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PRE-JUDICIAL INVESTIGATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN:
IN SEARCH OF A MODEL OF LEGAL PROCEEDINGS
Abstract
The purpose of the article is to substantiate the position of the authors in the context of the
modernization of pre-trial proceedings in the Republic of Kazakhstan.
The scientific novelty lies in a comprehensive legal analysis of the modernized criminal
procedure legislation of the Republic of Kazakhstan, which improves the procedures of pre-trial
proceedings.
Conclusions. Changing the vector of development of pre-trial proceedings in the Republic of
Kazakhstan by introducing a three-tier model with delimitation of powers and areas of responsibility
between law enforcement agencies, the prosecutor’s office and the court, necessitated the introduction
of amendments and additions to the current criminal procedure legislation. Taking into account the
importance of the preliminary investigation stage in the Continental type of the criminal process
structure, the main emphasis is on improving the procedures of pre-trial proceedings. First of all,
this affected the functional purpose of its main participants in power: prosecutor, investigator,
interrogating officer and the forms of ending the investigation arising from this. The authors
of the article carried out a legal analysis of the amendments and additions made to the Code of
Criminal Procedure of the Republic of Kazakhstan, considered the possible consequences of their
implementation, substantiated their own position on the novelties of the legislator.
At the same time, іt should be noted that the introduction of changes and additions to the judicial
stages stabilized many judicial procedures and, in general, increased the authority of the judiciary.
Key words: pre-judicial investigation, prosecutor, investigating judge, investigator, interrogating
officer, prosecution, functions, procedural form.
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ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ В РЕСПУБЛІЦІ КАЗАХСТАН:
У ПОШУКАХ МОДЕЛЕЙ СУДОЧИНСТВА
Анотація
Метою статті є обґрунтування позиції авторів у контексті модернізації досудового
провадження в Республіці Казахстан.
Наукова новизна полягає в комплексному правовому аналізі модернізованого кримінально-процесуального законодавства РК, що вдосконалює процедури досудового провадження.
Висновки. Зміна вектору розвитку досудового провадження в Республіці Казахстан шляхом запровадження триланкової моделі з розмежуванням повноважень і зон відповідальності
між правоохоронними органами, прокуратурою і судом зумовили необхідність внесення змін і
доповнень до чинного кримінально-процесуального законодавства. З урахуванням значимості
стадії попереднього розслідування в конструкції кримінального процесу континентального
типу, основний наголос зроблено на удосконаленні процедур досудового провадження. В першу чергу, це торкнулося функціональної приналежності основних його владних учасників: прокурора, слідчого, дізнавача, а також відповідних форм закінчення розслідування. Авторами
статті здійснено правових аналіз внесених змін і доповнень до Кримінального процесуального
кодексу Республіки Казахстан, розглянуті можливі наслідки їх реалізації, обґрунтовано власну
позицію стосовно новел законодавця.
Одночасно необхідно відмітити, що внесення змін та доповнень у судові стадії стабілізувало багато судових процедур і, в цілому, підвищило авторитет судової влади.
Ключові слова: досудове розслідування, прокурор, слідчий суддя, слідчий, дізнавач, звинувачення, функції, процесуальна форма.
Introduction. Amendments and additions
have been made to the criminal proceedings of
the Republic of Kazakhstan radically changed
the legal approaches to the construction of pretrial proceedings and the functional purpose
of its participants as part of the introduction of
a three-tier model with delineation of powers
and responsibilities between law enforcement
agencies, the prosecutor’s office and the court.
In this regard, the problem of theoretical
substantiation of the legislator novels and
understanding of the possible consequences
of the direction chosen by him for the entire
Kazakhstani legal proceedings as a whole is
actualized.
The purpose of the article is to
substantiate the position of the authors in
the context of the modernization of pre-trial
proceedings in the Republic of Kazakhstan.
Analysis of studies and publications.
The works of such well-known proceduralists

as I. Ya. Foinitsky, P. I. Lyublinsky, A. F. Cony,
N. A. Kolokolov, L. V. Piyuk, A. V. Smirnov,
V. T. Tomin, Yu. A Tsvetkov and others were devoted to the issues of optimizing the procedures
of the criminal process and choosing its proper
model (type). Among the Kazakh scientists,
it should be highlighted A. N. Akhpanov,
M. Ch. Kogamov,
S. G. Pen,
G. J. Suleimenov,
A. L. Han and others.
Main part. On December 27, 2021, by
the Law No. 88-VII, the Criminal Procedure
Code of the Republic of Kazakhstan again
underwent a radical reform, which changed the
general theoretical approaches that previously
prevailed in the construction of domestic
legal proceedings within the frames of the
Continental law system [1]. We assume that
legislative novelties are due to the search for a
proper model of the criminal process that best
meets the interests of society, the state and each
of its citizens, since the implementation of legal
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proceedings and the administration of criminal
justice is a purely state function that protects
citizens from illegal influences. At the same time,
we share the point of view of L. V. Piyuk that
any reform of criminal proceedings, no matter
in which state it is carried out, is possible only
up to certain limits and the reform of national
legal proceedings is possible only up to a certain
limit (until the type of criminal process itself is
revised). It should not affect the fundamental
provisions of the process, its typical design,
violate the integrity of its parts and their balance
[2]. Based on this opinion, we have made an
attempt to analyze the changes and additions
made, to answer the logical question: what
type (model) of legal proceedings is the Kazakh
legislator inclined to and has it generated a
«hybrid» consisting of inconsistent provisions
inherent in different types of process?
It is generally accepted that the framework
of legal proceedings in the Continental
procedural law is the stage of preliminary
investigation (pre-trial proceedings), during
which initial, in the public domain evidence is
collected, which subsequently transforms into
forensic evidence, which forms the basis of the
verdict [3; 4; 5]. Therefore, it is not surprising
that most of the changes and additions made
have affected precisely the stage of pre-trial
investigation and legal relations arising among
its participants.
The first thing that catches the eye is the
change in the competence of the subjects with
power in the investigation, which determined
the content of the investigative activity and
its result. In accordance with the disposition
of Part 1 Art. 58 of the Code of Criminal
Procedure of the Republic of Kazakhstan «... a
prosecutor is an official who, within the limits
of his competence, supervises the legality
of operational-search activities, inquiries,
investigations and court decisions, as well as
on behalf of the state criminal prosecution at
all stages of the criminal process (highlighted
by us) and other powers in accordance with
Article 83 of the Constitution of the Republic
of Kazakhstan and with this Code…». Does
this mean that in addition to the supervisory
function, the prosecutor is also assigned an
investigative function (clause 22, article 7 of the
Code of Criminal Procedure of the Republic of
Kazakhstan)? And if he, on behalf of the state,
carries out criminal prosecution in the pre-
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trial stages, then what is the purpose of the
investigator and interrogating officer as officials
of the criminal prosecution bodies (clause 23,
article 7 of the Code of Criminal Procedure of
the Republic of Kazakhstan)? Apparently, they
should be considered as assistant prosecutors
(persons assisting in the investigation, but not
endowed with an independent prosecution
function). Consequently, the prosecutor, being
the only bearer of the prosecution function on
behalf of the state in the pre-trial investigation,
each of his final decisions must begin with
the words: «In the name of the Republic of
Kazakhstan, etc.?». For comparison: in the USA,
the accusation is formulated by the court during
the interrogation of the accused brought to court
and therefore the court, as the third branch
of power, begins official criminal prosecution
and the verdict is pronounced on behalf of
the state (for example, the State of Arizona
against Miranda, the USA against Katz, etc.). The
prosecutor, however, acts as a representative
of the state as an accuser in opposition to the
defense, acting on behalf of a private person,
and the decision of the question of guilt is
the business of the jury, acting on behalf of
the people. This creates a balance of balance
between public, private and public interest [6].
On the other hand, the prosecutor
participates in the consideration of the
criminal case by the court as a representative
of the interests of the state by supporting the
prosecution and is the public prosecutor (which
follows from the last paragraph of this part
and paragraph 23 of article 7 of the Code of
Criminal Procedure). Isn’t this a contradiction,
entailing a confusion of prosecutorial and
judicial functions, since, based on the meaning
of the disposition of paragraph 1 of Art. 396 of
the Code of Criminal Procedure, only the court
can make decisions on behalf of the state, while
the rule under consideration establishes that the
prosecutor carries out criminal prosecution on
behalf of the state at all stages of the process. If
we follow this logic, then the prosecutor must
approve the guilty verdict of the court, i.e. close
the top of the third branch of power.
As a result, it can be concluded that,
starting from January 2022, the functions of the
prosecutor had been significantly expanded and
now they can be divided into four types:
- the function of supervision of legality at
all stages of the criminal process, i.e. for the
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execution of the prescriptions of laws by all
subjects of emerging legal relations (issuance
of legal restoration acts or other acts of
prosecutorial response: protests, resolutions,
etc.), but not the substitution of these subjects;
- the function of procedural administration
in the pre-trial stages (studying the case
and giving instructions on the conduct of
procedural actions, changing jurisdiction,
setting a reasonable time limit, removing from
the investigation and transferring the criminal
case to another body or official; considering
complaints of participants in the investigation);
- investigative function in the pre-trial
stages (accepting a case for its proceedings,
investigation of the case, refusal of charges or
dismissal of the case, drawing up an indictment);
- the function of the discretion of the
prosecutor on behalf of the state in the pre-trial
and judicial stages (approval, approval of the
decisions of the investigator and interrogating
officer or refusal to do so, conclusion of a
procedural agreement).
Involuntarily, the words of James Madison
come to mind, who noted in the 47th essay of
the Federalist Notes that «... the concentration of
all power – legislative, executive and judicial – in
one hand, regardless of whether it is granted to
one person or many, according to inheritance,
appointment or election, can rightfully
be defined by the word «tyranny» ...» [7].
Concerning the procedural status of the
investigator (inquirer), taking into account
the fact that in cases under the investigator’s
authority, the investigator is deprived of the
right to independently make final procedural
decisions and is only responsible for observing
procedures related to the collection and
consolidation of evidence (with simultaneous
personal responsibility for the course and
results of the investigation conducted under the
leadership of the prosecutor in the criminal case
being processed by him) – it can be stated that
the issue related to the procedural autonomy
(independence) of the investigator has finally
the point is made: the investigator led by
the prosecutor is a «switchman», answering
regardless of guilt for all litigation mistakes. This
conclusion is also confirmed in the norm that
determines the status of a suspect (clause 1-1
of part 1 of article 64 of the Code of Criminal
Procedure), which provides that «... in cases of
urgency, the person conducting the pre-trial

investigation has the right to issue decision to
recognize a person as a suspect and interrogate
him/her ..., with the immediate direction to
the prosecutor of a decision on recognizing the
person as a suspect for approval. The decision
is accompanied by the materials of the criminal
case and the protocol of the interrogation of the
person as a suspect…». On the one hand, the
organizational gap has been eliminated with the
uncertainty of the status of the suspect due to
the workload (sluggishness) of the prosecutor.
On the other hand, Article 202 of the Criminal
Procedure Code of the Republic of Kazakhstan
provides that in case of refusal to agree on a
decision to recognize a person as a suspect, the
prosecutor issues a reasoned decision, in which
he simultaneously recognizes the interrogation
inadmissible as evidence, what informs the
suspect. Disciplinary proceedings are initiated
against the investigator, and the suspect
acquires an inalienable right to compensation
for harm caused through the fault of the
investigator. And the victim? As always: «with
a broken trough ...». There is a question: will
the investigator, even in cases of urgent delay,
take the risk of detaining and interrogating
the suspect if the prosecutor disagrees, even
during
subsequent
urgent
investigative
actions confirming his conclusion, negative
consequences will occur? It is easier to formally
comply with the procedure, without thinking
about the judicial perspective, justice, morality
and conscience, calmly moving the criminal case
to the unsolved folder. Apparently, the words of
Prof. V. T. Tomin: «... I will not call an investigator
or an operative worker immoral if, in order to
expose the suspect, he misleads him (it will
be unethical if the investigator lies directly).
I will call the activities of an investigator or
an operational commissioner immoral if they
do not expose criminals, if they are not able
to do this under the influence of non-specific
ethics ...» [8] have already lost their relevance.
In this regard, it would be reasonable
to supplement Part 3 of Art. 60 of the Code
of Criminal Procedure of the Republic of
Kazakhstan with the provision that «... the
investigator, at the direction (with the consent)
of the prosecutor, has the right to carry out
criminal prosecution ... by qualifying the
suspect’s act agreed with the prosecutor ...» and
further in the text. Otherwise, it will contradict
the norms on the powers of the prosecutor
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and give rise to the assumption that this norm
allows the investigator (inquirer) to exceed the
functions assigned to him on completely legal
grounds.
The issue of location of the accused in the
process of pre-trial investigation (Article 62
of the Code of Criminal Procedure of the
Republic of Kazakhstan) also remained open,
if the moment of establishing his status is the
actions of the prosecutor on the completed
criminal case (Article 65 of the Code of Criminal
Procedure of the Republic of Kazakhstan),
further progress of which is possible only in the
judicial stages.
Now about the procedures of pre-trial
investigation.
Part 6 Article 189 of the Code of Criminal
Procedure of the Republic of Kazakhstan on the
forms of pre-trial investigation, an addition was
made that pre-trial investigation in protocol
form is carried out by the criminal prosecution
body for criminal offenses, as well as for cases of
accelerated pre-trial investigation and cases of
inquiry. Accordingly, a new wording was given
to the concept of «protocol» – paragraph 54
of Art. 7 of the Code of Criminal Procedure of
the Republic of Kazakhstan and appropriate
amendments were made to Art. 190, 192-2,
527 Code of Criminal Procedure of the Republic
of Kazakhstan. As a result of the unification
of the norms, the specific classification of the
forms of pre-trial investigation in the form of
a preliminary investigation and inquiry into
ordinary and accelerated proceedings has been
excluded. Instead, a single simplified pre-trial
proceeding appears, including:
- protocol form for criminal offenses;
- accelerated pre-trial investigation in minor
or moderate cases, as well as serious crimes;
- ending with the conclusion of a
procedural agreement on the admission of guilt.
General criteria for classifying criminal
offenses as summary proceedings have been
developed: evidence, lack of opposition, active
repentance.
On the other hand, despite the detailed
regulation
of
the
simplified
pre-trial
investigation (parts 4-1, 4-2, 4-3 of Article 190
of the Criminal Procedure Code of the Republic
of Kazakhstan), the problems remain the
same: the initial moment is determined by
the investigator due to the uncertainty of the
initial stage associated with determining the
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complexity of the investigation and rests on
15 days; the return of the case by the prosecutor
does not entail negative consequences for the
investigator (parts 7, 8 of article 190 of the
Code of Criminal Procedure of the Republic of
Kazakhstan). Conclusion: the possibility of a
corruption component remains.
In relation to the inquiry, a truncated
subject of proof was introduced (Article 192‑1
of the Code of Criminal Procedure of the
Republic of Kazakhstan). Meanwhile, both
the disposition of part 1 and the disposition
of part 2 of the mentioned norm contain such
concepts as «and other circumstances relevant
to the case» and «other necessary investigative
actions». Does this mean that the completeness
and comprehensiveness of the investigation
remain the general conditions for conducting an
inquiry? It would be more reasonable to point
out that «... in cases where it is necessary to
establish the completeness of the investigation,
when it is impossible to establish the truth
in the case without this, the investigator has
the right to carry out other procedural or
investigative actions». Thus, designate the
exclusivity of inquiry as a simplified form of
investigation.
The inquiry ends, in contrast to the
preliminary investigation, with the preparation
of a prosecution protocol (Article 192-2 of the
Code of Criminal Procedure of the Republic of
Kazakhstan).
Amendments and additions have been
made to Art. 192 of the Code of Criminal
Procedure of the Republic of Kazakhstan, as a
result of which the powers of the prosecutor
to establish a reasonable time limit were
strengthened, and the forms for completing the
pre-trial investigation were determined:
- a decision to dismiss the case;
- a report on the completion of the pretrial investigation (clause 54, article 7 of the
Code of Criminal Procedure of the Republic of
Kazakhstan);
- a decision on the application of writ
proceedings;
- a protocol on a criminal offense;
- protocol of accelerated pre-trial
investigation;
- prosecution record;
- a decision to transfer the case to the
court to consider the issue of the application of
compulsory medical measures;
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- a procedural agreement concluded by the
prosecutor in the form of a plea deal.
The procedural agreement on cooperation
is connected with the implementation of the
agreement and is of a formal nature, because is
not guaranteed by the state, which explains the
fact that this form has fallen out of the specified
list.
In addition, part 7 of Art. 192 of the
Code of Criminal Procedure of the Republic of
Kazakhstan removes the issue of deadlines for
resumed cases in connection with the return
of the case by the prosecutor for additional
investigation or with the cancellation of the
interruption, termination, or disagreement
with the interruption or termination. In this
case, the term is set by the prosecutor, but not
more than one month from the moment the
case is received by the person conducting the
criminal prosecution. However, the question
remains what to do with the resumption of
the case in connection with the emergence of
new circumstances requiring the production of
investigative actions in unsolved cases? If in this
situation the general procedure for extending
the terms is in force, then efficiency is lost,
especially in cases requiring the detention of a
suspect. Perhaps, nevertheless, it was necessary
to extend the action of the specified part to the
cases resumed by the proceedings. The question
remained open. As for the interruption of the
terms of the pre-trial investigation, paragraph 9,
part 7, Art. 45 of the Code of Criminal Procedure
of the Republic of Kazakhstan, since the
unambiguous interpretation of the grounds
indicated in it is too vague: the appointment
of an expert examination in a criminal case. It
would be necessary to specify: lengthy, long
term, beyond the time limits of the investigation,
etc.
It is also not entirely clear the attitude
of the legislator to the forms of termination
in cases under investigation, preliminary
investigation and inquiry. If the first ends
with a report on the completion of the pretrial investigation, and the second – with
the protocol of the prosecution, does this
not mean that the inquiry is the accusatory
body (criminal prosecution, charges), and the
investigator – in cases under his investigation –
is an incriminating body, and in other cases
(not representing a great public danger) –
accusatory?

