – проти. Серед тих, хто підтримують його, більш імовірно 

побачити мешканців Сходу (ледве досягаючи рівня статистичної значимості в 95%) 

та тих, хто переймається майбутнім країни. Серед тих, хто проти, більш імовірно 

знайти прибічників УПЦ КП (вплив знаходиться на межі статистичної значимості; 

імовірність 93%) та тих, хто пов’язаний з державним апаратом. Знову ж таки, 

географічно-релігійний розподіл відіграє свою роль і в цьому вимірі, але менш 

виражено. Право звільнених на апеляцію викликає значно менше розбіжностей, 

ніж безстрокова заборона обіймати посади та надання звільнення від санкцій. 

  

                                            
13 Том Р. Тайлер і Стівен Л. Блейдер, «Модель групової участі: процесуальне 

правосуддя, соціальна ідентичність, кооперативна поведінка» (Tom R. Tyler and 

Steven L. Blader, “The Group Engagement Model: Procedural Justice, Social Identity, 

and Cooperative Behavior”), Personality and Social Psychology Review 7 (4): 349-61 

(2003). 
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В. ОБІЗНАНІСТЬ ПРО ЛЮСТРАЦІЮ 
 

Обізнаність про закон про люстрацію дуже важлива для його впровадження. 

Інформована громадськість може здійснювати моніторинг впровадження закону 

про люстрацію, його відсутності і зловживань. Що більш важливо, розуміння закону 

про люстрацію як закону, орієнтованого на майбутнє, який прагне реформувати 

державний апарат, може завадити політичним фракціям використати його для 

власних політичних цілей, тлумачачи його як засіб, направлений на певний клас 

громадян. Недостатня обізнаність про люстрацію може слугувати імпульсом для 

посилення інформаційних кампаній громадськими організаціями, які можуть 

зосередитися на певній групі громадян. Відтак, я намагаюся визначити, хто знає і 

хто нічого не знає про люстрацію. 

 

Обізнаність про люстрацію вимірювалася за складним діапазоном із восьми 

запитань. Вони включали загальну обізнаність про люстрацію (54% так, 32% ні), її 

правову основу (29/57), знання про суб’єкти люстрації (34/50), інформацію про тих, 

хто здійснює люстрацію державних службовців (22/62) і суддів (20/66), знання того, 

як здійснюється люстрація державних службовців (20/65) і суддів (18/67), знання 

того, як можна зробити свій внесок до люстрації (18/69).  

 

Предикторні змінні включали подібний набір змінних, як і в попередніх розділах: 

релігія, стать, вік, освіта, сімейний стан (одружений), статус зайнятості 

(безробітний), мова (українська), державна посада. Втім, я включив усі регіони до 

цього аналізу, а не лише два (було створено дві штучні змінні для Києва та Сходу). 

Я мав на меті визначити будь-які інші регіональні відмінності, щоб надати 

інформацію грантерам Проекту USAID «Справедливе правосуддя», які проводять 

інформаційні кампанії в галузі люстрації. Оскільки «регіон» є номінальною змінною, 

для цього аналізу було використано загальну лінійну модель. 

 

Результати показують, що знання про люстрацію схожим чином розподіляються за 

регіонами з подібними моделями, як і інші погляди на люстрацію: в кожному регіоні  

показники обізнаності про люстрацію значно вищі, ніж на Сході. Навіть на Півдні, 

який посідає друге місце за найнижчою обізнаністю про люстрацію, показники 

значно вищі, ніж на Сході. Серед інших важливих предикторів – більш імовірно, що 

респонденти чоловічої статі, старшого віку, освічені, одружені (імовірність 94%), з 

кращим фінансовим положенням та ті, хто обіймають посаду в державних органах, 

знають про люстрацію. Відтак, молодь Сходу була би найбільш підходящою 

цільовою групою для поширення інформації про люстрацію.  
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Г. ПОГЛЯДИ НА ЛЮСТРАЦІЮ 
 

Сприйняття будь-якої нової політики, політичної зміни або політичних реформ 

може вплинути на перспективи впровадження політики. Підтримка громадськості є 

важливим аспектом у впровадженні урядової політики, чи то податки, охорона 

здоров’я, чи імміграція. Подібним чином, громадське сприйняття люстрації є дуже 

важливим для її впровадження. Якщо люстрацію не підтримують і критикують, це 

може негативно позначитися на її впровадженні. Відтак, на погляди на люстрацію 

може вплинути поєднання поглядів, висловлених сторонами та учасниками з боку 

влади та з боку опозиції, а також особистий досвід респондентів. З цієї причини ми 

запитали наших респондентів про їх погляди щодо (а) потреби в люстрації, (б) її 

проблем, (в) її оцінки. Кластерний аналіз показав, що ці категорії існують в різних 

вимірах. 