In American law, crimes are divided into
«felonies» and «misdemeanors». The criterion
for this classification is the punishment
prescribed by law: felonies are crimes that
are punishable by death or imprisonment for
more than one year, while misdemeanors are
punishable by imprisonment of up to one year
with a sentence in a local prison [6, p. 451]. We
believe that this procedure served as a model of
reception.
Then it is clear why «bringing to trial» is
excluded from the powers of the prosecutor
and the burden of accusation is transferred
to the judicial stages. But in American law,
misdemeanors are considered solely by the
judge, and if the defendant is found guilty, the
process moves to the stage of sentencing. On
a felony basis and in case of non-admission of
guilt, trial by jury is held. Among other things,
the prosecutor is endowed with the right of
discretion, including by waiving charges or
applying alternative to criminal punishment
measures.
According to the Code of Criminal
Procedure of the Republic of Kazakhstan, such
procedures are not provided. The question
arises, then why change the form of the end
of the preliminary investigation and endow
the prosecutor with an investigative function
unusual for him? And what then is the
procedural independence of the investigator,
if he carries out all actions and decisions at the
direction or with the consent of the prosecutor,
and the question of guilt (accusation) is the
prerogative of the prosecutor? On the other
hand, if the existence of grounds for establishing
the status of the accused is directly related to
the actions and decisions of the prosecutor,
that signify the start of official criminal
prosecution, why the moment of bringing to trial
is transferred to the judicial stages, and how
does this correlate with the provisions that the
investigator and the interrogator belong to the
criminal prosecution authorities just under the
condition that they are effectively deprived of
the accusatory function? Wouldn’t it be easier
to abandon such terminology, using the general
term: employee of the body of inquiry?
Questions also arise regarding the terms
of detention and the procedure for their
extension at the time of the end of the pre-trial
investigation (part 13 of article 151 and part 7
of article 152 of the Code of Criminal Procedure
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of the Republic of Kazakhstan). An application
for sanctioning the period of detention of a
suspect in custody for the period of examination
by the prosecutor of a criminal case received
with the report on the completion of the pretrial investigation and the preparation of an
indictment, shall be submitted by the prosecutor
to the investigating judge no later than three
days before the expiration of the period of
detention.
The term for the suspect to be in custody
during the period of familiarization with
the materials of the criminal case, as well
as during the period of examination by the
prosecutor of the criminal case received with
the report on the completion of the pre-trial
investigation, is determined by the investigating
judge (highlighted by us), taking into account
the scope of the criminal case, the number
of persons participating in the case and
other circumstances affecting the time of
familiarization with the case of the suspect and
his defense, as well as studying the criminal case
by the prosecutor and drawing up an indictment.
We believe that the provisions of Part 13
Article 151 and Part 7 Art. 152 of the Code
of Criminal Procedure of the Republic of
Kazakhstan slightly inconsistent with each other,
increasing the already large paperwork: the
investigator petitions for authorization of the
period of detention of the accused in connection
with the review and preparation of the report,
and then the prosecutor, having received the
case, again petitions for an extension of the
period of detention in connection with the study
and preparation of the indictment. As a result of
such «double sanctioning», it is very difficult for
both the investigator and the prosecutor to carry
out the functions assigned to them within the
boundaries of the initial period of detention.
It would be more expedient to state part 7
of Art. 152 of the Code of Criminal Procedure of
the Republic of Kazakhstan as follows:
«... The term for the suspect to be in custody
during the period of familiarization with the
materials of the criminal case is determined
by the investigating judge, with taking into
account the volume of the criminal case, the
number of persons participating in the case
and other circumstances affecting the time of
familiarization with the case of the suspect and
his defense counsel, as well as the period of
study by the prosecutor of the criminal case filed
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with a report on the completion of the pre-trial
investigation and the drafting of an indictment
by him ...».
On the other hand, it is impressive that
in the current wording of Art. 153 of the Code
of Criminal Procedure of the Republic of
Kazakhstan, the legislator clearly delimited the
competences between the investigating judge
(issues of restriction of the rights and freedoms
of the individual – the initial sanction) and
the prosecutor: compliance with the law (the
existence of grounds for changing or canceling
the preventive measure).
Regarding the new wording of chapters 38
and 39 of the Code of Criminal Procedure of
the Republic of Kazakhstan, which regulate
the procedure for compiling a report on the
completion of a pre-trial investigation and
the actions of the prosecutor after receiving
a completed criminal case, we would like to
note that the report on the completion of a
pre-trial investigation will completely deprive
the investigator of the initiative on cases in
progress, and he would be transformed from a
professional master into an artisan performer.
As for the prosecutor, empowering him with
an investigative function (drawing up an
indictment) will entail the need to attract a
lot of financial, human, material resources,
which, of course, will increase the cost of legal
proceedings without significantly improving the
quality of the preliminary investigation. After all,
when drawing up an indictment, the prosecutor
has only written information from the materials
of the criminal case compiled by the investigator,
while a significant amount of information that
remained unclaimed due to inconsistency with
the procedural form, and which could form an
attitude towards the accused and the entire
investigation, remains outside the scope of his
discretion.
We did not touch upon the changes and
additions to the judicial stages, but still we
would like to note that their introduction
stabilized many judicial procedures and, in
general, increased the authority of the judiciary.
Conclusions. Changing the vector of
development of pre-trial proceedings in the
Republic of Kazakhstan by introducing a threetier model with delimitation of powers and
areas of responsibility between law enforcement
agencies, the prosecutor’s office and the court,
necessitated the introduction of amendments
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and additions to the current criminal procedure
legislation. Taking into account the importance
of the preliminary investigation stage in the
Continental type of the criminal process
structure, the main emphasis is on improving
the procedures of pre-trial proceedings. First
of all, this affected the functional purpose of
its main participants in power: prosecutor,
investigator, interrogating officer and the forms
of ending the investigation arising from this.
The authors of the article carried out a legal
analysis of the amendments and additions
made to the Code of Criminal Procedure of
the Republic of Kazakhstan, considered the
possible consequences of their implementation,
substantiated their own position on the
novelties of the legislator.
It should be noted that the introduction
of changes and additions to the judicial stages
stabilized many judicial procedures and, in
general, increased the authority of the judiciary.
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ЕВОЛЮЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО
ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Анотація
Визначаючи глобалістський потенціал територіальної громади (ТГ), треба розуміти, що
в його основі лежать знання, вміння та навики її членів-жителів, а також сформованих нею
органів місцевого самоврядування (представницьких і виконавчих), включаючи всі інші органи
та суб’єкти системи місцевого самоврядування, щодо захисту екзистенційних настанов існування, функціонування та розвитку ТГ в умовах глобальних впливів та змін. При цьому враховуються її власні індивідуальні, а також групові та колективні коопераційні можливості як
на рівні власної держави, так і за кордоном, з метою захисту свого локального простору життєдіяльності, історико-географічної ідентичності, настанов індивідуального та колективного менталітету, відповідних сталих форм соціального життя і соціальної практики, що засновані на відповідних морально-етичних цінностях ТГ.
Мета статті: узагальнити й дослідити еволюцію міжнародних правових стандартів в
контексті глобалізаційного впливу на формування територіальних громад.
Наукова новизна полягає у виявленні тенденцій у сфері формування міжнародно-правових стандартів (МПС) ТГ в умовах глобалізації за напрямами: права людини, місцеве самоврядування (МСВ); формування та реалізація методологічних та технологічних настанов глобального конституціоналізму. Це буде сприяти активізації процесів становлення, формування і посилення глобалістського потенціалу ТГ.
Висновки. Деякі міжнародні стандарти продовжують бути лише декларативними для
суспільства України завдяки тому, що:
а) по-перше, міжнародні договори, в яких вони містяться, ще не підписано нашою державою;
б) по-друге, підписання деяких з міжнародних договорів, що містять міжнародні стандарти, сьогодні практично неможливо, враховуючи те, що запозичення їх національним законодавством призведе до порушень балансу законодавчих імперативів і координат, що склалися в
національному конституційному праві;
в) по-третє, велику проблему становлять питання забезпечення реалізації МПС в сфері
МСВ, що вже підписані Україною і запозичені її системою національного законодавства, але не
можуть бути реалізованими, враховуючи їх внутрішню суперечливість з положеннями чинної
Конституції України;
г) по-четверте, такою ж великою проблемою залишається амбівалентне відношення політичної еліти держави до інституту МСВ, яке, на відміну від його конституційної легалізації
та відповідної позитивної легітимації в суспільстві, залишається неоднозначним і невизначеним.
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EVOLUTION OF INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS IN THE CONTEXT
OF GLOBALIZATION INFLUENCE ON THE TERRITORIAL COMMUNITIES FORMATION
Abstract
Determining the globalist potential of the territorial community (TC), it should be understood
that it is based on the knowledge, skills and abilities of its members, as well as local self-government
bodies (representative and executive), including all other bodies and actors of local self-government,
protection of existential guidelines for the existence, functioning and development of TC in the context
of global influences and changes. This takes into account its own individual, as well as group and
collective cooperation opportunities both at the level of its own state and abroad, in order to protect
its local living space, historical and geographical identity, guidelines for individual and collective
mentality, relevant sustainable forms of social life and social practices based on relevant moral and
ethical values of TC.
The purpose of the article is to summarize and study the evolution of international standards in
the context of globalization impact on the formation of territorial communities.
The scientific novelty is to identify trends in the field of international legal standards (ILS) of
the TC in the context of globalization in the areas of: human rights, local government; formation and
implementation of methodological and technological guidelines of global constitutionalism. This will
help intensify the processes of formation and strengthening of the globalist potential of TC.
Conclusions: Some international standards continue to be only declarative for the society of
Ukraine due to the fact that:
a) first, the international treaties in which they are contained have not yet been signed by our
state;
b) secondly, the signing of some of the international treaties containing international standards is
almost impossible today, given that borrowing them from national legislation will lead to violations of
the balance of legislative imperatives and coordinates that have developed in national constitutional
law;
c) thirdly, a major problem is the implementation of the ILS, which is already signed by Ukraine
and borrowed from its system of national legislation, but can not be implemented, given their internal
conflict with the provisions of the current Constitution of Ukraine;
d) fourth, the ambivalent attitude of the political elite of the state to the institution of local
government remains the same big problem, which, in contrast to its constitutional legalization and the
corresponding positive legitimacy in society, remains ambiguous and uncertain.
Key words: local self-government, globalization, international legal standards, mechanisms of
public administration.
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Постановка проблеми. Одним із найбільш яскравих та цікавих проявів правової
глобалізації – новітньої та сучасної форми загальної глобалізації – виступає феноменологія міжнародних правових стандартів (далі –
МПС). Це новий феномен міжнародного договірного права (причому як «м’якого» – soft
law, так і класичного), що є суттєвим підтвердженням: по-перше, єдиних тенденцій
у розвитку, вдосконаленні, трансформації
правових систем держав-членів міжнародного співтовариства; по-друге, їх конвергенції;
по-третє, їх технологічно-логістичної уніфікації та стандартизації, що призводить до
виникнення спільного, а згодом і єдиного,
оптимального,
універсально-глобального
правового простору відносно найважливіших питань міжнародного міждержавного
співробітництва. До кола таких питань, насамперед, відноситься співробітництво держав у сфері прав і свобод людини.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Доктринальні дослідження в рамках
проблематики МПС стосуються таких її аспектів: міжнародних стандартів прав людини (О. В. Зайчук, Н. І. Карпачова, Н. М. Оніщенко, М. П. Орзіх, П. М. Рабінович, О. М. Руднєва,
Р. А. Мюллерсон, П. Сігарт, В. Я. Тацій та ін.),
міжнародних стандартів у сфері формування та діяльності органів державної влади
(О. М. Овчаренко, О. А. Онищенко, Н. С. Пузирна, В. І. Саранюк та ін.), міжнародних стандартів місцевого самоврядування (М. О. Баймуратов,
І. В. Балабанова,
О. В. Батанов,
В. С. Журавський, О. Л. Копиленко, О. О. Кравець, І. М. Мищак та ін.), міжнародних виборчих стандартів (Ю. Б. Ключковський,
Ю. С. Шемшученко, Н. Г. Шукліна, Л. П. Юзьков, А. І. Ющик та ін.) тощо.
Метою статті є узагальнення та дослідження еволюції міжнародних стандартів у
контексті глобалізаційного впливу на формування територіальних громад.
Виклад основного матеріалу. Нормативними засадами глобального конституціоналізму, що сприймається всіма державами
міжнародної співдружності держав, виступають настанови Статуту ООН 1945 року,
Статуту Міжнародного суду ООН 1945 року,
відповідні положення Загальної декларації
прав людини 1948 року, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, що закріплюють загальні
міжнародно-правові обов’язки держав щодо
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визнання, реалізації, охорони, захисту, гарантування прав і свобод людини на рівні конкретної держави через їх закріплення в національному конституційному законодавстві.
Враховуючи історичну ретроспективу,
більшість дослідників вважають першим
міжнародним стандартом МСВ ст. 21 Загальної декларації прав людини ООН 1948 року,
в якій закріплюється право кожної людини
брати участь у керуванні державою безпосередньо і за допомогою обраних вільно представників (у контексті інтерпретації рівнів
публічної влади). Із цим твердженням не
можна не погодитись.
У 1969 році ГА ООН схвалила Декларацію суспільного прогресу та розвитку [1], де
наголошувалося на необхідності втілювати в
державах-членах ООН закони, які гарантують
ефективність участі елементів суспільства
у здійсненні національних програм і планів
соціально-економічного розвитку. Згодом
Міжнародна спілка місцевих влад на своєму
Міжнародному конгресі в м. Ріо-де-Жанейро
(Бразилія) 23–26 вересня 1985 року схвалила
Всесвітню Декларацію місцевого самоврядування [2]. Цей акт проголошується для всіх
націй єдиним стандартом, до якого варто
прагнути для досягнення ефективного демократичного процесу, поліпшуючи добробут
населення держави.
Потрібно зазначити, що на європейському континенті МПС МСВ були фактично започатковані у 1949 році, коли була створена
Рада Європи (далі – РЄ). Ця міжнародна міжурядова регіональна організація, членами
якої є 47 держав, тоді затвердила свій Статут [3], що закріпив обов’язок кожної держави-члена РЄ в обов’язковому порядку визнавати принципи верховенства права і здійснення прав і свобод людини. Цей обов’язок
торкається і всіх осіб, що перебувають під
її юрисдикцією. Крім того, у статуті всіляко підтримується ідея постійної ефективної
співпраці у досягненні цієї мети Ради Європи.
Цей міжнародний акт фактично є міжнародно-правовим підґрунтям для виникнення
стандартів МСВ, з урахуванням домінування
принципів верховенства права та фіксації
виникнення єдиного правового простору в
рамках відповідної сфери міжнародного співробітництва держав.
Європейська рамкова конвенція про
транскордонне співробітництво між тери-
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торіальними общинами або властями (англ.
European Outline Convention on Transfrontier
Cooperation between Territorial Communities
or Authorities) була підписана в Мадриді (Іспанія) 1980 року [4]. У ній, виходячи з назви, закріплювалися не лише основоположні
принципи прикордонного співробітництва
територій суміжних держав на підставі історичних, економічних та культурологічних
стосунків між ними, але й визначались основні напрями співробітництва між ними,
враховуючи й сталі форми життєдіяльності
людини в межах ТГ та набуті нею габітуси
(сукупності соціальних практик).
Отже, ця Конвенція стала першим міжнародним профільним документом макрорегіонального характеру, в якому містилися
міжнародні стандарти у цій сфері. Міжнародне співробітництво місцевої влади мало
вихід на вирішення важливих питань локального розвитку та співпраці територій
держав-підписантів та ТГ, які функціонували
в них.
У 1969 році Рада Європи, засновуючись
на Статуті та на доробку Постійної Конференції місцевих влад в Європі (одного з основоположних органів РЄ), почала створювати
перший узагальнюючий міжнародний акт
щодо місцевого самоврядування – Європейську хартію місцевого самоврядування (англ.
European Charter of Local Self-Government) [5].
Цей процес тривав 17 років. Отже, РЄ була, по
суті, єдиною міжнародною організацією, яка,
спираючись на свої статутні настанови, змогла безпосередньо займатися цим питанням.
У 1985 році Хартія була схвалена 23 державами та відкрита до підписання державами-членами РЄ з 15 жовтня 1985 року. Чинності Хартія набула з 1 вересня 1988 року.
Враховуючи її особливе значення, сьогодні
вчені визначають її як традиційний стандарт
місцевої демократії для держав-членів Ради
Європи. Ба більше, сьогодні Хартія місцевого самоврядування є еталоном у вирішенні
подібних питань для всіх держав-членів Європейського Союзу, бо вони одночасно є державами-членами РЄ. Цей документ – один із
суттєвих результатів інтеграційних процесів,
які відбувались у Західній Європі, бо містить
не тільки загальні принципи становлення та
розвитку системи МСВ у демократичній державі, серед яких принципи організаційної,
нормативної, компетенційної, фінансової са-

мостійності органів МСВ, а й фактично засади
формування, існування і функціонування ТГ,
серед яких презумпція верховенства рішення
ТГ та забезпечення її реальної ресурсної спроможності. Останні базуються на наведених
принципах самостійності МСВ (організаційної, нормативної, компетенційної, фінансової)
у вирішенні питань місцевого значення. На сучасному етапі демократичного реформування
Хартія не тільки співвідносить, але й створює,
формує, регулює європейський правовий простір всієї муніципальної діяльності, в основі
якої лежить функціонування ТГ. Крім того, це
найбільш сучасна концепція місцевого самоврядування, що заснована на пріоритетному
існуванні в його межах територіальної людської спільноти [22].
Однак Європейська хартія місцевого самоврядування хоча й найяскравіший, але не
поодинокий приклад діяльності держав-членів РЄ в розробці європейських стандартів
МСВ, якими регулюються різні аспекти існування і функціонування ТГ. Свій внесок у цей
процес внесли й інші міжнародні міжурядові
організації. Отже, сьогодні функціонують:
- Європейська хартія урбанізму, робота
над якою розпочалась у 1980 році, а завершилася у 1993 році. Розроблена і прийнята
вона була Постійною конференцією місцевих
і регіональних влад РЄ, та торкається найважливіших питань існування самих великих
ТГ – громад міст та міських агломерацій у
контексті їх сталого розвитку і довгострокового планування. Була оновлена в 2008 року
під назвою Європейська Хартія міст II (Маніфест нової урбаністики) [6];
- Європейська Декларація міських прав,
прийнята на пленарній сесії Постійної конференції місцевих і регіональних влад РЄ
(1992) [7]. Стосується прав ТГ та обраних
ними органів місцевого самоврядування
щодо формування і організації відповідного
простору життєдіяльності в межах міст;
- Європейська хартія регіонального/
просторового планування (англ. European
Regional Spatial Planning Charter) також відома як «Торремолінська хартія» (англ.
Torremolinos Charter) (1983) [8], що була прийнята на Європейській конференції міністрів
держав-членів Ради Європи, відповідальних за регіональне планування. Стосується
питань планування розвитку територій, на
яких існують та функціонують відповідні ТГ;
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- Конвенція про участь іноземців у громадському житті на місцевому рівні (англ.
Convention on the Participation of Foreigners in
Public Life at Local Level) (1992) [9], яка була
прийнята державами-членами Ради Європи,
однак все ще не набрала для них чинності.
Присвячена фактично питанням формування
і реалізації правосуб’єктності, в тому числі і
політичної, фізичних осіб, що не мають правовий стан громадянства патримоніальної
держави, в різних сферах життєдіяльності на
рівні ТГ;
- Європейська хартія про участь молоді
в муніципальному та регіональному житті
(1994), прийнята з ініціативи Конгресу місцевих і регіональних влад РЄ, в який трансформувалась відповідна Конференція. Сьогодні діє Переглянута Європейська хартія
про участь молоді в місцевому та регіональному житті (англ. Revised European Charter on
the Participation of Young People inn Local and
Regional Life) від 21 травня 2003 року [10].
Вона присвячена актуальним питанням
функціонування в межах ТГ молоді як майбутнього людської популяції;
- Декларація принципів місцевого самоврядування у державах-членах СНД (1994) [11];
- Стамбульська декларація з питань населених пунктів (1996) [12];
- Європейська хартія регіонального самоврядування, що розроблена і прийнята у
рамках РЄ (1999) [13];
- Європейська конвенція про ландшафти, розроблена Конгресом місцевих і
регіональних влад Європи, прийнята РЄ 20
жовтня 2000 року [14].
Наведені вище міжнародно-правові акти
також торкаються різних важливих аспектів
організації життєдіяльності ТГ (організаційних, просторових, колективного значення)
як базової територіальної людської спільноти, в межах якої людина здійснює свій життєвий цикл.
Треба наголосити на тому, що системний аналіз наведених міжнародних документів дав змогу погодитись із доктринальною
позицією вітчизняного дослідника Батанова О. В., який:
- по-перше, пов’язує з фактом регламентації міжнародного співробітництва ОМСВ як
сам факт формування таких МПС, так і факт
їх особливостей як міжнародних договірних
актів;
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- по-друге, автор, визначаючи правову
природу МПС, стверджує, що вони виникають на основі формулювання спільно вироблених державами принципових підходів з
тієї самої проблематики, як міжнародно-легальні принципи становлення, функціонування та розвитку інституту МСВ у конкретних державах;
- по-третє, зазначається, що такий стан
справ має важливе значення у внутрішньодержавному та в міжнародному аспектах,
бо така діяльність держав у профільній сфері
характеризується глобалізацією і одночасною актуалізацією предметів правового регулювання [15].
Застосування відповідних доктринальних підходів до розуміння ролі і значення ТГ
у житті конкретної людини, локального суспільства, держави та міжнародного співтовариства підкреслює наявність та посилення
тенденцій формування глобалістського потенціалу первинно-інституційної територіальної людської спільноти.
Вважаємо доцільним відзначити, що в
рамках діяльності РЄ також було прийнято
низку міжнародних документів «м’якого права», які стосуються окремих аспектів здійснення демократії на рівні МСВ. У їх реалізації
беруть безпосередню участь жителі-члени
ТГ, що входять до складу електорального
корпусу. До таких актів можна віднести чотири Кодекси, ухвалені в різні роки, що містять
найбільш ефективні практики в окремо взятих сферах демократії на рівні МСВ:
1) Кодекс належної практики у виборчих
справах, ухвалений Венеційською Комісією
18–19 жовтня 2002 року (англ. Code of Good
Practice in Electoral Matters: Guidelines and
Explanatory Report) [16];
2) Кодекс належної практики щодо референдумів (англ. Code of Good Practice on
Referendums) [17], ухвалений Радою з демократичних виборів 16 грудня 2006 року
та Венеційською Комісією 16–17 березня
2007 року;
3) Кодекс належної практики щодо політичних партій (англ. Code of Good Practice
in the field of Political Parties) [18], ухвалений
Венеційською Комісією 12–13 грудня 2008
року;
4) Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень (англ. Code of Good Practice for
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Civil Participation in the DecisionMaking
Process) [19], ухвалений Конференцією міжнародних неурядових організацій РЄ на засіданні 1 жовтня 2009 року.
Системний аналіз наведених документів
дає змогу стверджувати, що, по-перше, вони
суттєво впливають на формування політичної правосуб’єктності громадян-членів ТГ
в частині її розширення та вдосконалення;
по-друге, вони сприяють формуванню політичної і одночасно громадянської правосуб’єктності інших членів ТГ – фізичних осіб,
що володіють іншим правовим станом (за
умови підписання Україною Конвенції про
участь іноземців у громадському житті на
місцевому рівні 1992 року); по-третє, вони в
перспективі можуть бути перетворені в МПС
за умови включення їх норм повністю або частково в міжнародні регіональні угоди зі спеціальних питань; по-четверте, враховуючи
наявність великої кількості МПС, що торкаються найважливіших аспектів формування
та діяльності органів публічної влади, включаючи й органи місцевого самоврядування, а
також широкого кола міжнародно-правових
зобов’язань держав-підписантів відповідних
міжнародно-правових актів договірного характеру, наведені документи сприятимуть
активізації процесів посилення глобалістського потенціалу ТГ. Крім того, активізуються процеси участі громадян у місцевому
управлінні [20] та контроль громади за діяльністю органів і посадових осіб місцевого
самоврядування [21].
Висновки. Резюмуючи, можна зазначити, що яскравим свідченням становлення
глобалістського потенціалу ТГ виступають
відповідні проблеми, з якими стикаються
держави під час виконання міжнародних
договірних норм, що виступають МПС МСВ.
Прикладом може слугувати Україна: враховуючи те, що наша держава є активним учасником загальносвітових інтеграційних процесів, вона включила у конституційно-правове регулювання національної сфери МСВ
значну кількість МПС про МСВ, що містяться
в міжнародних договорах, підписаних нею,
використовуючи механізм національної
імплементації норм міжнародного права до
чинного національного конституційного законодавства.
Але потрібно констатувати й те, що деякі міжнародні стандарти продовжують бути

лише декларативними для суспільства України завдяки тому, що:
- по-перше, міжнародні договори, в яких
вони містяться, ще не підписано нашою державою;
- по-друге, підписання деяких з міжнародних договорів, що містять міжнародні
стандарти, сьогодні практично неможливо,
оскільки запозичення їх національним законодавством призведе до порушень балансу
законодавчих імперативів і координат, що
склалися в національному конституційному
праві;
- по-третє, проблему становлять питання забезпечення реалізації МПС у сфері МСВ,
що вже підписані Україною і запозичені її
системою національного законодавства, але
не можуть бути реалізованими, враховуючи
їх внутрішню суперечливість із положеннями чинної Конституції України;
- по-четверте, проблемою залишається
амбівалентне відношення політичної еліти
держави до інституту МСВ, яке, поряд із його
конституційною легалізацією та відповідною позитивною легітимацією в суспільстві,
залишається неоднозначним і невизначеним.
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СТАН КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ
Анотація
Громадська експертиза є дієвою формою громадського контролю за умови детального,
чіткого й ефективного правового регулювання механізму її проведення. У статті розглянуто
питання конституційно-правового регулювання громадської експертизи в Україні.
Мета статті – визначення сучасного стану конституційно-правового регулювання громадської експертизи в Україні та способів удосконалення правового регулювання проведення
такої експертизи.
Наукова новизна. Визначено чотири категорії правових норм, які регулюють проведення громадської експертизи: 1) конституційно-правове регулювання права особи на участь у
вирішені публічних справ; 2) конституційно-правове регулювання права особи на інформацію;
3) конституційно-правове регулювання створення та належного функціонування інститутів
громадянського суспільства та громадських рад; 4) конституційно-правове регулювання процедури проведення громадської експертизи.
Висновки. Громадська експертиза як форма громадського контролю задекларована значною
кількістю нормативно-правових актів, що говорить, з одного боку, про значимість цього інституту, а з іншого – про хаотичність та не систематичність у правовому регулюванні цього питання. Значна кількість законодавчо передбачених і визначених видів громадських експертиз немає
нормативно визначеної процедури проведення, що унеможливлює її здійснення. На особливу увагу
заслуговує питання проведення громадської експертизи діяльності органів прокуратури, суду та
органів місцевого самоврядування, яке потребує нагального законодавчого регулювання.
Ключові слова: громадська експертиза, конституційно-правове регулювання, Україна.
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STATE OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION OF PUBLIC EXPERTISE IN UKRAINE
Abstract
The scientific article considers the issue of the state of constitutional and legal regulation of public
expertise in Ukraine. The scientific work defines four categories of legal norms that regulate public
examination: 1) constitutional and legal regulation of the right of a person to participate in public
affairs; 2) constitutional and legal regulation of a person’s right to information; 3) constitutional and
legal regulation of the establishment and proper functioning of civil society institutions and public
councils; 4) constitutional and legal regulation of the procedure of public examination.
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The aim of the article is to determine the current state of constitutional and legal regulation of
public expertise in Ukraine, and to determine on this basis ways to improve the legal regulation of such
expertise.
Scientific novelty. The scientific work defines the current state of constitutional and legal
regulation of public expertise in Ukraine, and determines on this basis the proposal to improve the legal
regulation of such expertise.
Conclusions. Public expertise as a form of public control is declared by a significant number of
legal acts, which speaks on the one hand about the importance of this institution, and on the other
hand about the chaotic and inconsistent in the legal regulation of this issue. A significant number of
legally defined types of public examinations do not have a normatively defined procedure, which
makes it impossible to carry out. The practice of local regulation of public expertise leads to different
normative definitions of such an important form of public control, and in some cases its absence at all,
which leads to the impossibility of conducting public expertise. In this regard, we consider it necessary
to adopt at the legislative level a common procedure for all local governments to conduct a public
examination. Of particular note is the issue of conducting a public examination of the activities of the
prosecutor’s office, the court and local governments, which requires urgent legislative regulation.
Key words: public expertise, constitutional and legal regulation, Ukraine.
Постановка проблеми. Громадська
експертиза є дієвою формою громадського контролю за умови детального, чіткого
й ефективного правового регулювання механізму її проведення. У зв’язку з цим актуальним є розгляд сучасного стану конституційно-правового регулювання громадської
експертизи в Україні, визначення недоліків у
чинному законодавстві, які негативно впливають на ефективність проведення громадської експертизи, формування на цій основі
пропозицій щодо можливості вдосконалення
правового регулювання.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Правове регулювання проведення
громадської експертизи досліджували багато науковців, серед яких: С. Вітвіцький, А. Волошина, Н. Камінська, М. Кравець, В. Купрій,
М. Лациба,
В. Нестерович,
Л. Паливода,
І. Сквірський та ін. Однак, у зв’язку із динамікою розвитку цієї форми громадського
контролю, періодично відбуваються зміни у
правовому регулюванні цього питання, виникає необхідність дослідження сучасного
стану конституційно-правового регулювання громадської експертизи в Україні.
Метою дослідження є визначення сучасного стану конституційно-правового регулювання громадської експертизи в Україні
та способів удосконалення правового регулювання її проведення.
Виклад основного матеріалу. Організація та проведення громадської експертизи
є складним процесом, який включає в себе
різні суспільні відносини, які регулюються

значною кількістю нормативно-правових
актів. У зв’язку з цим конституційно-правове регулювання громадської експертизи
можна поділити на декілька блоків правових
норм, які регулюють різні суспільні відносини: 1) конституційно-правове регулювання
права особи на участь у вирішені публічних
справ; 2) конституційно-правове регулювання права особи на інформацію; 3) конституційно-правове регулювання створення та
належного функціонування інститутів громадянського суспільства та громадських рад;
4) конституційно-правове регулювання процедури проведення громадської експертизи.
1) Конституційно-правове регулювання
права особи на участь у вирішенні публічних
справ включає норми чинного законодавства,
які регламентують право осіб безпосередньо
брати участь у діяльності органів державної
влади та місцевого самоврядування, здійснювати громадський контроль за їх діяльністю
шляхом проведення громадської експертизи.
Відповідно до частини першої статті 3
Конституції України держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Стаття 5 Основного Закону гарантує, що носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є
народ, народ здійснює владу безпосередньо і
через органи державної влади та органи місцевого самоврядування [6]. Конституційний
Суд України у своєму рішенні від 5 жовтня
2005 року № 6-рп/2005 зазначає, що це положення Конституції треба розуміти так, що в
Україні вся влада належить народові. Влада
народу є первинною, єдиною і невідчужува-
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ною, здійснюється народом шляхом вільного
волевиявлення через вибори, референдум,
інші форми безпосередньої демократії у порядку, визначеному Конституцією та законами України [21].
Згідно зі статтею 38 Конституції громадяни мають право брати участь в управлінні
державними справами [6]. Таке право є політичним, колективним, позитивним правом громадян України [8, с 242]. У широкому
розумінні участь в управлінні державними
справами не обмежується лише участю у діяльності органів державної влади, а охоплює
й муніципальну владу. Зокрема, А. В. Грабильніков право на участь громадян в управлінні державними справами за своєю суттю
визначає правом на участь у здійсненні народовладдя, яке реалізується здійсненням
належної їм політичної влади – державної,
муніципальної та безпосередньої [2, с. 21].
Право брати участь в управлінні державними справами є основоположним принципом
взаємовідносин між державою та громадянином, яке здійснюється через систему інститутів безпосередньої демократії [7, с. 288] та є
комплексним правом, яке включає широкий
спектр форм його здійснення [4, с. 108]. До
таких форм його здійснення можна віднести
проведення громадської експертизи.
Окремою нормою Конституції (ст. 140)
передбачено право здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування як
безпосередньо, так і через органи місцевого
самоврядування [6]. Таким чином, зазначеними нормами Конституції України хоч прямо і не вказана така форма безпосередньої
демократії, як громадська експертиза, однак
передбачена можливість участі громадян у
вирішенні публічних справ.
2) Конституційно-правове регулювання
права особи на інформацію. Невід’ємну складову правового регулювання проведення
громадської експертизи становлять норми,
які регулюють право особи на інформацію,
оскільки це основні норми, які надають право громадськості звертатися до органів публічної влади із запитами, заявами, скаргами
та пропозиціями. Без отримання необхідної
інформації проведення громадської експертизи буде неможливим.
Стаття 34 Конституції України передбачає право кожного вільно збирати, зберігати,
використовувати й поширювати інформацію
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усно, письмово або в інший спосіб [6]. Для реалізації інститутами громадянського суспільства свого права на проведення громадської
експертизи статтею 6 Закону України «Про
інформацію» гарантується створення можливостей для вільного доступу до статистичних даних, архівних, інших інформаційних
банків, баз даних, інформаційних ресурсів;
обов’язок суб’єктів владних повноважень визначити спеціальні підрозділи або відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації; встановлення відповідальності за порушення законодавства про
інформацію [15]. Закон України «Про доступ
до публічної інформації» регулює порядок
здійснення й забезпечення права кожного
на доступ до інформації, що знаходиться у
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та
інформації, що становить суспільний інтерес.
Законом визначено випадки, за яких інформація може бути обмежена в доступі [14].
Відповідно до статті 40 Основного Закону усі мають право на звернення [6]. Як
слушно зазначив С. С. Вітвіцький, звернення
є первинним етапом громадської експертизи [1, с. 286], саме тому нормативно-правове
регулювання звернень є важливою складовою проведення громадської експертизи.
Закон України «Про звернення громадян»
регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією
України права вносити в органи державної
влади, об’єднання громадян відповідно до статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності,
викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії
посадових осіб, державних і громадських органів [19]. Однак Закон України «Про звернення
громадян» поширюється лише на звернення
громадян і не регулює питання звернення таких інститутів громадянського суспільства, як
об’єднання громадян, профспілкових організацій та інших, хоча деякі види громадських
експертиз проводяться лише інститутами
громадянського суспільства. Відповідні, змін
потребують Закон України «Про громадські
об’єднання» та інші законодавчі акти [31].
3) Конституційно-правове регулювання
права особи на створення та належне функціонування інститутів громадянського суспільства та громадських рад.
Для здійснення певних видів громадських експертиз існує вимога щодо суб’єктів
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проведення експертизи. Зокрема, Постановою
КМУ від 5 листопада 2008 р. № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню
громадської експертизи діяльності органів
виконавчої влади» передбачено, що громадська експертиза може проводитися інститутами громадянського суспільства, громадськими радами. Під інститутами громадянського
суспільства слід розуміти громадські об’єднання, професійні спілки та їх об’єднання,
творчі спілки, організації роботодавців та їх
об’єднання, благодійні і релігійні організації,
органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства й установи, легалізовані
відповідно до законодавства [25].
У зв’язку з цим при здійсненні громадської експертизи важливу роль відіграє конституційно-правове регулювання права особи на об’єднання в легалізовані відповідно
до законодавства організації.
Право на свободу об’єднання у політичні партії, громадські організації, професійні
спілки гарантується статтею 36 Конституції України [6]. Закон України «Про громадські об’єднання» визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу
об’єднання, порядок утворення, реєстрації,
діяльності та припинення громадських об’єднань [13]. Хоча проведення громадськими
об’єднаннями громадської експертизи прямо
в законі не передбачено, однак вони можуть
бути залучені до процесу формування та реалізації державної політики [1, с. 294].
Широкими повноваженнями щодо громадського контролю, зокрема у формі громадської експертизи, наділені професійні
спілки. Відповідно до частини восьмої ст. 21
Закону України «Про професійні спілки, їх
права та гарантії діяльності» профспілки
мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність
їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці. Крім того, вони наділені правом
брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та давати свої висновки про них [23].
Відповідно до п. 2 частини другої статті 18 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» організація роботодавців як непри-

буткова громадська організація, що об’єднує
роботодавців, їх об’єднання мають право
проводити експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що
стосуються прав та інтересів їх членів [22].
Громадські ради при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі держадміністрації є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним
для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної
політики [17]. Однією із функцій громадської
ради є експертна функція [5, c. 8]. Громадські
ради мають право проводити відповідно до
законодавства громадську експертизу діяльності органу виконавчої влади та громадську
антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових
актів, розроблених органом виконавчої влади [17]. У 2021 році Законом України «Про основні засади молодіжної політики» на законодавчому рівні було закріплено можливість
створення молодіжної ради, серед завдань
якої здійснення моніторингу й оцінки ефективності реалізації молодіжної політики на
регіональному та місцевому рівнях, здійснення громадської експертизи фінансування заходів молодіжної політики [18].
Отже, конституційно-правове регулювання права особи на свободу об’єднання характеризується плюралізмом інститутів громадянського суспільства та громадських рад, які
наділені широкими повноваженнями у сфері
здійснення громадського контролю, зокрема
шляхом проведення громадської експертизи.
4) Конституційно-правове регулювання
процедури проведення громадської експертизи.
Можливість проведення громадської
експертизи передбачено рядом законів України, які регулюють різні суспільні відносини.
Зокрема, таке право громадян передбачено
п. «ж» частини першої ст. 6 Закону України
«Основи законодавства України про охорону
здоров’я», ст. 10 Закону України «Про національну безпеку України», cт. 41 Закону України «Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку», Законом України «Про
забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків» та ін. Всі перелічені нор-
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мативно-правові акти передбачають можливість громадськості проводити експертизу,
проте не встановлюють порядок проведення
таких експертиз.
Деякі види експертиз мають нормативно визначений порядок проведення.
Наприклад, Положення про організацію та
проведення наукової та науково-технічної
експертизи, затверджене наказом Міністерства України у справах науки і технологій
24.04.1998 р. № 131, хоча і не використовує
словесну конструкцію «громадська експертиза», однак за своїм змістом визначає порядок її здійснення. Зокрема, положенням
передбачено, що суб’єктами експертизи виступають юридичні та фізичні особи, які можуть бути замовниками, організаторами та
виконавцями експертизи [20].
Постанова Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2013 р. № 61 «Питання проведення антидискримінаційної експертизи та
громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів»
установлює, що громадська антидискримінаційна експертиза проводиться в рамках
публічного громадського обговорення проектів нормативно-правових актів відповідно до Порядку проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від
3 листопада 2010 р. № 996 [11]. У Постанові
КМУ від 3 листопада 2010 р. № 996 відсутні
положення, які б регулювали питання процедури проведення громадської експертизи,
у зв’язку з чим питання проведення громадської антидискримінаційної експертизи залишається неврегульованим.
Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р.
№ 976 (далі – Порядок № 976), є основним
нормативним актом, який регулює питання
оцінки діяльності органів виконавчої влади,
ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій
щодо розв’язання суспільно значущих проблем для їх врахування органами виконавчої
влади у своїй роботі [25]. Об’єктом такої експертизи є діяльність органу виконавчої влади та ефективність прийняття і виконання
такими органами рішень.
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Для визначення сфери дії Порядку № 976 необхідно встановити систему органів виконавчої влади, яка включає: Кабінет
Міністрів України, центральні органи виконавчої влади: міністерства, державні агентства, служби, інспекції та центральні органи
виконавчої влади зі спеціальним статусом
(наприклад, Фонд державного майна України); місцеві державні адміністрації [3, c. 27].
У зв’язку з цим виникає питання щодо поширення дії Порядку № 976 на органи прокуратури та правового регулювання проведення
громадської експертизи діяльності суду як
важливих органів державної влади.
У правовій доктрині існує позиція, згідно з якою прокуратура належить до органів
виконавчої влади, М. Косюта прокуратуру
розглядає як суміжний із судочинством інститут [23], А. Комзюк прокуратуру не відносить
до жодної гілки влади, визначаючи її самостійною одиницею у системі правоохоронних органів [24]. У зв’язку із законодавчою невизначеністю статусу прокуратури щодо віднесення
її до відповідної гілки влади та відсутності в
Порядку № 976 норми, яка б передбачала проведення громадської експертизи діяльності
органів прокуратури, вважаємо, що це питання потребує законодавчого регулювання.
Порядок № 976 також не поширюється на відносини, що виникають під час
проведення громадської експертизи оцінки ефективності діяльності судів. Важливість громадського контролю діяльності
суду відображена у п. 20 Рекомендацій CM/
Rec(2010)12 Комітету Міністрів Ради Європи
державам-членам щодо суддів: незалежність,
ефективність та обов’язки, який передбачає,
що судді не можуть ефективно здійснювати
правосуддя без довіри громадськості, адже
вони є частиною суспільства, якому служать.
Їм слід бути обізнаними щодо очікувань громадськості від судової системи та скарг на її
функціонування [24].
О. З. Хотинська-Нор стверджує, що громадський контроль у сфері судової влади є
зовнішнім регулятором процесів розвитку
судової системи, який здатний запобігати
появі негативних, руйнівних явищ у судовій
системі або своєчасно реагувати на них, удосконалюючи параметри функціонування судової системи, виводячи її на якісно нові рівні та етапи розвитку, що є основою її еволюції [22, c. 109]. Своєю чергою, В. Ф. Нестерович
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зазначає, що «конституційно-правове врегулювання проведення громадської експертизи діяльності органів публічної влади – це загальносвітова демократична тенденція, яка
детермінована посиленням й ускладненням
взаємодії органів публічної влади та громадськості» [25, с. 67]. З огляду на зазначене, вважаємо за доцільне закріпити на законодавчому рівні правове регулювання проведення
громадської експертизи судової системи.
Щодо правового регулювання проведення громадської експертизи діяльності
органів місцевого самоврядування, то у національному законодавстві відсутній спеціальний нормативно-правовий акт, який регулює зазначені суспільні відносини. Пункт 3
Постанови № 976 рекомендує органам місцевого самоврядування керуватися під час
проведення громадської експертизи їх діяльності затвердженим цією Постановою Порядком [26]. Отже, зазначений Порядок має не
обов’язковий, а рекомендаційний характер,
у зв’язку з чим залишається не вирішеним
питання правового регулювання проведення
громадської експертизи діяльності органів
місцевого самоврядування [9].
Органи місцевого самоврядування питання регулювання громадської експертизи вирішують на локальному рівні шляхом
закріплення в статуті або шляхом прийняття окремого нормативного акта. Однак, на
сьогодні, питання проведення громадської
експертизи врегульовано не усіма органами
місцевого самоврядування. Крім того, практика локального регулювання громадської
експертизи призводить до різного нормативного визначення такої важливої форми громадського контролю, а деяких випадках вона
відсутня, що призводить до неможливості
проведення громадської експертизи. У зв’язку з цим вважаємо за необхідне прийняти на
законодавчому рівні загальний для всіх органів місцевого самоврядування порядок проведення громадської експертизи.
Останнім часом активізувалися дослідження, присвячені гендерно-правовій
громадській експертизі та іншим різновидам експертизи, особливостям їх проведення [28–30]. Водночас ці питання потребують
більш детального вивчення на рівні окремих
самостійних наукових праць, у тому числі з
метою належної законодавчої регламентації й забезпечення належних механізмів ре-