 

1. Потреба в люстрації 

По-перше, я хочу визначити детермінанти потреби в люстрації серед 

громадськості. У частині А цього звіту вже було здійснено спробу визначити 

потребу в кадровій реформі загалом. У тій частині було розмежовано люстрацію та 

кадрову реформу, оскільки закони про люстрацію не є єдиними інструментами 

здійснення кадрової реформи.14 Більше того, закони про люстрацію є типово 

суперечливими заходами; вони створюють шум, який може заглушити справжню 

мету закону. У цьому розділі я повернуся до люстрації як основного методу 

кадрових змін. 

 

Потреба в люстрації вимірювалася за складним діапазоном із чотирьох запитань. 

Серед них було загальне запитання про потребу в люстрації (90% погодилося, 3% 

не погодилося), віру в те, що це сприятиме здійсненню демократичних реформ 

(81/9), було би важливо для економічних реформ (80/9), було би важливо для 

добробуту та процвітання країни (79/10). Запитання полягає в тому, хто ті 

респонденти, які вірять у необхідність люстрації? 

 

Щоб дати відповідь на це запитання, я повернуся до багатовимірного аналізу. Я 

звузив потребу в люстрації за майже тим самим набором змінних, як і в Частині А; 

я лише замінив підтримку звільнень певної категорії працівників підтримкою 

колишнього Президента Януковича.  

 

Результати показують, що більш імовірно, що освіченіші, одружені громадяни, 

мешканці Києва, україномовні громадяни і ті, хто переймаються майбутнім країни, 

                                            
14 Див. Девід, «Поза межами люстрації» (“Beyond Lustration”) примітка 1 вище. 
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вбачають потребу в люстрації. Більш імовірно, що жінки, громадяни з кращим 

фінансовим положенням, безробітні, державні службовці та прибічники Януковича 

не погоджуються з потребою в люстрації. Що важливо, проживання в східному 

регіоні не впливає на погляди щодо потреби в люстрації. Цей результат 

суперечить попередньому аналізу, який показав розрив між Сходом і рештою 

країни; це можна пояснити тим, що людям може бракувати знань про люстрацію. 

 

2. Негативні погляди на люстрацію 

Люстрація – суперечливий захід. Політичні формування можуть спокуситися 

можливістю утримати, здійснити або відновити контроль над державним апаратом. 

Вони можуть звинувачувати один одного в зловживанні владою в цій битві. Групи 

громадянського суспільства можуть вимагати або протистояти люстрації з причин 

захисту прав людини; перші можуть вбачати люстрацію як засіб, який направлений 

проти порушників прав людини, а останні можуть виступати проти порушення прав 

людини в результаті впровадження закону про люстрацію. Громадськість 

опиняється в центрі перехресного вогню. Відтак, на думку громадян можуть 

вплинути політичні битви, а також їх власний досвід. 

 

Негативні погляди на люстрацію були виявлені за допомогою складного діапазону 

з чотирьох запитань: люстрація – це нічого більше, ніж помста (37% погоджуються, 

40% не погоджуються); люстрація зашкодить суспільству через втрату цінних 

експертів (18/59); постраждають незаплямовані працівники (26/51); люстрація 

використовується для власної вигоди (56/23). У цьому аналізі використовувався 

той самий набір предикторів, що й у попередньому розділі. 

 

Результати показують, що негативні погляди на люстрацію найбільш імовірно 

притаманні безробітним, державним службовцям та прибічникам колишнього 

президента Януковича. З іншого боку, більш імовірно, що україномовні громадяни, 

ті, хто причетний до державного управління та ті, хто переймаються майбутнім 

країни, не погоджуються з негативним поглядом на люстрацію. Проживання в Києві 

або на Сході не значно впливає на негативний погляд на люстрацію. 

 

3. Погляди на впровадження люстрації 

Процес здійснення люстрації може вплинути на перспективи її успіху. Якщо процес 

вважають неповноцінним, імовірно, що це негативно позначиться на результаті 

люстрації, довірі до державних органів і впевненості в процесі реформ. Відтак, 

респондентів запитали, чи вони погоджуються або не погоджуються з тим, що 

люстрація в Україні відбувається чесно (14% погодилися, 65% не погодилися), 

прозоро (14/66), Департамент з питань люстрації не корумпований (17/60). Три 

запитання було зведено до складного діапазону. 
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Результати показують, що більш імовірно, що позитивний погляд на здійснення 

люстрації зростає з віком, покращенням фінансового стану, проживанням у Києві. 

З іншого боку, більш імовірно, що україномовні громадяни мають негативний 

погляд на здійснення люстрації. Якщо процес впровадження люстрації не зможе 

продемонструвати чесність, прозорість та відсутність корупції навіть в очах її 

прибічників, це викличе особливі занепокоєння. 

 

ОБГОВОРЕННЯ 
 

Результати аналізу показують, що люстрація може стати надзвичайно 

суперечливим питанням, яке в деяких своїх аспектах може резонувати з існуючим 

мовним, релігійним та географічним розподілом в Україні. Тим не менше, 

результати, представлені тут, є приблизними. Для підсилення наведених нижче 

висновків необхідно було би провести друге коло опитування, спланувати 

експериментальний проект і здійснити якісний аналіз.  