алізації, що підтверджується відповідними
суспільними запитами [32].
Висновки. Дослідження стану конституційно-правового регулювання громадської
експертизи дає підстави зробити висновки,
що громадська експертиза як форма громадського контролю задекларована значною
кількістю нормативно-правових актів. Це
свідчить, з одного боку, про значимість цього інституту, а з іншого – про хаотичність та
не систематичність правового регулювання
цього питання. Значна кількість законодавчо
передбачених видів громадських експертиз
не має нормативно визначеної процедури,
що унеможливлює її проведення.
Особливо заслуговує на увагу питання
проведення громадської експертизи діяльності органів прокуратури, суду та органів місцевого самоврядування, яке потребує нагального законодавчого регулювання. Вирішення цього питання сприятиме налагодженню
зв’язку між цими органами публічної влади та
громадянським суспільством.

Список використаних джерел:
1. Вітвіцький С. С. Контроль як гарантія
законності діяльності публічної адміністрації : дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 2016. 480 с.
2. Грабильніков А. В. Право громадян
України брати участь в управлінні державними справами чи у здійсненні влади. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2013.
Вип. 4. С. 16–21.
3. Купрій В., Паливода Л. Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності органів влади: навч. посіб. К. : Макрос,
2011. 200 с.
4. Дахова І. І. Участь громадян в управлінні державними справами: питання теорії і
практики. Форум права : електрон. наук. фах.
вид. 2014. № 3. С. 102–109. URL: http://nbuv.
gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2014_3_18
(Дата
звернення: 17.03.2022).
5. Волошина А., Лациба М. Ефективна
організація роботи громадської ради: метод.
рек. / Укр. незалеж. центр політ. дослідж.
К. : Агентство «Україна», 2011. 76 с.
6. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 року. Відомості Верховної Ради України.
1996. № 30. Ст. 141.
7. Тацій В., Петришин О., Барабаш Ю. та
ін. Конституція України. Науково-практичний

№ 2/2022 The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine 27

ПРАВО
коментар / Нац. акад. прав. наук України. 2-ге
вид., переробл. і допов. Х. : Право, 2011. 1128 с.
8. Мішина Н. В. Право брати участь в
управлінні державними справам. Збірник тез
ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої світлій пам’яті
доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 28 лютого –
2 березня 2020 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права
імені Леоніда Юзькова, 2020. С. 242–243.
9. Нестерович В. Ф. Удосконалення правового регулювання проведення громадської
експертизи діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Вісник Луганського
державного університету внутрішніх справ
імені Е. О. Дідоренка. 2019. Вип. 1. С. 45–54.
10. Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 61. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2013%D0%BF#Text (Дата звернення: 17.03.2022).
11. Про громадські об’єднання : Закон
України від 22 березня 2012 року № 4572-VI.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/457217#Text (Дата звернення: 17.03.2022).
12. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 року
№ 2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2939-17#Text (Дата звернення:
17.03.2022).
13. Про інформацію : Закон України від
2 жовтня 1992 року № 2657-XII. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (Дата
звернення: 17.03.2022).
14. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : Постанова Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 2010 р. № 996. Офіційний вісник України. 2010. № 84. Ст. 36.
15. Про основні засади молодіжної політики : Закон України від 27 квітня 2021 року
№ 1414-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1414-20#Text (Дата звернення:
17.03.2022).
16. Про звернення громадян : Закон
України від 2 жовтня 1996 року № 393/96‑ВР.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
393/96-%D0%B2%D1%80#Text (Дата звернення: 17.03.2022).

28

17. Про затвердження Положення про
організацію та проведення наукової та науково-технічної експертизи : Наказ Міністерства України у справах науки і технологій від
24.04.1998 р. № 131. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/z0462-98#Text (Дата звернення: 17.03.2022).
18. Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності : Закон
України від 22 червня 2012 року № 5026-VI.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502617#Text (Дата звернення: 17.03.2022).
19. Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності : Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text
(Дата звернення: 17.03.2022).
20. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність
та обов’язки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/994_a38#Text (Дата звернення:
17.03.2022).
21. Рішення Конституційного Суду України № 6-рп/2005 від 5 жовтня 2005 р. Офіційний вісник України. 2005. № 41. Ст. 2605.
22. Хотинська-Нор О. З. Громадський
контроль як фактор розвитку судової системи. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2016. № 4. С. 108–117.
23. Комзюк А. Т. Місце органів прокуратури України в сучасній системі гілок влади.
Форум права. 2013. № 2. С. 230–234.
24. Косюта М. Роль і місце прокуратури України в системі поділу влади. Науковий
часопис Національної академії прокуратури
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Анотація
У статті здійснено аналіз стану та особливостей правового регулювання бюджетних відносин в Україні в умовах воєнного стану. Акцентована увага на основних відмінностях функціонування бюджетної системи України у мирний час та в умовах воєнного стану. Проаналізовані
законодавчі та інші нормативно-правові акти, що регулюють питання бюджетних відносин в
умовах воєнного стану. З огляду на географічне сусідство України з державою-агресором – Російською Федерацією, – наголошено на необхідності удосконалення бюджетного законодавства,
зокрема, у частині регулювання бюджетних відносин в умовах воєнного стану. Сформульовані
пропозиції щодо змін до Бюджетного кодексу України шляхом доповнення його окремою главою:
«Особливості правового регулювання бюджетних відносин в умовах воєнного стану».
Метою статті є визначення сутності та особливостей правового регулювання бюджетних відносин в умовах воєнного стану в Україні, його загальна правова оцінка, а також формулювання висновків та вироблення пропозицій щодо удосконалення законодавства у цій сфері.
Наукова новизна статті полягає у тому, що вона є одним із перших досліджень основного комплексу законодавства, що регулює питання функціонування бюджетної сфери в умовах
воєнного стану. При цьому визначено особливості правового регулювання бюджетних відносин у цих умовах на відміну від мирного часу, сформульовані висновки та розроблено пропозиції
щодо змін та доповнень до чинного законодавства України.
Висновки. Ефективне правове регулювання бюджетних відносин для будь-якої країни світу
має велике значення. Формуючи бюджетне законодавство, необхідно звертати увагу на обов’язкове включення до нього правових норм, що регулюють бюджетні відносини в особливих, нестандартних умовах, що можуть виникнути в державі. Це, зокрема, стосується воєнного стану.
Правове регулювання бюджетних відносин в Україні в умовах воєнного стану відрізняється від його регулювання у мирний час та має істотні особливості. Їх сутність полягає в тому,
що правовий механізм прийняття рішень у бюджетній сфері спрощується, деякі важливі норми бюджетного законодавства тимчасово припиняють свою дію. На наш погляд, такі правові рішення є виправданими та ефективними в умовах військової агресії проти держави. Крім
того, з огляду на географічне положення України, яка має великий кордон з державою-агресором – Російською Федерацією, – нагально необхідним є внесення змін до Бюджетного кодексу
України шляхом доповнення його окремою главою: «Особливості правового регулювання бюджетних відносин в умовах воєнного стану». При цьому важливим є ретельний правовий аналіз прийнятого під час введення в Україні воєнного стану у 2022 році законодавства, що регулює вказану сферу, виявлення його недоліків і прогалин, а також проблем, що виникали під час
його реалізації. На основі цього можливим буде вироблення найбільш оптимальних юридичних конструкцій правових норм, що регулюють питання функціонування бюджетної системи
України в екстремальних для держави умовах – умовах воєнного стану.
Ключові слова: бюджетна система, бюджетні відносини, правове регулювання, воєнний
стан, Бюджетний кодекс України, бюджетне законодавство.
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REGULATORY ASPECTS OF BUDGETARY RELATIONS IN UKRAINE UNDER MARTIAL LAW
Abstract
The article analyzes the regulatory status and aspects of budgetary relations in Ukraine under
martial law. It emphasizes the main differences between Ukraine’s fiscal systems in times of peace
and under martial law. It investigates legislative enactments and regulations concerning the martial
law budgetary relations. Given Ukraine’s geographical proximity to the aggressor nation, the Russian
Federation, the article highlights the need to improve fiscal legislation, in particular as regards the
regulation of budget relations under martial law. It proposes amendments to the Budget Code of
Ukraine by supplementing it with the stand-alone chapter «Regulatory Aspects of Fiscal Relations in
Ukraine under Martial Law».
The article aims to determine the nature and regulatory aspects of fiscal relations under
the martial law in Ukraine, provide its general legal assessment, as well as to draw conclusions and
propose legislation improvements in this area.
Scientific novelty. This article is one of the first to study the main set of legislation governing the
budget sphere under martial law. At the same time, it identifies regulatory aspects of fiscal relations
in these conditions in contrast to the times of peace. The article draws conclusions and proposes
amendments and supplements to the existing Ukrainian legislation.
Conclusions. Efficient legal regulation of fiscal relations is of great importance to any country.
While shaping budget legislation, one must be sure to include legal provisions that govern fiscal relations
under special, non-standard conditions that a country may face. In particular, this applies to martial law.
The legal regulation of fiscal relations in Ukraine under martial law is significantly different
from its regulation in time of peace. Essentially, the former simplifies the legal mechanism of decisionmaking in the budget sphere and temporarily suspends some important provisions of fiscal legislation.
In our opinion, such legal decisions are justified and efficient amidst military aggression against the
state. In addition, given Ukraine’s geographical location, which has a large border with the aggressor
nation, the Russian Federation, it is urgent to amend the Budget Code of Ukraine by supplementing
it with the stand-alone chapter «Regulatory Aspects of Fiscal Relations in Ukraine under Martial
Law». At the same time, it is important to carefully analyze the legislation which regulates this area
and which was adopted during the introduction of martial law in Ukraine in 2022, and to identify its
shortcomings and gaps, as well as problems that emerged during its implementation. Based on this, it
will be possible to develop the most optimal legal designs that regulate the budget system of Ukraine in
the conditions that are extreme for the state – under martial law.
Key words: budget system, budgetary relations, legal regulation, martial law, Budget Code of
Ukraine, budget legislation.
Постановка проблеми. Бюджетна система є надзвичайно важливою ланкою фінансової системи держави. З огляду на те, що
її ефективне правове регулювання істотно
впливає на функціонування і, навіть, на життєздатність будь-якої держави світу, законодавство, що регулює бюджетні відносини,
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повинно бути чітким, ретельно продуманим
та розробленим з урахуванням досягнень
юридичної науки та світової практики. Основним кодифікованим законодавчим актом,
що регулює бюджетні відносини в Україні, є
Бюджетний кодекс, яким визначаються правові засади функціонування бюджетної сис-
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теми України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та
відповідальність за порушення бюджетного
законодавства. Кодексом регулюються відносини, що виникають у процесі складання,
розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, питання відповідальності за порушення
бюджетного законодавства, а також визначаються правові засади утворення та погашення державного і місцевого боргу.
Взагалі, бюджетне законодавство є досить об’ємним та розгалуженим, його склад
визначений статтею 4 Бюджетного кодексу.
Ним врегульовані практично усі бюджетні
питання у державі для забезпечення її життєдіяльності та успішного розвитку.
Але, на жаль, агресія Російської Федерації проти України, що розпочалася як гібридна війна у 2014 році, а у 2022 році перейшла
у відкриту збройну фазу, все змінила. Зокрема, 24 лютого 2022 року в Україні було введено воєнний стан, у зв’язку з чим усі правовідносини в державі, у тому числі й бюджетні,
необхідно було перевести на воєнні рейки. З
огляду на це, наукове дослідження правового
регулювання бюджетних відносин в умовах
воєнного стану є актуальним, своєчасним і
необхідним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальним засадам та окремим питанням формування та функціонування бюджетної системи України, державного та місцевих бюджетів присвячено ґрунтовні наукові
дослідження фахівців у галузі фінансового
права, економічної науки, науки державного управління. Серед них необхідно відзначити праці Д. А. Бекерської, Л. К. Воронової,
О. П. Гетманець, І. Б. Заверухи, Я. М. Казюк,
М. П. Кучерявенка, І. О. Луніної, О. А. Музики-Стефанчук, Г. А. Нечай, С. О. Ніщимної,
З. І. Перощук, Н. Ю. Пришви, Л. А. Савченко,
О. В. Солдатенко, В. Д. Чернадчука, Н. Я. Якимчук та деяких інших. Що ж стосується питання правового регулювання бюджетних відносин в умовах воєнного стану, то воно поки
що є малодослідженим з огляду на раптовий
характер відкритої фази збройної агресії Російської Федерації проти України (у зв’язку із чим і було введено воєнний стан) та на
незначний період часу, що пройшов від її початку (біля двох місяців).

Метою статті є визначення сутності та
особливостей правового регулювання бюджетних відносин в умовах воєнного стану
в Україні, його загальна правова оцінка, а також формулювання висновків та вироблення
пропозицій щодо удосконалення законодавства у цій сфері.
Виклад основного матеріалу. Війна Російської Федерації проти України, що розпочалась у 2014 році, довгий час носила гібридний характер і була заснована на запереченні
причетності до неї з боку Росії та антиукраїнській пропаганді, що не мала нічого спільного із дійсністю. А 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне
збройне вторгнення, воєнні дії продовжуються і сьогодні.
Зазначимо, що відкритій збройній агресії Російської Федерації проти України передувало визнання нею «незалежності» самопроголошених квазіутворень «ДНР» та
«ЛНР». Президент Володимир Путін 21 лютого 2022 року підписав відповідний Указ, а
22 лютого рішення Путіна підтримала Державна Дума.
Реакцією на вказані дії стало прийняття
23 лютого 2022 року Президентом України
Указу «Про введення надзвичайного стану в
окремих регіонах» [1], який був затверджений Верховною Радою того ж дня [2]. також
Було також прийнято закон «Про внесення
зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України» [3]. Відповідно до нього у зв’язку з посиленням збройної агресії Російської Федерації
проти України, визнанням самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей
України та з метою забезпечення здійснення
видатків на національну безпеку і оборону
було встановлено, що не діють та не застосовуються деякі важливі норми Бюджетного
кодексу. Визначено було також перелік рішень, які може приймати Кабінет Міністрів
України, порядок регулювання міжбюджетних відносин та виконання повноважень органами Казначейства [3].
Зазначимо, що у вказаному законі було
викладені норми, які вже містилися у п. 22
«Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України (ним було доповнено Кодекс після початку Російською Федерацією гібридної війни проти України у
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2014 році [4]). Цей пункт встановлював зупинення дії окремих норм Кодексу в умовах воєнного стану. Ймовірно, що необхідність прийняття цього закону була обумовлена тим,
що 23 лютого в Україні було запроваджено
надзвичайний, а не воєнний стан, і таким чином в його умовах було дозволено застосовувати все те, що було передбачено на той час
Кодексом для воєнного стану.
Але надзвичайний стан проіснував
в Україні лише один день. Відкрита фаза
збройної агресії Російської Федерації проти України, що розпочалася 24 лютого
2022 року, потребувала термінових та невідкладних змін у правовому регулюванні
значного масиву важливих питань у державі.
Тому, перш за все, Президентом України було
прийнято Указ «Про введення воєнного стану в Україні» [5], ним воєнний стан було запроваджено з 24 лютого 2022 року на 30 днів
(у зв’язку з тим, що воєнні дії не припиняються і досі, дію воєнного стану вже було подовжено).
Необхідно зауважити, що зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій в умовах воєнного
стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб встановлюється Законом України
«Про правовий режим воєнного стану» [6].
Згідно зі статтею 1 закону, воєнний стан – це
особливий правовий режим, що вводиться
в Україні або в окремих її місцевостях у разі
збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, та передбачає надання
відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення
загрози небезпеки державній незалежності
України, її територіальній цілісності, а також
тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження
конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Правовою основою введення воєн-
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ного стану є Конституція України, вказаний
вище Закон та Указ Президента України про
введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.
Необхідно зазначити, що у березні
2022 року до Бюджетного кодексу було внесено ряд змін щодо правового регулювання бюджетних відносин в умовах воєнного
стану [7; 8]. Ними розширений перелік норм
Кодексу, які не застосовуються, та визначено
ще цілий ряд нюансів бюджетного регулювання в умовах воєнного стану.
З огляду на це, визначимо, які ж саме
бюджетно-правові норми не діють та не застосовуються в умовах воєнного стану порівняно з мирним часом.
Так, не діє норма Кодексу, згідно з якою
виключно законом про Державний бюджет
України визначаються надходження та витрати Державного бюджету. Це стосується
і норми, яка передбачає, що зміни до закону про Державний бюджет України можуть
вноситися виключно законами про внесення
змін до закону про Державний бюджет.
Не застосовується також норма, згідно
з якою передача коштів між загальним та
спеціальним фондами бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень
шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України, прийняття рішення
про місцевий бюджет або про внесення змін
до нього. Те ж саме стосується норми щодо
обов’язковості погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради) рішення
Кабінету Міністрів України (Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету
відповідної місцевої ради) про перерозподіл
видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, передачу бюджетних призначень, а
також норми закону про Державний бюджет
України в частині обов’язковості погодження
з Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету рішень Кабінету Міністрів України.
Не застосовуються також: норма, що
встановлює, що резервний фонд бюджету не
може перевищувати одного відсотка обсягу
видатків загального фонду відповідного бюджету; що передбачає, що закони України або
їх окремі положення, які впливають на по-
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казники бюджету (зменшують надходження
бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються не пізніше 15 липня року,
що передує плановому, вводяться в дію не
раніше початку планового бюджетного періоду, а прийняті після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше
початку бюджетного періоду, що настає за
плановим. Не діють також вимоги Бюджетного кодексу щодо складання та схвалення
Бюджетної декларації, порядку публічного
оприлюднення інформації про виконання
Державного та місцевих бюджетів, щодо захищених видатків бюджету (видатків загального фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень), щодо термінів подання місячної, квартальної звітності
та річного звіту про виконання Державного
бюджету України, звітності місцевих бюджетів та деякі інші.
Кабінет Міністрів в умовах воєнного стану може приймати рішення за погодженням
із Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил щодо скорочення видатків і кредитування державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного
бюджету з метою використання на потреби
Збройних Сил, інших військових формувань,
правоохоронних та інших державних органів,
залучених до виконання завдань щодо відсічі
збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації; щодо порядку застосування і розмірів державних соціальних
стандартів та гарантій, виходячи з наявних
фінансових ресурсів державного і місцевих
бюджетів та фондів загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного страхування; щодо особливостей формування та
виконання місцевих бюджетів, діяльності
учасників бюджетного процесу на відповідних територіях; щодо додаткових положень,
що регламентують процес виконання державного бюджету.
Міжбюджетні відносини регулюються
відповідно до закону про Державний бюджет
на відповідний період на засадах, що забезпечують виконання органами державної влади, органами влади Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування
покладених на них завдань і функцій у та-

кий період. Виконання повноважень органами Казначейства на відповідній території
може здійснюватися в особливому режимі у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів.
Функції органів місцевого самоврядування,
їх виконавчих органів, місцевих державних
адміністрацій, військово-цивільних адміністрацій у частині бюджетних повноважень
здійснюють військові адміністрації у разі їх
утворення. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства не застосовуються
до розпорядників та одержувачів бюджетних
коштів сектору національної безпеки і оборони, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань,
пов’язаних із запровадженням і здійсненням
заходів правового режиму воєнного стану.
Таким чином, тимчасове зупинення дії
деяких норм Бюджетного кодексу в умовах
воєнного стану спрямоване на те, щоб спростити процедуру прийняття рішень. На наш
погляд, це дуже важливо для організації термінового та оперативного здійснення необхідних видатків, особливо на національну
безпеку та оборону.
Необхідно відзначити, що правове регулювання бюджетних відносин та тих, що тісно пов’язані з ними, в умовах воєнного стану
відбувається (окрім норм Бюджетного кодексу) в основному шляхом прийняття законів
і постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів. Їх за майже два місяці війни прийнята
досить велика кількість. Стосуються вони,
зокрема, таких важливих питань, як проведення в умовах воєнного стану оборонних
та публічних закупівель [9], особливого порядку виділення коштів з резервного фонду
бюджету [10], пріоритетності здійснення видатків Казначейством та органами Казначейства [11], визначення шкоди і збитків, завданих збройною агресією Російської Федерації [12] та багатьох інших питань. Важливо
також відмітити, що з резервного фонду вже
було виділено перший мільярд гривень на
ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в
Житомирській, Київській, Сумській та Чернігівській області [13].
Нагальною проблемою в умовах війни
є значне зростання бюджетного дефіциту
та виникнення серйозних проблеми з його
фінансуванням. Державі необхідно здійснювати значні видатки у той час, коли основні
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бюджетні надходження є мінімальними або
зовсім відсутні. У цих умовах без фінансової
допомоги інших держав вижити практично
неможливо.
Тому величезне значення для нашої
країни має фінансова допомога, яка у різних
формах надається Україні більшістю країн
світу та міжнародними фінансовими організаціями із самого початку повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації.
Відзначимо важливість, зокрема, фінансової допомоги Світового банку та Міжнародного валютного Фонду. Вже через півтора тижні після початку війни, 7 березня
2022 року, Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила додатковий пакет
бюджетної підтримки для України під назвою «Фінансування відновлення України
після економічної надзвичайної ситуації або
Вільна Україна» на суму 489 млн доларів.
Пакет, схвалений Радою, складався з додаткового кредиту на 350 млн доларів і гарантій на суму 139 млн доларів, а також мобілізації безоплатного фінансування в розмірі
134 млн доларів і паралельного фінансування в розмірі 100 млн доларів, в результаті
чого загальна мобілізована підтримка склала
723 млн доларів [14]. Світовим банком було
заявлено, що швидка виплата підтримки
допоможе уряду надавати критично важливі послуги українському народу, включаючи заробітну плату працівникам лікарень,
пенсії для людей похилого віку та соціальні
програми для вразливих верств населення.
Початкова підтримка Світового банку була
збільшена шляхом гарантій Нідерландів на
80 млн євро (еквівалент 89 млн доларів) та
Швеції на 50 млн доларів.
А вже 14 березня Світовий банк оголосив про додаткове фінансування для України майже на 200 млн доларів для підтримки
соціальних послуг в Україні для вразливих
людей [15]. Гроші було виділено на додаток
до вже виділених 723 млн доларів, з яких
350 млн доларів на той час уже було виплачено Україні. Світовим банком було заявлено,
що це фінансування є частиною пакету підтримки у розмірі 3 млрд долларів, про підготовку якого для України найближчими місяцями група Світового банку оголосила раніше.
Дуже важливою є також допомога Міжнародного валютного Фонду. 9 березня
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2022 року його Виконавча рада висловила
рішучу підтримку українському народові та
схвалила виділення Україні 1,4 млрд доларів (1 млрд спеціальних прав запозичення)
у рамках Інструменту швидкого фінансування (RFI) [16]. Було заявлено, що ця виплата
в рамках RFI, яка еквівалентна 50 % квоти
України в МВФ, допоможе задовольнити невідкладні потреби платіжного балансу, що
виникають у зв’язку з наслідками війни, яка
триває, і надасть критично важливу підтримку в короткостроковій перспективі, граючи
каталітичну роль для фінансування від інших партнерів.
З огляду на те, що війна триває, фінансова та гуманітарна допомога продовжує надходити в Україну з різних джерел, за що український народ є безмежно вдячний усім.
Наприкінці зазначимо, що, як було вказано вище, правове регулювання бюджетних
відносин в умовах воєнного стану в Україні
здійснюється Бюджетним кодексом у «Прикінцевих та перехідних положеннях», а також
іншими законами та нормативно-правовими
актами. Їх масив досить великий, а особливості регулювання істотні. Тому вважаємо за
необхідне запропонувати підготовку окремої
глави Бюджетного кодексу, яка б змогла вмістити усі основні норми, що врегулювали б ці
важливі питання – «Особливості правового
регулювання бюджетних відносин в умовах
воєнного стану».
Висновки. Ефективне правове регулювання бюджетних відносин для будь-якої
країни світу має велике значення. Формуючи
бюджетне законодавство, необхідно звертати увагу на обов’язкове включення до нього
правових норм, що регулюють бюджетні відносини в особливих, нестандартних умовах,
що можуть виникнути в державі. Це, зокрема, стосується воєнного стану.
Правове регулювання бюджетних відносин в Україні в умовах воєнного стану відрізняється від його регулювання у мирний час
та має істотні особливості. Їх сутність у тому,
що правовий механізм прийняття рішень у
бюджетній сфері спрощується, деякі важливі
норми бюджетного законодавства тимчасово
припиняють свою дію. На наш погляд, такі
правові рішення є виправданими та ефективними в умовах військової агресії проти
держави. Крім того, з огляду на географічне
положення України, яка має великий кордон
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з державою-агресором – Російською Федерацією, – нагально необхідним є внесення змін
до Бюджетного кодексу України шляхом доповнення його окремою главою: «Особливості правового регулювання бюджетних відносин в умовах воєнного стану». При цьому
важливим є ретельний правовий аналіз прийнятого під час введення в Україні воєнного
стану у 2022 році законодавства, що регулює
вказану сферу, виявлення його недоліків і
прогалин, а також проблем, що виникали під
час його реалізації. На основі цього можливим буде вироблення найбільш оптимальних юридичних конструкцій правових норм,
що регулюють питання функціонування бюджетної системи України в екстремальних
для держави умовах – умовах воєнного стану.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ОКРЕМІЙ КАТЕГОРІЇ ОСІБ
Анотація
Правовий інститут повідомлення про підозру є одним із визначальних процесуальних інститутів у сучасному кримінальному процесі України. Особливої актуальності набула проблема повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень народним депутатам
України та іншим особам, яких кримінальним процесуальним законом віднесено до «окремої категорії осіб».
Проведене у статті дослідження обумовлене низкою виявлених судовою, правозастосовною практикою проблем та прогалин, пов’язаних із тлумаченням та застосуванням відповідних норм закону щодо суб’єктів та порядку здійснення повідомлення про підозру зазначеним
особам.
Метою статті є аналіз та визначення правового обґрунтування або легітимізації підстав та порядку застосування процедури повідомлення про підозру про вчинення кримінального правопорушення окремій категорії осіб. Для цього повідомлення про підозру, насамперед,
розглядається як передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України комплексний
процесуальний захід, який складається із послідовних, взаємопов’язаних та взаємозалежних
етапів: встановлення правових підстав для повідомлення про підозру; прийняття відповідного процесуального рішення та його оформлення у вигляді письмового документа із зазначенням всіх обставин та кваліфікації кримінального правопорушення; проведення процесуальної
дії, зміст якої зводиться до безпосереднього вручення такого документа (повідомлення) певній особі із роз’ясненням їй змісту підозри та процесуальних прав.
Робиться висновок, що саме дотримання названої, обумовленої вимогами закону, юридичної процедури повідомлення про підозру, зокрема, особисте, безпосереднє вручення такого повідомлення представникам окремої категорії осіб визначеними законом спеціальними
суб’єктами – Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора), його
заступником, керівником обласної прокуратури у межах його компетенції, є основою для правової легітимізації вказаного процесуального інституту, забезпечення особливого правового
статусу цих осіб, а також гарантією верховенства права, дотримання конституційних прав
громадян і досягнення правових завдань кримінального провадження.
Ключові слова: поняття та підстави повідомлення про підозру, спеціальні суб’єкти та
особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб, обґрунтування та критерії легітимізації процедури повідомлення про підозру.
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PROBLEMATIC ISSUES OF LEGITIMIZATION OF THE PROCEDURAL ORDER
OF NOTIFICATION OF SUSPICION OF A CERTAIN CATEGORY OF PERSONS
Abstract
The legal institute of suspicion is one of the defining procedural institutes in the modern criminal
process of Ukraine. The problem of reporting suspicions of committing criminal offenses to people’s
deputies of Ukraine and other persons who are referred to the «separate category of persons» by the
criminal procedure law has become especially relevant.
The research conducted in the article is due to a number of problems and gaps identified by
judicial and law enforcement practice related to the interpretation and application of the relevant
provisions of the law on subjects and the procedure for notifying the above-mentioned persons of
suspicion.
The purpose of the article is to analyze and determine the legal justification or legitimization
of the grounds and procedure for applying the procedure for notification of suspicion of committing
a criminal offense to a certain category of persons. For this purpose, the notice of suspicion is, first
of all, considered as a complex procedural measure provided by the Criminal Procedure Code of
Ukraine, which consists of successive, interconnected and interdependent stages: establishing legal
grounds for notification of suspicion; adoption of the relevant procedural decision and its execution
in the form of a written document indicating all the circumstances and qualifications of the criminal
offense; conducting a procedural action, the content of which is reduced to the direct delivery of such
a document (notice) to a certain person with an explanation of the content of the suspicion and his
procedural rights.
It is concluded that compliance with the above-mentioned legal procedure for notification of
suspicion, in particular, personal, direct delivery of such notification to representatives of certain
categories of persons by law special entities – the Prosecutor General (acting Prosecutor General),
his deputy , the head of the regional prosecutor’s office within its competence, is the basis for legal
legitimization of this procedural institution, ensuring the special legal status of these persons, as well
as guaranteeing the rule of law, respect for constitutional rights and achieving legal objectives of
criminal proceedings.
Key words: the concept and grounds for the notification of suspicion, special subjects and
features of the notification of suspicion of a certain category of persons, justification and criteria for
legitimizing the procedure of notification of suspicion.
Постановка проблеми. Останнім часом
актуальності набула проблема застосування
під час досудового розслідування належної
правової процедури для повідомлення про
підозру у вчиненні кримінального правопорушення окремій категорії осіб.
Пріоритетне значення вирішення цієї
проблеми обумовлено тим, що повідомлення
про підозру є одним із визначальних процесуальних інститутів кримінального провадження. Внаслідок повідомлення про підозру
настає його новий етап, пов’язаний із появою такого учасника процесу, як підозрюваний. Повідомлення про підозру є невід’ємною
складовою частиною та початковою стадією
процедури притягнення особи до кримінальної відповідальності; його правильне вирішення сприяє досягненню завдань кримінального провадження, забезпечення дотримання вимог Конституції та законів України.

Як наслідок, потребує свого розв’язання
низка виявлених правозастосовною практикою проблем та прогалин тлумачення і
застосування чинних норм Кримінального
процесуального кодексу України щодо суб’єктів та порядку здійснення повідомлення про
підозру представникам цієї категорії осіб.
Проведене дослідження викликане також необхідністю визначення й конкретизації правових ознак таких понять, як «особливість»,
«винятковість», що застосовуються у вітчизняному кримінальному провадженні, насамперед у контексті повідомлення про підозру
окремій категорії осіб.
Стан наукових досліджень. Окремі питання щодо процесуальної природи та правового обґрунтування передбаченого кримінальним процесуальним законом інституту повідомлення про підозру змістовно
досліджувалися такими правознавцями, як
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Н. В. Глинська, О. В. Капліна, Л. М. Лобойко,
М. А. Погорецький, Х. Р. Слюсарчук, А. Р. Туманянц, С. А. Шейфер, О. Г. Шило та ін. Зокрема,
знайшла своє наукове вирішення проблема
визначення об’єктивних стандартів та критеріїв поняття «обґрунтоване повідомлення
про підозру». Однак, незважаючи на високий
рівень наукового осмислення цієї тематики,
досягнутий за останні роки юридичною наукою, значний обсяг актуальних практичних
та наукових проблем у цій сфері, незважаючи
на їх підвищену суспільну значущість, у тому
числі щодо повідомлення про підозру особливій категорії осіб, залишається поза належною увагою науковців.
Метою статті є аналіз проблем правозастосовної діяльності та визначення правового обґрунтування або легітимізації підстав
і порядку застосування процедури повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення представникам окремої
категорії осіб, дослідження проблемних питань реалізації процесуальних повноважень
суб’єктів такого повідомлення, удосконалення чинного кримінального процесуального
законодавства щодо нормативного регулювання зазначених питань.
Виклад основного матеріалу дослідження та його результати. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» від 4 жовтня 2019 року
№ 187-IX статтю 481 чинного Кримінального
процесуального кодексу України (далі – КПК
України) [1] доповнено частиною другою, у
якій передбачено, що Генеральний прокурор
(виконувач обов’язків Генерального прокурора), його заступник, керівник регіональної
прокуратури може доручити іншим прокурорам здійснити письмове повідомлення про
підозру особам, визначеним частиною першою цієї статті, у порядку, передбаченому
частинами першою і другою статті 278 цього
Кодексу. При цьому попередньою редакцією
статті 481 КПК України передбачалося, що
письмове повідомлення про підозру окремій
категорії осіб здійснюють лише перелічені
вище керівники прокуратури, будь-які альтернативи щодо цього припису були відсутні.
Водночас питання правомірності або неправомірності існуючого порядку повідомлення про підозру у вчиненні кримінально-
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го правопорушення окремій категорії осіб
має неабияке практичне та концептуальне
значення для можливостей окреслення меж
таких понять, як «особливість», «винятковість», а також їх тлумачення, особливо у такій чутливій щодо порушень прав людини
сфері, як кримінальне провадження.
Дискусія серед науковців і практиків,
яку завжди викликала процесуальна діяльність щодо повідомлення про підозру
окремій категорії осіб, є наслідком як суто
практичної реалізації певної моделі правозастосовної діяльності, так і її теоретичного
осмислення з метою визнання легітимності
таких дій учасників кримінального процесу.
Повідомлення про підозру, насамперед, можна визначити як передбачений КПК
України системний комплексний захід, який
є одним із складових компонентів реалізації принципу змагальності та складається
із відповідних процесуального рішення (та
його оформлення у вигляді письмового документа) та процесуальної дії, спрямованої
на вручення цього документа й оголошення
її змісту певній особі. У межах втілення цього принципу саме прокурором, як стороною
обвинувачення, здійснюється повідомлення
особі про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення.
Згідно із вимогами КПК України, прокурор, або слідчий за погодженням із прокурором, складає та в день складання вручає особі письмове повідомлення про підозру. Перед
цим прокурор самостійно оцінює наявність
відповідних підстав для письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення, тобто наявність достатніх
доказів для підозри особи, які б відповідали
визначеним законом вимогам належності,
допустимості, достовірності та достатності.
Складаючи повідомлення про підозру, прокурор викладає у ньому свою власну думку про
причетність особи до вчинення злочину, яка
сформувалася на підставі оцінки наявних у
кримінальному провадженні на момент прийняття цього рішення доказів, достатніх для
підозри конкретної особи у вчиненні кримінального правопорушення. При цьому прокурор або слідчий зобов’язані невідкладно
роз’яснити підозрюваному його права, передбачені вказаним Кодексом.
Проте наявність вказаного акта ще не
означає остаточного визнання особи вину-
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ватою від імені держави. Підозра у вчиненні
злочину є хоча й офіційним, але цілком попереднім і все ж таки особистим висновком
слідчого та прокурора, що здійснює процесуальне керівництво кримінальним провадженням, про наявність підстав для притягнення певної особи до кримінальної відповідальності згідно із диспозицією конкретної
кримінально-правової норми. Таким актом
вперше визначаються межі майбутнього обвинувачення. Внаслідок повідомлення особі
про підозру процесуальний стан останньої
суттєво погіршується, оскільки її можна оголосити в розшук, відсторонити від займаної
посади, застосувати інші заходи забезпечення кримінального провадження, аж до тримання під вартою, тобто низку обмежень у
сфері особистих і майнових прав.
Аналізуючи правові властивості досліджуваного процесуального інституту, повідомлення про підозру слід розглядати не як
виокремлені один від одного, роз’єднані процесуальні дії або рішення, як це почасти ще
відбувається, а як передбачений КПК України
системний, комплексний процесуальний захід, який має інтегральний характер та складається із таких послідовних, взаємопов’язаних та взаємозалежних стадій: встановлення правових підстав для повідомлення про
підозру конкретній особі; прийняття відповідного процесуального рішення та його
оформлення у вигляді письмового документа
із зазначенням всіх обставин та кваліфікації
кримінального правопорушення; погодження
тексту підготовленого повідомлення прокурором (у разі, якщо таке повідомлення складається слідчим), внаслідок чого цей текст
набуває статусу офіційного процесуального
документа, застосування якого із внутрішньою необхідністю тягне названі вище юридичні наслідки; проведення процесуальної
дії, зміст якої зводиться до безпосереднього
вручення такого документа (повідомлення)
певній особі із роз’ясненням їй змісту підозри
та процесуальних прав. Всі перелічені стадії
(етапи) об’єднуються спільною кінцевою метою щодо притягнення певної особи до кримінальної відповідальності із дотриманням
щодо неї гарантованих законодавством прав
і свобод та є складовими компонентами єдиної спеціальної юридичної процедури.
Як визначено у частині першій ст. 276
КПК України, повідомлення про підозру