 

А. Довіра: результати стосовно довіри до політичних установ відкриті для 

тлумачення. Здається, що довіра до правоохоронних і судових органів 

підривається наявністю працівників часів Януковича та/або перешкодами, які вони 

створюють, домагаючись звільнення. Довіра до центру посилюється усуненням 

цих працівників та наміром здійснити зміни в інших галузях. Довіра до центру та 

правоохоронних і судових органів підривається присутністю корупціонерів; та/або 

бездіяльністю цих органів у боротьбі з корупцією. 

 

Такий самий (позитивний) зв'язок між підтримкою змін у трьох категоріях 

працівників і довірою до армії та добровольчих батальйонів свідчить про те, що 

можливо, що створені установи можуть повернути впевненість громадськості, 

якщо продемонструють вірність країні. На відміну від цього, підтримка звільнень та 

довіра до військових органів може поставати з історично-політичного контексту 

країни, яка перебуває в процесі переходу від впливу свого радянського/російського 

минулого до майбутнього з ЄС. Дійсно, опрацювавши три додаткові моделі з 

підтримкою ЄС як залежною змінною стало очевидно, що підтримка звільнень 

трьох категорій працівників іде пліч-о-пліч із підтримкою ЄС. Продовження старої 

бюрократії вважається перешкодою для реформ. Сподівання на краще майбутнє 

країни не пов’язані з працівниками з минулого. 

 

Б. Звільнення та спокута: дилема звільнення чи спокути виявила глибокий 

соціальний розподіл. Більш імовірно, що україномовні громадяни, прибічники УПЦ 

КП і мешканці Києва підтримають звільнення та не підтримають спокуту, що 
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свідчить про переконання в тому, що заплямовані чиновники не можуть 

виправитися. Мешканці Сходу, з іншого боку, не підтримують звільнення і 

підтримують спокуту. Ця тенденція може викликати занепокоєння; вона свідчить 

про те, що люстрація може спричинити розкол та має дуже обережно 

впроваджуватися відповідно до існуючого закону, який передбачає і звільнення, і 

спокуту. 

 

Щоб поглибити аналіз соціального розподілу, я також спробував додати історію 

попереднього голосування особи під час попередніх президентських виборів до 

всіх трьох моделей (безстрокова заборона, звільнення, оскарження). А саме: я 

додав підтримку колишнього президента Януковича.15 Цей додатковий аналіз 

виявив один очікуваний і один неочікуваний результат. Перший – більш імовірно, 

що електорат Януковича буде проти безстрокової заборони, підтримає звільнення 

від санкцій та право на оскарження. Це логічно, оскільки багато положень закону 

про люстрацію спрямовані на зловживання владою в часи правління Януковича. 

Неочікуваним є те, що всі інші змінні, які були значимими в оригінальних моделях 

(див. вище в розділі Б), залишаються значимими навіть після додавання підтримки 

Януковича. Це означає, що більшість аспектів соціального розподілу в Україні, що 

проявляються в підтримці різних ознак закону про люстрацію, викликані не самим 

режимом Януковича. Радше, режим Януковича був вираженням історичного 

розподілу, що відображав географічний і культурний ландшафт. Відтак, при 

реформуванні державного апарату слід брати до уваги не лише проблему 

прибічників Януковича, а й основоположні культурні відмінності, пов’язані з 

релігією, регіоном і мовою. Наразі, націлившись на працівників часів Януковича, 

закон про люстрацію зосереджується лише на подоланні симптомів, радше ніж 

синдромів проблеми. 

 

В. Обізнаність про люстрацію: для підвищення обізнаності громадськості про 

люстрацію слід зосередитися на молоді на Сході України та Півдні, особливо 

жіночої статі, як найбільш придатній групі для підвищення обізнаності про 

люстрацію.   

 

Г. Погляди на люстрацію: дивно, що відмінності Сходу від решти країни не значно 

впливають на погляди на люстрацію. З іншого боку, мовні відмінності відіграють 

свою роль, але досить несподіваним чином. Україномовні громадяни вважають, 

що люстрація необхідна, не схвалюють негативні погляди на неї, але ставляться 

до самого процесу з сильною підозрою. 

                                            
15 «Голосував(-ла) за Януковича і не шкодую про це» позначено кодом 2, 

«Голосував(-ла) за Януковича і шкодую про це» позначено кодом 1, «не 

голосував(-ла) за Януковича» - 0. 
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Між знаннями про люстрацію (частина В) та поглядами на люстрацію (частина Г) є 

цікавий взаємозв’язок: знання про люстрацію впливають на її оцінку. Щоб ще раз 

розглянути це питання, я додав знання про люстрацію як контрольну змінну до 

моделей стосовно поглядів на люстрацію. Результати контрольних моделей 

показують більш-менш одні й ті самі результати; але знання про люстрацію 

позитивно впливає на погляди людей щодо її необхідності та зменшують частку 

поглядів на люстрацію як на негативний процес. Більш імовірно, що ті, хто знають 

про люстрацію, розглядатимуть її впровадження позитивно. Це обнадіює та 

наголошує на необхідності підвищення обізнаності та інформування громадськості 

про люстрацію. 

 