обов’язково здійснюється у порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу. Відповідно ж до вимог частини першої ст. 278 КПК
України таке повідомлення здійснюється
шляхом вручення особі письмового повідомлення про підозру, під час якого підозрюваному також роз’яснюються його права.
Таким чином, сутність повідомлення про
підозру, як процесуальної дії, полягає саме
у провадженні спеціальної процедури оголошення та вручення певній особі зазначеними
у законі суб’єктами письмового повідомлення
про підозру (його тексту), а також роз’ясненням особі після вручення цього документа
його змісту та її процесуальних прав. Без виконання цієї процедури смисл і значення інституту повідомлення про підозру як такого
не може бути розкрито, мета повідомлення
про підозру не досягається, а особа не набуває процесуального статусу підозрюваного у
кримінальному провадженні.
Необхідність дотримання та правильного здійснення такої процедури є не тільки
процесуальною, а й переважно суто правовою вимогою до її учасників. Дотримання такої процедури є одночасно правовою гарантією легітимності відповідних дій сторони
обвинувачення.
Відповідно до тлумачення терміна «вручення», викладеного в Академічному тлумачному словнику української мови, «вручення – це дія за значенням вручити, тобто
давати комусь що-небудь особисто, безпосередньо в руки» [2]. Тому інші дії, поза межами процедури «особистого, безпосереднього
надання», не можуть вважатися виконанням
повідомлення про підозру. Винятком із цього загального правила можуть бути випадки
невстановлення місцезнаходження особи та
оголошення її розшуку, проведення за відсутністю особи спеціального досудового розслідування (in absentia).
З огляду на це, хибною, на нашу думку, є існуюча практика застосування вказаної норми, коли повідомлення про підозру
обмежується лише складанням належним
суб’єктом тексту такого повідомлення, у той
час, як його вручення здійснюється іншою
посадовою особою, або коли складання і вручення повідомлення виконується неналежним процесуальним суб’єктом.
Сюди ж відносяться випадки, коли повідомлення про підозру зводиться лише до на-
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правлення поштою або іншим способом, без
реального вручення, тексту повідомлення
про підозру за місцем проживання або іншим
місцем можливого перебування особи; залишення тексту повідомлення про підозру у
житлі особи, в офісі, в іншому приміщенні, де
особа працює або може перебувати; вручення повідомлення про підозру членам сім’ї або
іншим особам, зокрема працівникам ЖЕО
або адміністрації за місцем роботи, нібито
для передачі особі, у разі відсутності даних
про її місцезнаходження тощо.
Як обґрунтування таких дій використовуються за аналогією положення частини другої ст. 135 КПК України про те, що «у
разі тимчасової відсутності особи за місцем
проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї
особи чи іншій особі, яка з нею проживає,
житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за
місцем її роботи». Однак подібна аналогія
є безпідставною та не відповідає вимогам
закону. Положення ст. 135 КПК зазвичай застосовуються у контексті тлумачення ст. 278
КПК України, яка стверджує, що у випадку
неможливості вручення письмового повідомлення про підозру в день його складання,
воно вручається у спосіб, передбачений цим
Кодексом для вручення повідомлень. Своєю
чергою, частина третя ст. 111 КПК, вказуючи
на порядок здійснення повідомлень у кримінальному провадженні, посилається, також
за аналогією, на главу 11 цього Кодексу, що
регулює, зокрема у ст. 133 КПК, питання виклику слідчим, прокурором під час досудового розслідування підозрюваного або іншого
учасника досудового розслідування для участі у процесуальних діях.
Разом із тим норми, які регламентують
підстави та порядок повідомлень учасників
кримінального провадження про проведення певних процесуальних дій, або їх виклик
до слідчого, прокурора для проведення таких
дій, не можуть застосовуватися за аналогією щодо процедури повідомлення особі про
підозру. За своєю правовою сутністю та метою
вказані повідомлення і виклик є процесуальними діями, що передбачають лише передачу
учасникам провадження інформації із запрошенням (у разі повідомлення) або вимогою (у
разі виклику) прибути до слідчого, прокурора
для проведення або присутності при прове-
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денні певних слідчих або інших процесуальних дій. Тому вони не можуть застосовуватися за аналогією до повідомлення про підозру
у вчиненні злочину, тобто до процесуальної
дії, пов’язаної із притягненням особи до кримінальної відповідальності та настанням для
неї негативних правових наслідків, що з об’єктивною необхідністю вимагає забезпечення
вказаних вище процесуальних гарантій у вигляді реального виконання процедури вручення та оголошення такої підозри, роз’яснення її змісту та процесуальних прав.
Перелічені вище ознаки процедури повідомлення про підозру стосуються загального
порядку реалізації цього інституту кримінального провадження, які безпосередньо
передбачені у Главі 22 КПК України «Повідомлення про підозру» (ст. 276–279 КПК
України), та загальних положень досудового розслідування, визначених у Розділах І, ІІ
КПК. Суб’єктом повідомлення про підозру
у цьому випадку є будь-який прокурор, що
згідно із п. 15 частини першої ст. 3 КПК України обіймає одну з посад, передбачених ст. 15
Закону України «Про прокуратуру» [3] та діє
у межах своїх повноважень, призначений керівником органу прокуратури здійснювати
процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні.
Загальні процесуальні повноваження такого
прокурора передбачено статтею 36 КПК, відповідно до п. 11 частини другої якої прокурор уповноважений повідомляти особі про
підозру. При цьому повідомлення про підозру у загальному порядку здійснюється будьякій особі, без визначення якоїсь окремої
групи чи категорії таких осіб.
Разом із тим, відповідно до формулювання, яке міститься у частині першій ст. 276
КПК України, особливості повідомлення про
підозру окремій категорії осіб визначаються
главою 37 цього Кодексу. Застосування особливого порядку кримінального провадження стосовно осіб, вказаних у переліку цієї
глави, означає, що кримінальне провадження
щодо них здійснюється за загальними правилами, встановленими цим Кодексом, однак
із обов’язковим урахуванням низки особливостей та виняткових процедур, визначених
у статтях цієї Глави. У частині першій ст. 481
Глави 37 передбачено особливості повідомлення про підозру суддям, адвокатам, депутатам місцевих рад, народним депутатам
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України, іншим особам, що віднесені до переліку «окремих категорій».
Віднесення таких осіб до «окремої категорії» безумовно є наслідком їх особливого статусу та підвищеного соціального значення, яке має їхня професійна та службова
функціональна діяльність для стабільності й
розвитку суспільства та держави, внаслідок
чого вони потребують підвищеного правового захисту. Звідси існує жорстка необхідність
на законодавчому та правозастосовному рівні перешкодити незаконному втручанню або
впливу на таких осіб, створити сприятливі
умови для належного здійснення ними своїх
повноважень, забезпечити їх реальну ефективну незалежність та недоторканість.
Посадовими особами, які згідно із вказаною вище правовою нормою наділені процесуальними повноваженнями повідомляти
окремій категорії осіб про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, чинним
КПК визначено Генерального прокурора
(виконувача обов’язків Генерального прокурора), його заступника, керівника обласної
прокуратури в межах його повноважень. Їх
визначення і становить зміст особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб
у частині суб’єктів цієї процесуальної дії, як
складового компоненту особливого порядку
кримінального провадження, передбаченого Розділом VI КПК України. Зазначені норми
визначають обов’язок як складання, так і вручення повідомлення про підозру одним і тим
самим суб’єктом – Генеральним прокурором,
його заступником, керівником обласної прокуратури в межах його повноважень. Підтвердженням цього є припис ст. 277 КПК про те,
що до змісту письмового повідомлення про
підозру відноситься й підпис прокурора, який
здійснив повідомлення, тобто прокурора, який
не тільки склав та підписав, а і вручив особі
письмове повідомлення про підозру.
Визначальним для оцінки легітимності
(правової обґрунтованості) повідомлення
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення є дотримання стороною обвинувачення передбаченої законом особливої
юридичної процедури. У цьому випадку законом передбачено спеціальних суб’єктів – Генерального прокурора, його заступника, керівника обласної прокуратури, на яких в імперативному порядку покладається обов’язок
безпосереднього виконання особливої (спеці-

альної) юридичної процедури повідомлення
про підозру виділеній із загального переліку
певній категорії осіб. Як наслідок, саме названі спеціальні суб’єкти наділені винятковими
повноваженнями щодо прийняття рішення
про повідомлення про підозру цим особам,
складання відповідного офіційного документа, його особистого вручення, роз’яснення
змісту підозри та прав підозрюваного.
Зазначені норми визначають обов’язок
як складання, так і вручення повідомлення
про підозру одним і тим самим суб’єктом, зокрема Генеральним прокурором, його заступником, керівником обласної прокуратури, позаяк вони не містять будь-яких положень про
можливість виконання цієї процесуальної дії
різними суб’єктами, тобто складання письмового тексту повідомлення, а потім його безпосереднього вручення особі різними прокурорами або слідчими. Вручення належним
прокурором зазначеним особам тексту повідомлення про підозру з роз’ясненням змісту
підозри щодо вчинення кримінально-караного діяння та процесуальних прав можна вважати реальним виконанням процедури «письмового повідомлення про підозру», передбаченої законом. Лише така процедура «безпосереднього вручення» надає дійсні гарантії
правового статусу окремій категорії осіб, як,
до речі, і будь-якій іншій особі.
Водночас, як визначено у частині другій
ст. 481 КПК України, Генеральний прокурор
(виконувач обов’язків Генерального прокурора), його заступник, керівник обласної прокуратури може доручити іншим прокурорам
здійснити письмове повідомлення про підозру особам, визначеним частиною першою цієї
статті у порядку, передбаченому частинами
першою і другою статті 278 цього Кодексу.
Тобто, чинним законом передбачене альтернативне положення щодо права названих керівників прокуратури доручати іншим прокурорам здійснювати процедуру повідомлення
про підозру зазначеній категорії осіб.
Подібна дискреційна альтернатива щодо
використання цими суб’єктами своїх процесуальних повноважень була впроваджена, як
вже зазначалося, із 04.10.2019 р. Проте відповідним законом не визначено, за яких умов
або обставин керівники органів прокуратури
можуть реалізовувати таку альтернативу й
доручати іншим прокурорам письмово повідомляти про підозру особливій категорії
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осіб. Оскільки поняття «інші прокурори» також не конкретизується, мова йде фактично
про будь-яких підлеглих прокурорів. Тобто,
можливість надання такого доручення іншим прокурорам, на нашу думку, законодавцем недостатньо обґрунтована та може пояснюватися лише намаганням забезпечити
певну практичну доцільність або «зручність»
застосування описуваної норми.
Актуального значення, як це визначає
правозастосовна практика, наразі набуває
проблема процесуального оформлення такого доручення. Вбачається, що за своїм змістом доручення вказаних вище керівників
прокуратури іншим прокурорам здійснити
повідомлення про підозру особам, зазначеним у частині першій ст. 481 КПК України,
має всі ознаки саме процесуального рішення.
Вважаємо, що «рішення» тут слід розглядати
як спосіб вирішення або розв’язання ситуації
щодо визнання певної особи підозрюваним
у вчиненні кримінального правопорушення,
визначення майбутнього процесуального
стану цієї особи та, внаслідок цього, подальшого руху кримінального провадження.
З урахуванням того, що інститут повідомлення про підозру за своїми внутрішніми
властивостями має комплексний характер,
знаходячи свою реалізацію і як рішення, і як
дія, у цьому випадку мова йде про рішення,
яке приймається керівниками прокуратури,
щодо подальшого проведення такої процесуальної дії, як вручення особі повідомлення
про підозру із оголошенням його змісту та
роз’ясненням прав підозрюваного.
Доручаючи іншим прокурорам вручити
повідомлення про підозру, керівники прокуратури мають на меті у такий спосіб втілити у реальність свій продуманий намір
або висновок, до якого вони дійшли, щодо
притягнення до відповідальності певної особи (осіб) за вчинення злочину [2]. Тому таке
доручення повинно мати характер виключно
процесуального рішення. Як наслідок, подібне рішення, виходячи із вимог частини третьої ст. 110 КПК України, має бути оформлене
у вигляді окремої постанови. Її резолютивна частина міститиме обов’язковий припис,
яким іншим прокурорам доручається повідомити про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення, у тому числі вручити відповідне письмове повідомлення, представникам окремої категорії осіб.
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Лише така постанова, на нашу думку,
має характер повноцінного офіційного процесуального документа, винесення та ознайомлення з яким підозрюваного відповідає
встановленим засадам процесуального порядку та обґрунтовує (легітимізує) у правовому сенсі як рішення керівників органів
прокуратури, так і виконані на їх підставі
подальші дії підлеглих прокурорів, тобто
сторони обвинувачення у цілому, щодо повідомлення про підозру. У всіх інших випадках неналежно оформлене доручення іншим
прокурорам повідомити про підозру окремій категорії осіб може викликати сумніви у
його законності та обґрунтованості.
Очевидно, що зазначений винятковий
порядок повідомлення про підозру особливій категорії осіб має суттєве значення,
оскільки надає додаткові процесуальні гарантії дотримання засад верховенства права
і законності під час кримінального провадження, забезпечує повноцінну легітимізацію усього процесу. Зазначеній меті сприяє і
те, що реалізація названими суб’єктами – керівниками прокуратури своїх процесуальних
повноважень значною мірою впливає на необхідність забезпечення підвищених процесуальних вимог та належної обґрунтованості
прийняття рішення про повідомлення про
підозру названій категорії осіб, гарантує таку
ж підвищену відповідальність сторони обвинувачення під час застосування цього процесуального інституту.
Дотримання виняткового порядку щодо
особистого складання та вручення повідомлення про підозру особам, які відносяться до
«особливої категорії», Генеральним прокурором, його заступником, керівником обласної
прокуратури аналогічним чином забезпечує
особливий юридичний статус таких осіб, передбачений Конституцією та законами України, надає дієві гарантії їх автономності, недоторканості та правового імунітету.
Тому, з огляду на викладене, доручення «іншим прокурорам» здійснювати повідомлення про підозру особливій категорії
осіб повинно мати виключно спорадичний,
додатковий характер щодо дій та рішень основних суб’єктів.
Невиконання передбаченого законом
процесуального порядку, у тому числі повідомлення про підозру окремій категорії осіб
неналежним суб’єктом, відсутність відомо-
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стей, які мають міститись у тексті письмового повідомлення, повідомлення про підозру
за відсутності передбачених законом підстав,
насамперед за відсутності достатніх доказів
для підозри особи у вчиненні кримінального
правопорушення, безумовно є суттєвим порушенням вимог низки відповідних статей
(зокрема ст. 36, 37, 276–278, 481) КПК України. Внаслідок цього особи, у тому числі з «окремої категорії», не набувають процесуального статусу підозрюваного, а також пов’язаних із таким статусом негативних процесуальних наслідків – можливості застосування
до них запобіжних заходів, інших обмежень
прав та свобод тощо.
Як свідчить практика, узагальнено названі порушення зводяться до: порушень
процедури вручення особі письмового повідомлення про підозру, до яких відноситься і
повідомлення про підозру неналежним процесуальним суб’єктом, порушення порядку
вручення або невручення тексту повідомлення, нероз’яснення особі її прав; порушення
вимог закону щодо відомостей, які повинні
міститися у тексті письмового повідомлення
про підозру; відсутність достатніх доказів для
підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення або такі докази не відповідають
вимогам закону щодо їх легітимності тощо.
Для розкриття конкретного змісту категорії «достатність доказів» необхідно насамперед звернутися до відповідних рішень
Європейського суду з прав людини (далі –
ЄСПЛ). Знаковим тут є рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»
(№ 42310/04 від 21.04.2011 р.), у пункті 175
якого стверджується, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або
інформація, які можуть переконати об’єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку
йдеться, могла вчинити правопорушення [4].
Такі самі критерії «обґрунтованої підозри» були визначені і в попередніх рішеннях
ЄСПЛ. У них, крім того, стверджується, що вимога розумної підозри передбачає наявність
доказів, які об’єктивно зв’язують підозрюваного з певним злочином, і вони не повинні
бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справах «Фокс,
Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» № 12244/86, 12245/86, 12383/86 від

30.08.1990 р. [5], «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 28.10.1994 р.
[6]). За їх змістом можна дійти висновку, що
будь-яка «обґрунтована підозра» не може виходити з припущень, бути абстрактною тощо.
Вона має обов’язково підтверджуватися достатньою кількістю фактичних даних, які,
власне, і повинні переконати «об’єктивного
спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення». Тобто,
достатність доказів, на яких ґрунтується повідомлення про підозру, є невід’ємною складовою критерію «обґрунтованості підозри».
У вітчизняній науковій літературі на
підставі зазначених рішень ЄСПЛ напрацьовані й узагальнені певні стандарти «обґрунтованої підозри», за наявності яких остання
набуває своєї легітимності: 1) стандарт доказування «обґрунтованої підозри» вважається досягнутим, якщо фактів та інформації достатньо, аби переконати об’єктивного
спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення;
2) обґрунтованість підозри може встановлюватися тільки щодо діяння, яке за законом
підпадає під ознаки правопорушення про
кримінальну відповідальність; 3) обґрунтованість підозри не може ґрунтуватися на
суб’єктивних припущеннях, а має підтверджуватися конкретними доказами у кримінальному провадженні; 4) стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає,
що уповноважені органи мають використовувати наявні докази як вже достатні для
пред’явлення обвинувачення чи ухвалення
обвинувального вироку; 5) стандарт доказування «обґрунтована підозра» має динамічний характер, тобто, із плином часу така
підозра не може бути самостійною підставою
для продовжування обмеження прав особи,
для цього мають бути наведені інші достатні підстави (ризики), підтверджені доказами;
6) при прийнятті рішення про застосування
стосовно особи запобіжного заходу судами
мають обов’язково наводитися докази щодо
існування обґрунтованої підозри [7, с. 23–24].
Причинами скасування слідчими суддями повідомлень про підозру представникам
окремої категорії осіб, за результатами розгляду відповідних скарг, у переважній більшості є зазначені вище порушення вимог закону щодо процесуальних підстав та порядку
повідомлення особі про підозру, які допуска-
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ються стороною обвинувачення. Розглядаючи такі скарги, слідчі судді, насамперед,
вивчають та оцінюють наявність процесуальних порушень щодо порядку (процедури)
повідомлення особі про підозру, допущених
слідчими, прокурорами, а також відповідність тексту цього процесуального документа вимогам статті 277 КПК України.
У деяких випадках слідчі судді оцінюють
й обґрунтованість підозри у контексті наявності достатніх доказів для підозри певної
особи у вчиненні кримінального правопорушення. Як зазначалося вище, достатність
доказів, на яких ґрунтується така підозра,
є неодмінною складовою стандарту «обґрунтованості підозри», який наводить та
на який постійно акцентує увагу у своїх рішеннях ЄСПЛ. Водночас достатність доказів,
як критерій обґрунтованості підозри, інші,
визначені законом, критерії легітимності
доказів, а також повнота та всебічність проведеного розслідування, слідчими суддями при розгляді скарг на повідомлення про
підозру у більшості випадків не оцінюються.
Єдине функціональне призначення слідчого
судді відповідно до вимог КПК України – це
здійснення під час досудового розслідування у порядку, передбаченому цим Кодексом,
повноважень щодо судового контролю за
дотриманням прав, свобод та інтересів осіб
у кримінальному провадженні (п. 18 частини першої ст. 3 КПК України). Тому, надаючи
оцінку на стадії досудового слідства повноті
та всебічності проведеного розслідування,
аналізуючи повною мірою достатність, допустимість, достовірність зібраних доказів,
слідчі судді за загальним правилом виконують, на нашу думку, непритаманні їм функції правосуддя або навіть обвинувачення
у кримінальному провадженні, що, звісно,
суперечить його основним засадам. У такому разі вони виходять за межі передбаченої
законом компетенції, оцінюючи дії, спрямовані на отримання та перевірку доказів, які
ще тривають у незавершеному досудовому
провадженні. Зміст такої фундаментальної
засади кримінального провадження як «змагальність сторін та свобода в поданні ними
суду своїх доказів і в доведенні перед судом
їх переконливості» передбачає, окрім іншого, що під час кримінального провадження
функції державного обвинувачення, захисту
та судового розгляду не можуть покладатися
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на один і той самий орган чи службову особу
(частина третя ст. 22 КПК України). Це повною мірою стосується і слідчого судді.
Разом із тим, встановлення слідчим суддею явної, очевидної неповноти або необ’єктивності проведеного розслідування (наприклад, викладені у повідомлені про підозру
обставини суперечать іншим фактам, що виправдовують особу, слідчим не перевірялося
«алібі» підозрюваного тощо), відсутності доказів або їх отримання із порушенням передбаченого КПК порядку та прав особи, істотним порушенням прав інших учасників провадження, безумовно надають підстави для
визнання доказів недостатніми або недопустимими ще на стадії досудового слідства та
прийняття рішення про скасування повідомлення про підозру. Наведене має враховуватися при прийнятті процесуальних рішень не
тільки прокурором, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, а
й слідчим суддею під час розгляду скарг щодо
обґрунтованості повідомлення про підозру.
Проте, згідно із загальними засадами кримінального провадження, перевірка повноти та
всебічності проведеного досудового розслідування, оцінка легітимності одержаних слідством доказів є передусім прерогативою суду
під час розгляду кримінальної справи по суті
та здійснення правосуддя.
З огляду на викладене, слід зауважити
на відсутності преюдиціального значення
висновків про правомірність повідомлення
про підозру, наведених в інших ухвалах слідчих суддів у цій самій справі, прийнятих за результатами розгляду клопотань слідчих, прокурорів про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення
обшуку, інших слідчих та негласних слідчих
(розшукових) дій. Вказані рішення, що містяться у «попередніх» ухвалах слідчих суддів,
не мають жодної, наперед встановленої законом сили для слідчого судді, який розглядатиме скаргу на повідомлення про підозру.
Висновки. Дотримання передбаченої
законом спеціальної юридичної процедури
повідомлення про підозру особливій категорії осіб суб’єктами, визначеними КПК України – Генеральним прокурором (виконувачем
обов’язків Генерального прокурора), його
заступником, керівником обласної прокуратури, яка складається із прийняття відповідного процесуального рішення та підготовки

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

№ 2/2022

LAW
офіційного документа, а також особистого
безпосереднього вручення такого повідомлення цим особам, становить основу для
правової легітимізації вказаного процесуального інституту, реалізації його правових
засад, забезпечення особливого правового
статусу зазначених осіб. Обов’язкове виконання досліджуваної спеціальної процедури
сприяє досягненню передбачених законом
завдань кримінального провадження, є необхідною гарантією верховенства права та
втілення принципу пріоритетності прав і
свобод людини у сферу кримінально-процесуальних відносин. Із цією самою метою та
задля створення умов щодо правової визначеності, усунення наявних прогалин у правозастосовній практиці, удосконалення чинного
законодавства вбачаємо за доцільне частину
другу статті 481 КПК України викласти у такій редакції: «Генеральний прокурор (виконувач обов’язків Генерального прокурора),
його заступник, керівник обласної прокуратури у межах своєї компетенції, у виняткових
випадках та відповідно до вмотивованого
рішення, може доручити іншим прокурорам
вручити письмове повідомлення про підозру
особам, визначеним частиною першою цієї
статті, у порядку, передбаченому частинами
першою та другою статті 278 цього Кодексу».
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ДО ПИТАННЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ВОЛОНТЕРІВ В УКРАЇНІ
Анотація
Правовий статус волонтерів обумовив науковий інтерес до питання забезпечення їх соціальними гарантіями під час здійснення доброчинної діяльності. Вітчизняні дослідження зосереджені на особливостях правового регулювання волонтерської діяльності, визначенні галузевої належності норм, які її опосередковують. Національне законодавство про доброчинну діяльність та наявні пропозиції про його удосконалення засвідчують різні погляди щодо змісту
правового статусу волонтерів, у тому числі щодо видів соціальних гарантій.
Метою статті є окреслення ідей удосконалення правового регулювання волонтерської
діяльності, обґрунтування доцільності комплексного законодавчого забезпечення доброчинної діяльності, з’ясування проблем забезпечення соціальних гарантій особам під час здійснення
ними волонтерської діяльності в умовах воєнного стану.
Наукова новизна визначається тим, що комплексне врегулювання порядку здійснення волонтерської діяльності дозволить вирішити питання забезпечення волонтерів соціально-правовими гарантіями, зокрема у період воєнного стану, та з’ясувати підстави для їх надання.
До критеріїв класифікації видів волонтерської діяльності, крім традиційних: територія
(місце), спосіб організації і сфера здійснення, необхідно віднести – вид правового режиму, у якому перебуває країна. Воєнний та надзвичайний стан є об’єктивними підставами для формування окремої групи норм соціально-захисного характеру, які передбачають види соціальних
гарантій для волонтерів, що надаються під час особливих правових режимів.
Висновки. Аналіз наукових досліджень свідчить про доцільність оновлення законодавчого
акта про волонтерську діяльність для диференційного врегулювання проблем соціально-правових гарантій волонтерів. Існують об’єктивні підстави для запровадження диференційного
правового регулювання волонтерської діяльності та законодавчого визначення підстав для
такої диференціації. Науковий інтерес та акцент правового регулювання волонтерської діяльності має поступово змішуватися із сфери визначення галузевої належності норм, які регулюють доброчинну діяльність, та способів їх реалізації, у площину змістовних характеристик правового статусу волонтера, зокрема засобів соціально-правового захисту осіб під час
здійснення доброчинної діяльності в умовах військового стану або надзвичайних умов.
Ключові слова: волонтер, доброчинна діяльність, волонтерський рух, правовий статус,
законодавче врегулювання, соціальні гарантії.
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ON THE ISSUE OF SOCIAL AND LEGAL GUARANTEES OF VOLUNTEERS IN UKRAINE
Abstract
The legal status of volunteers has led to scientific interest in providing them with social
guarantees during charitable activities. Domestic research focuses on the peculiarities of the legal
regulation of volunteering, determining the sectoral affiliation of the norms that mediate it. National
legislation on charitable activities and proposals for its improvement raise differing views on the
content of the legal status of volunteers, including the types of social guarantees.
The purpose of the article is to outline the ideas of improving the legal regulation of
volunteering, substantiate the feasibility of comprehensive legislative support of charitable activities,
clarify the problems of providing social guarantees to individuals during their volunteering in martial
law.
The scientific novelty is determined by the fact that a comprehensive regulation of the procedure
for volunteering will solve the issue of providing volunteers with social and legal guarantees, in
particular during martial law, and find out the grounds for their provision.
The criteria for classifying types of volunteering, in addition to traditional: territory (place),
method of organization and scope of implementation, should include – the type of legal regime in
which the country is. Martial law and state of emergency are objective grounds for the formation of a
separate group of social protection norms, which provide for types of social guarantees for volunteers,
which are provided during special legal regimes.
Conclusions. The analysis of scientific researches testifies to expediency of updating of the
basic legislative act on volunteer activity, for differential settlement of problems of social and legal
guarantees of volunteers. There are objective grounds for the introduction of differential legal
regulation of volunteering and the legislative definition of the grounds for such differentiation. The
scientific interest and emphasis of legal regulation of volunteering should be gradually shifted from
the field of determining the sectoral affiliation of norms governing charitable activities and ways to
implement them, to the substantive characteristics of the legal status of volunteers, including social
and legal protection of persons during charitable activities in the military state or emergency.
Key words: volunteer, charitable activity, volunteer movement, legal status, legislative regulation,
social guarantees.
Постановка проблеми. У сучасному
світі волонтерська та благодійна діяльність
сприймаються як вагомий ресурс соціального й економічного розвитку суспільства, спосіб недержавної підтримки для вразливих
верств населення і вирішення важливих, суспільно значимих завдань на місцевому, регіональному та державному рівні [1].
Масштаби волонтерського руху в Україні, зокрема у період воєнного стану, механізми взаємодії держави та структур некомерційного сектору, до якого волонтерська діяльність належить, форми підтримки різних
видів доброчинної діяльності є предметами
уваги наукової та експертної спільноти.
Актуальність теми дослідження. У
мирні часи ресурси волонтерської праці
активно використовуються для розвитку
ряду секторів соціальної сфери, включаючи: освіту, охорону здоров’я, науку, культуру,
фізичну культуру та масовий спорт, охорону
навколишнього середовища та ін. В умовах

воєнного стану волонтерська діяльність розширює сферу свого застосування й набуває
особливих функцій. Відповідно, аналіз змісту
концепції волонтерської діяльності, генезису її правового регулювання в Україні та за
кордоном дозволять сформувати пропозиції щодо удосконалення окремих аспектів
порядку забезпечення соціально-правових
гарантій діяльності волонтерів в умовах воєнного стану, а також членів їхніх сімей у разі
загибелі волонтера.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У правовій концепції відсутня єдність
щодо розуміння специфіки здійснення волонтерської діяльності та визначення галузевої приналежності норм, які б забезпечували адекватне регулювання таких відносин.
Проблеми змісту цивільно-правових договорів про здійснення волонтерської діяльності
досліджували представники науки цивільного права: Ю. Кривенко, Є. Сидоренко та ін.
Питання становлення й розвитку волонтер-
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ської діяльності висвітлювали у своїх працях:
О. Паславська, Н. Янц та ін.
Періодичні інформаційно-аналітичні дослідження проблем волонтерської діяльності здійснюються Інститутом законодавства
Верховної Ради України; у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів
зазначена проблематика обговорюється на
комітетських слуханнях.
Мета і завдання статті полягають в
уточненні характеру та природи суспільних
відносин, які виникають під час здійснення
волонтерської діяльності між волонтерами й
особами, яким вони надають допомогу, а також між волонтерами та волонтерськими організаціями, які залучають їх до своєї роботи
з урахуванням досвіду зарубіжних країн.
Для комплексного врегулювання питань
волонтерської діяльності оновленню підлягають підстави класифікації її видів з метою
запровадження диференційного правового
регулювання, що виражається у забезпечені
соціальних гарантій.
Виклад основного матеріалу. У рамках
концепції громадянського суспільства, волонтерська діяльність – це соціальна практика, змістом якої є доброчинне розпорядження приватними фінансовими, майновими
та трудовими ресурсами не тільки для безпосередньої підтримки людей, що потребують допомоги, а й для вирішення суспільно
значимих завдань. Волонтерська діяльність
є неоплачуваною, що не знімає питання про
зміст правового статусу волонтерів та осіб,
які займаються організацією їх діяльності.
В умовах мирного життя увагу законодавця привертають питання створення організаційно-правових умов для підвищення
навичок безпосередньої роботи волонтерів,
врахування мотивів, які стимулюють людей
займатися таким видом діяльності, їх відображення у принципах правового регулювання.
Воєнний стан обумовив специфіку волонтерської діяльності, яку умовно можна
поділити на декілька напрямів, основними
з яких є: фінансово-матеріальна та соціально-побутова допомога постраждалим від бойових дій особам й економічна та логістична
допомога Збройним Силам України. Здійснення такої діяльності супроводжується ризиком для життя та здоров’я волонтерів. Від-
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повідно, існує необхідність посилення норм
соціально-захисного змісту, враховуючи
суспільну значимість волонтерської діяльності.
Доцільність розвитку законодавства у
такому напрямі підтверджує й економічна
концепція, згідно з якою поширення соціально орієнтованих некомерційних організацій,
волонтерської діяльності є вагомим ресурсом розвитку суспільства, що сприяє формуванню й розповсюдженню інноваційної
практики соціальної діяльності та дозволяє
доповнити бюджетні джерела небюджетними коштами для вирішення соціальних проблем. За даними міжнародних економічних
експертів, внесок волонтерської діяльності
на макрорівні, її вклад у ВВП складає: у Норвегії – 2,7 %, Новій Зеландії – 2,5 %, Франції –
1,4 %, Канаді – 1 %, США – 1 %, Бельгії – 0,7 %,
Бразилії – 0,6 %, Чехії – 0,2 %.
У юридичній науці існують пропозиції
вважати волонтерську діяльність різновидом
праці, а волонтерів – тимчасовими найманими працівниками. Вони не отримали поширення, оскільки прирівнювання волонтерів до
найманих працівників не відповідає природі
відносин, які виникають під час здійснення
волонтерської діяльності. Водночас у цивільно-правовій доктрині не дістала належного
висвітлення низка проблем, які стосуються
цивільно-правового договору про здійснення
волонтерської діяльності, його специфіки та
відмінності від трудового договору [2; 3], що
викликає певні непорозуміння у правовому
становищі волонтерів. Однак цивільно-правова природа суспільних відносин волонтерської діяльності не виключає існування групи
норм соціально-захисного змісту, спрямованих на їх опосередкування.
Аналіз теоретичних засад розвитку волонтерської діяльності, з точки зору різних
концепцій, дозволяє узагальнити таке положення: волонтерська діяльність виникла з
потреби здійснення вмотивованими людьми
роботи, яка за своїм змістом та метою має
соціальний характер (спрямованість) і відповідно велику суспільну значимість, та потребує адекватного правового регулювання.
За територіальним критерієм розрізняють два види волонтерської діяльності: волонтерська діяльність у середині країни та
волонтерська діяльність за кордоном (у переважній більшості за сприяння ООН).
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Волонтерські організації існують у понад 80-ти країнах світу. Близько 110 мільйонів людей щорічно беруть участь у доброчинних програмах. У 2022 році волонтерському руху виповниться 163 роки [4].
Основним міжнародним актом є Загальна
Декларація волонтерів (1990 р.) та її оновлена редакція – Декларація про волонтерську
діяльність (2001 р.). Декларація підтримує
право кожної жінки, чоловіка та дитини на
вільне об’єднання у спілки та зайняття волонтерською діяльності без будь-якої дискримінації відносно культурного та етнічного походження, віросповідання, віку, статі,
фізичного, соціального чи економічного становища. Всі люди у світі повинні мати право
на вільне витрачання свого часу, таланту та
енергії на користь інших людей чи громади,
працюючи індивідуально чи в колективі і не
сподіваючись на фінансову винагороду [5].
Тривалий час волонтерська діяльність в
Україні здійснювалася на підставі загальних
правових положень законодавства про благодійність. Її поширення обумовило потребу
у прийнятті окремого нормативно-правового акта, яким, спочатку, була постанова Кабінету Міністрів України № 1895 від 10 грудня
2003 р. «Про затвердження Положення про
волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг», а згодом – Закон України
«Про волонтерську діяльність» [6]. Останній
визначив організаційно-правові засади діяльності волонтерів, умови діяльності, права та
обов’язки волонтерів, що виникають під час
здійснення діяльності (збір коштів, участь у
заходах, що організовує волонтерська організація, надання соціальних послуг та ін.).
Залучати волонтерів можуть організації
та установи, які є неприбутковими. Відповідно, регулювання окремих аспектів волонтерської діяльності здійснюється на підставі
норм, що регулюють діяльність громадських
об’єднань та інших непідприємницьких організацій. Тому цілком справедливим є твердження про саморегулювання окремих аспектів волонтерської діяльності в рамках
правових норм про діяльність непідприємницьких організацій [7].
З огляду на галузі, у яких найчастіше
відбувається застосування волонтерської
діяльності, її окремі аспекти врегульовані
нормами законів України: «Про соціальні послуги» [8], «Про соціальну роботу з сім’ями,

дітьми та молоддю» [9], «Про пробацію» [10],
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб» [11] та ін. У переважній
більшості сфера застосування праці волонтерів, як критерій для класифікація виду волонтерської діяльності та підстава для диференціації правового регулювання, проявляється у нормах, які містять вимоги про наявність в особи певних навиків або якостей.
Звісно, не всі сторони волонтерської діяльності потребують правового врегулювання. Однак, зважаючи на ризики шахрайства
у цій сфері, законодавче врегулювання ряду
аспектів волонтерської діяльності потребує
виваженого підходу. Одним із таких способів
є законодавчо визначені випадки обов’язкового укладання договору між волонтерами
та організаціями.
Разом із тим такі аспекти волонтерської
діяльності, як підтримка та захист волонтерів, механізми і форми їх мотивації належним чином не визначені або недостатньо
врегульовані. Потребують вирішення питання організації набуття професійних навичок
(підготовки) та/або обов’язкових медичних
оглядів – як умов для здійснення волонтерської діяльності, зокрема у сферах надання
добровільної медичної допомоги та соціальних послуг у стаціонарних закладах; організації дозвілля дітей, підлітків та ін.
В Україні волонтерська діяльність охоплює широке коло суб’єктів та ресурсів.
Якщо у мирний час волонтерські організації
опікувалися різними соціальними проєктами з допомоги важкохворим, багатодітним
сім’ям, одиноким людям похилого віку, особам з інвалідністю, боротьби з розповсюдженням СНІДу та допомоги наркозалежним [12], то основним напрямом діяльності
волонтерів з 2014 року залишається допомога українській армії, ветеранам та внутрішньо переміщеним особам. Фактично цим
займаються до 70 % волонтерів, які здійснюють свою діяльність самостійно або через
найвідоміші та найпотужніші волонтерські
організації: «Народний проєкт», «Народний тил», «Повернись живим», «Армія SOS»,
«Крила Фенікса», «Combat-UA», Волонтерська сотня «Україна – Світ», «Сестри перемоги»,
Центр «Миротворець», «Волонтерська група
Романа Доніка», «Станція Харків» та ін.
Із введенням в Україні воєнного стану
масштаб волонтерського руху значно зріс, як
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і загроза життю та здоров’ю окремих категорій волонтерів, діяльність яких відбувається
у зонах бойових дій або на тимчасово окупованій території. Необхідно зауважити, що
державою започатковано виплату грошової
допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час
надання волонтерської допомоги в районі
проведення АТО, ООС. Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі
загибелі (смерті) або інвалідності волонтера
внаслідок поранення (контузії, травми або
каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із
забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, бойових дій та збройного конфлікту
затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 19 серпня 2015 р. № 604 [13].
Сумна статистика перших днів війни свідчить про необхідність істотних змін
у чинне законодавство, передусім у Закон
України «Про волонтерську діяльність», у
частині формування групи норм щодо соціальних гарантій волонтерів у період воєнного стану. Необхідність врегулювання таких
гарантій на рівні закону обумовлена складною та неоднозначною попередньою практикою. Численні судові справи про одноразову
грошову допомогу стосувалися, зокрема, неприйняття у встановлений законодавством
строк рішення про виплату одноразової грошової допомоги членам родини волонтерів;
невиконання своїх повноважень міжвідомчою комісію щодо прийняття рішень та до
органів влади щодо розмірів сум одноразової грошової допомоги. Рішенням Верховного Суду від 20 березня 2018 р. № 276/322/17
встановлено, що у справах про виплату одноразової грошової допомоги суд може зобов’язати відповідний орган влади нарахувати і
виплатити таку допомогу, фактично втручаючись у «дискреційні повноваження», але
тим самим забезпечуючи позитивний результат для родин загиблих волонтерів.
Зміни мають бути внесені в підзаконний
нормативно-правовий акт, що визначає порядок й умови таких виплат, у частині розширення сфери застосування та оновлення
механізму призначення грошової допомоги.
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Повертаючись до питання необхідності
удосконалення законодавства, незрозумілою виглядає непослідовність законодавчого опосередкування «статусу» волонтерської діяльності. Як форма благодійної діяльності вона не знайшла належного відображення у базовому Законі України «Про
благодійну діяльність та благодійні організації» [14] за винятком положень про Реєстр
волонтерів, які передбачені у Прикінцевих
положеннях.
Таким чином, законодавча база про волонтерську діяльність є фрагментарною та
різногалузевою, а базовий закон містить
норми, спрямовані на врегулювання окремих
аспектів волонтерської діяльності. Існують
концепції, програми, декларації, які за своєю
природою є декларативними та не долають
окремих прогалин у правовому регулюванні.
Необхідність удосконалення правового
регулювання також обумовлена потребою
налагодження міжнародного співробітництва. Так, стаття 434 Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, передбачає поглиблення співробітництва й обмін досвідом, у тому
числі волонтерської діяльності [15].
Доцільним, з точки зору запозичення зарубіжного досвіду забезпечення соціальних
гарантій волонтерам не в умовах особливих
правових режимів, є огляд практики окремих
країн.
Згідно з даними міжнародної статистики, у Європі налічується більше ніж 130 тис.
благодійних фондів й орієнтовно 100 тис. –
у США. За розрахунками експертів, у середньому на кожні 100 тис. мешканців припадає
майже 30 благодійних фондів. Розподілені
фонди нерівномірно, їх щільність залежить
від соціально-економічного стану країни,
рівня розвитку третього сектору (некомерційної економіки) та сталості традицій благодійності у суспільстві [16].
У переважній більшості країн волонтерська діяльність і благодійність (філантропія)
належать до виду суспільно корисної діяльності; громадських і соціальних практик, що
активно розвиваються.
У США ідеологія волонтерського руху
лягла в основу концепції «корпоративної соціальної відповідальності» (Сorporate social
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responsibility), завдяки якій стало можливим існування соціально значимої діяльності [17].
Найчастіше волонтери працюють у
сфері обслуговування, лікарнях, конфесійних організаціях, освітніх установах. Основною структурою, завдяки якій організації та
люди повідомляють про свої потреби в добровільних помічниках, а волонтери можуть
знайти потрібну вакансію, – є добровольчі
центри. Сьогодні в США діє більше 500 таких центрів. Фінансовий еквівалент добровольчої праці на рік складає 5300 млрд доларів.
У Канаді волонтери працюють у середньому 191 годину на рік, що є еквівалентом
578000 робочим місцям із повною зайнятістю. Часто волонтери здійснюють свою діяльність як стартовий майданчик для початку або продовження трудової кар’єри.
Кожен третій громадянин ФРН є волонтером. Одним із мотивів волонтерів є пошук
нових можливостей для подальшого працевлаштування, переорієнтації на ринку праці.
Для волонтерів, які здійснюють догляд за
непрацездатними та волонтерів-викладачів
передбачені податкові пільги, а також включення таких періодів до страхового стажу,
компенсації втраченого заробітку.
Активізація й заохочення волонтерської
діяльності входять до кола обов’язків ряду
міністерств у Японії. Система добровольчих
центрів вписана у всі суспільні, муніципальні
та численні приватні інститути. 26 % японців мали досвід волонтерської діяльності у
минулому. У країні діє унікальна система заохочення волонтерів – «Банк часу» – накопичення волонтерських годин із метою їх обміну в майбутньому на еквіваленту допомогу
для самого волонтера або члена його сім’ї.
Таким чином, широко розвинута у світі
волонтерська діяльність сприймається як глобальний процес об’єднання людей, що прагнуть зробити внесок на благо своєї громади
та світового співтовариства. За даними Національного центру волонтерської роботи у Великій Британії, головним мотивом для участі
у волонтерському русі вважають саму діяльність, яка інтегрує добровольців у суспільство,
створюючи певну цілісність із ним (32 % – потреба в почутті єдності з людьми) [18].
Висновки. Моніторинг досліджень наукових праць дозволяє узагальнити найпоши-

реніші пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань волонтерської діяльності, у тому числі щодо забезпечення соціальних гарантій: ввести пільги для волонтерів
під час вступу до вищих навчальних закладів
та при прийомі на роботу; визначити механізм реалізації зарахування часу здійснення
волонтерської діяльності до страхового стажу; законодавче забезпечення можливості
отримувати волонтерами компенсації витрат за винайм житла, проїзд до міста призначення та назад, харчування, добровільне
медичне страхування.
Ряд пропозицій передбачає доповнення переліку напрямів волонтерської діяльності з урахуванням її провадження під час
надзвичайного та воєнного стану. У зв’язку
з цим необхідним є внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення національної безпеки й оборони [19] та законодавства про охорону праці.
На нашу думку, більш слушним є оновлення базового закону й запровадження
диференційованого правового регулювання, що дозволить комплексно та ефективно
здійснювати правове регулювання волонтерської діяльності, яка неодноразово довела свою необхідність та корисність для українського суспільства. Удосконалення чинного
законодавства дозволить підвищити потенціал волонтерських організацій, забезпечити
перехід від державного контролю до політики сприяння волонтерській діяльності, надання волонтерам соціальних гарантій.
Способи залучення людей до волонтерської діяльності визначаються залежно від
певної соціально-економічної ситуації у суспільстві. До основних заходів підтримки
волонтерської діяльності у мирні часи слід
віднести: підвищення рівня суспільної підтримки волонтерської діяльності, широке
суспільне визнання (різностороннє висвітлення волонтерської діяльності у засобах масової інформації та комунікації), реалізація
механізмів податкового стимулювання.
Засобами сприяння створенню, підвищенню ефективності та професіоналізму
діяльності благодійних і волонтерських організацій є: розвиток інфраструктури; інформаційно-консультаційна підтримка волонтерської діяльності; запровадження сучасних
управлінських технологій, практики оцінки
результативності благодійних програм і про-
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єктів; розвиток системи підготовки кадрів і
додаткової освіти з питань доброчинної діяльності. Держава може створювати умови
для страхового та соціального забезпечення,
щоб вивести волонтерів, за певними напрямами діяльності, на рівень фахівців.
Забезпеченню ефективної співпраці (використання потенціалу) волонтерських організацій при розробці та реалізації програм
і проєктів держави та бізнесу сприятимуть
підтримка розвитку механізмів самоорганізації та саморегулювання учасників волонтерської діяльності, зокрема: дотримання
принципів прозорості та звітності у діяльності; формування й розповсюдження кращої
практики діяльності волонтерських організацій, у тому числі створення єдиної інформаційної системи у сфері розвитку доброчинності.
Аналізуючи роль волонтерів у період
воєнного стану в Україні, можна зробити висновок про те, що волонтерська діяльність
стала поширеною та такою, що дозволяє говорити про себе як про важливе суспільне
явище. Правове регулювання волонтерської
діяльності потребує постійного оновлення,
підтримки та розвитку. Перспективною для
обговорення є пропозиція про поширення на
волонтерів соціальних гарантій у разі загибелі, поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час здійснення діяльності в районах
активних бойових дій, які передбачені законодавством для військовослужбовців, що постраждали чи загинули під час проходження
військової служби.
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ПРАВОВА ПРИРОДА САНКЦІЙ ТА ЇХ ЕФЕКТИВНІСТЬ
У ПРОТИДІЇ РОСІЙСЬКОМУ ВТОРГНЕННЮ
Анотація
Мета і завдання статті полягають у зʼясуванні правової природи такого інституту
як санкції, підходів до класифікації видів або типів санкції, а також аналізі практичних аспектів застосування у звʼязку з активізацією російської агресії. Ще з березня 2014 року у звʼязку
з агресією РФ відносно Української держави, посяганням на територіальну цілісність і недоторканність державних кордонів України, порушенням прав і свобод людини і громадянина, захопленням державної власності України на універсальному, регіональному і локальному рівнях
були запроваджені антиросійські санкції, відповідні санкційні режими, санкційні політики. З огляду на неспровоковане і невиправдане вторгнення Росії в Україну в 2022 році актуалізувалося
питання запровадження різних типів і видів міжнародних санкцій проти держави-агресорки.
Разом з тим, постала низка теоретичних і практичних питань стосовно даного інституту,
що потребують ґрунтовного всестороннього дослідження.
Наукова новизна полягає у всебічному дослідженні восьмирічного досвіду застосування санкцій проти Росії майже півсотнею держав, низкою міжнародних організацій, а також
специфіки механізмів реалізації різних видів, типів і режимів міжнародно-правових санкцій,
яке підтверджує той факт, що у сучасних умовах за санкціями надійно закріпилася репутація
комплексу заходів «between wars and words» («між війнами та словами»).
Висновки. Санкції як спосіб здійснення тиску на зовнішню політику Росії з одночасним обмеженням її руйнівного потенціалу як для національної безпеки та територіальної цілісності
України, так і для міжнародної безпеки, на жаль, мають незначний вплив на процес прийняття рішень зі здоровим глуздом на основі загальноцивілізаційних цінностей вищими посадовими особами та органами влади Росії, а також на зупинення російської збройної агресії у цілому.
Звісно, санкції є інструментом довгострокової дії та можуть мати максимально політичний,
економічний та інший ефект через тривалий час після їх введення, до того ж наслідки можливі неоднозначні й негативні. Тому необхідною є оцінка протиправних діянь РФ в усіх міжнародних організаціях, їх органах, спеціалізованих інституціях та ін., запровадження сучасної мережі моніторингу реалізації міжнародно-правових санкцій проти РФ у звʼязку з агресією проти
України, їх відповідних наслідків, а також застосування на міжнародному рівні дієвих механізмів запобігання обходу та уникненню таких санкцій.
Ключові слова: санкції, правова природа, види санкцій, міжнародні санкції, фінансові санкції, міжнародно-правові акти, законодавство, російська агресія, відповідальність.
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LEGAL NATURE OF SANCTIONS AND THEIR EFFECTIVENESS
IN COUNTERING THE RUSSIAN INVASION
Abstract
The purpose and objectives of the article are to clarify the legal nature of such an institution as
sanctions, approaches to the classification of types or types of sanctions, as well as analysis of practical
aspects of application in connection with the intensification of russian aggression. Since march 2014,
anti-russian sanctions and appropriate sanctions have been imposed in connection with Russiaʼs
aggression against the Ukrainian state, encroachment on the territorial integrity and inviolability
of Ukraineʼs state borders, violation of human and civil rights and freedoms, and seizure of state
property at the universal, regional and local levels. regimes, sanctions policies. Given the unprovoked
and unjustified russian invasion of Ukraine in 2022, the issue of imposing various types and kinds
of international sanctions against the aggressor state became relevant. At the same time, a number
of theoretical and practical issues have arisen in relation to this institute, which require a thorough
comprehensive study.
Scientific novelty. Eight years of experience in the application of sanctions against Russia by
almost fifty states, a number of international organizations, as well as the specifics of mechanisms
for implementing various types, types and regimes of international sanctions confirm the fact that in
modern conditions sanctions have firmly established a reputation («Between wars and words»).
Conclusions. Sanctions, as a way of putting pressure on Russiaʼs foreign policy while limiting its
destructive potential for both Ukraineʼs national security and territorial integrity and international
security, unfortunately have little effect on common-sense decision-making based on common civilization values by senior officials and the russian authorities, as well as to stop russiaʼs armed aggression
in general. Of course, sanctions are a long-term tool and can have the maximum political, economic
and other effect long after their introduction, and the consequences can be ambiguous and negative.
Therefore, it is necessary to assess the illegal actions of Russia in all international organizations,
their bodies, specialized institutions, etc., the introduction of a modern network of monitoring the
implementation of international sanctions against Russia in connection with aggression against
Ukraine, their consequences, and international application levels of effective mechanisms to prevent
circumvention and avoid such sanctions.
Key words: sanctions, legal nature, types of sanctions, international sanctions, financial
sanctions, international legal acts, legislation, russian aggression, responsibility.
Постановка проблеми. З початком
агресії з боку РФ відносно Української держави, посягання на її територіальну цілісність
і недоторканність державних кордонів, по-
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рушення прав і свобод людини і громадянина, захоплення державної власності України
ще з березня 2014 р. у міжнародно-правовій
практиці на універсальному, регіональному і
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локальному рівнях були запроваджені антиросійські санкції, відповідні санкційні режими, санкційні політики.
Водночас, хоча й існує різноманітність
типів або видів, режимів міжнародно-правових санкцій, даний інструмент не завжди
видається ефективним або своєчасним, іноді
спостерігається їх фрагментарність, непослідовність, абстрактний характер тощо. Усе це
змушує здійснити відповідний ґрунтовний
аналіз даного інституту, особливо в умовах
неспровокованої і невиправданої російської
збройної агресії у 2022 році.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика санкцій, санкційних режимів і санкційних політик є міжгалузевою
та міждисциплінарною. Різноманітні їх аспекти вивчаються юристами, зокрема, представниками різних галузей юридичної науки, найбільшою мірою юристами-міжнародниками. Так, варто відзначити, що вагомий
внесок у формування доктринальної основи
з даної проблематики зробили В. Василенко, А. Войціховський Р. Губань, В. Горбулін,
А. Іванський, І. Лукашук, Л. Наливайко, А. Кориневич, В. Денисов, Р. Калюжний, М. Кучерявенко, О. Скрипнюк, В. Ржевська, К. Савчук,
О. Задорожній., К. Кононова, М. Медведєва,
Ю. Малишева, В. Буткевич, О. Буткевич, Т. Короткий, М. Гнатовський, М. Буроменський,
О. Орлюк, Н. Пронюк, В. Топчій, Л. Воронова,
Ю. Ковалів, Ю. Седляр, К. Фліссак, Н. Шаптала, Ю. Шемшученко, О. Шпакович, Є. Щербань
та ін.
Слід підкреслити значення наукового
доробку сучасних дослідників, представників вітчизняної і зарубіжної науки міжнародного права. Водночас для багатогранного
розуміння поняття та специфіки санкцій у
сучасних умовах потрібно розкрити різноманітні підходи учених представників різних
галузей науки, а також практики їх реалізації.
Мета і завдання статті полягають у
з’ясуванні правової природи такого інституту як санкції, підходів до класифікації видів
або типів санкції, а також аналізі практичних
аспектів застосування у зв’язку з активізацією російської агресії.
Виклад основного матеріалу. Попри
відсутність активної уваги дослідників до
тематики санкцій, загалом її малодослідженість у юридичній літературі, події останніх

років змушують зосередитися на розкритті
їх сутності, специфічної політико-правової,
економічної та іншої природи, механізмів застосування тощо.
Санкція (лат. sanctio – найсуворіша постанова, непорушне узаконення, від лат.
sancire – ухвалювати, робити священним) –
полісемічне слово, яке можна розглядати як
дозвіл уповноваженого органу (особи), міру
відповідальності тощо [1].
Це каральний захід правового впливу /
регулювання, міра примусу щодо держави,
що порушила міжнародні норми, договори,
зобовʼязання; спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи, які застосовуються
проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави [2–3].
В одному з тлумачних термінологічних
словників дана категорія трактується як захід або рішення, що має, як правило, остаточний (що не підлягає перегляду) характер. Термін санкція у праві має три основні значення:
1) встановлений законом захід, який застосовується щодо правопорушника з певними несприятливим наслідками;
2) установлений законом порядок
обовʼязкового затвердження відповідним
державним органом чи посадовою особою
якогось акта, що надає йому сили закону (наприклад, санкціонування главою держави
прийнятого закону, судом чи прокурором постанови слідчого тощо);
3) структурна частина загальної правової норми, у якій визначено наслідки її порушення або невиконання й передбачено певні
заходи державного впливу щодо порушника.
Поряд із цим, автори згаданого вище
термінологічного словника виокремлюють
санкції міжнародно-правові – захід потерпілої держави проти держави, яка порушила
юридичне зобовʼязання, взяте щодо неї, з метою спонукти її до виконання цього зобовʼязання [4, с. 471].
До того ж санкції – це елемент правової
норми, який встановлює наслідки виконання
чи невиконання юридичних обовʼязків, встановлених у диспозиції. При цьому санкції
поділяють залежно від галузевої приналежності на: а) фінансово-правові (накладення
штрафу, пені); б) адміністративно-правові (штраф, позбавлення права); в) цивільно-правові (визнання правочину недійсним,
відшкодування збитків); г) кримінально-пра-
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вові (позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні). За характером санкції поділяються на: а) правовідновлювальні
заходи, що спрямовані на відновлення правового становища, яке існувало до правопорушення; б) превентивні заходи, спрямовані на
попередження правопорушень; в) заходи відповідальності, спрямовані на перевиховання
правопорушника [5].
У юридичних та інших джерелах також
виокремлюють персональні, трансперсонативні, прагматичні, королівські, всеосяжні,
торгові та інші види санкцій, рекламації, репресалії тощо.
Зокрема, репресалії (від лат. repressalial –
утримувати, зупиняти) – вид міжнародно-правових санкцій, односторонні примусові заходи, що застосовуються однією державою у відповідь на неправомірні дії іншої
з метою примусити припинити їх і прийняти
запропоновані вимоги. Їх формами визначають: ембарго, бойкот, заморожування авуарів (внесків) держави-порушника в банках,
вилучення своїх внесків із банків держави-порушника, застосування військової сили
тощо. Репресалії допускаються як контрзахід
у разі правопорушення, повинні здійснюватися відповідно до міжнародного права, але
оскільки є контрзаходами щодо правопорушника, остільки можуть виходити за його рамки в тих межах, що визначаються характером правопорушення. Відповідно репресалії
мають бути пропорційними – інтенсивність
контрзаходів не може бути вища за ту, що
необхідна для досягнення безпосередньої
мети. Репресалії допускаються лише після
того, як сталося порушення, тобто як реакція на доконаний факт, а не як спосіб запобігання такому порушенню; водночас повинні
припинятися з досягненням мети, спонукаючи до припинення правопорушення та виконання зобовʼязань щодо породжених ним
правовідносин відповідальності [6–7].
Сучасне міжнародне право забороняє
збройні репресалії – бомбардування, інтервенцію, мирну блокаду тощо, а також погрози такими репресаліями. Але у випадку опору винної сторони при застосуванні репресалій допускається обмежене застосування
сили. Варто звернути увагу, що міжнародним
гуманітарним правом заборонено застосовувати репресалії до: цивільних осіб та цивільних обʼєктів; військовополонених; по-
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ранених, хворих та осіб, які потерпіли корабельну аварію чи аварію літального апарата;
медичного та духовного персоналу; осіб та
обʼєктів, які користуються спеціальним захистом; обʼєктів, що необхідні для виживання
цивільного населення; природного середовища [8].
На наше переконання, оскільки санкції як інструмент впливу має доволі значні
масштаби застосування, то і видів з різними
підвидами, типів санкцій існує чимало. Загалом це політико-правовий та економічний
інструмент, який використовується країнами
або міжнародними організаціями для переконання певного уряду або групи урядів змінити свою політику шляхом обмеження торгівлі, інвестицій або іншої комерційної діяльності. У більшості випадків даний інструмент
застосовується до тих країн, які грубо порушують міжнародне право, права людини,
загрожують світовому порядку, створюють
загрозу, розробляючи або погрожуючи ядерною або іншою летальною зброєю масового
знищення [9].
Як зауважує А. Войціховський, у науці
міжнародного права існує тенденція розуміти під санкціями примусові заходи, що здійснюються міжнародними організаціями. Що
ж стосується держав, то здійснювані ними
заходи слід іменувати контрзаходами. Санкції можуть застосовуватися лише у разі вчинення міжнародного навмисного правопорушення, вони є реакцією на таке правопорушення чи навмисне заподіяння шкоди. На
відміну від інших форм прояву принципу відповідальності (висунення претензії на відшкодування шкоди), застосування санкцій
полягає не лише у компенсації інтересів постраждалої сторони за рахунок інтересів сторони-відповідача, але й в обмеженні політичних і матеріальних інтересів останньої. Санкції за своїми наслідками не завжди бувають
пропорційними шкоді, заподіяній державоюправопорушницею, вони можуть перевищувати обсяг і характер шкоди. У цьому полягає
характерна ознака санкцій, що відрізняє їх
від інших форм відповідальності та надає їм
характеру покарання [10, с. 134–135].
Ще Г. Кельзен тлумачив санкції виключно як примус, який не включає ні відшкодування збитків, ні задоволення вимог.
Єдиним можливим наслідком правопорушення є застосування санкцій, а будь-який
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правопорядок розглядався як порядок примусу [11, с. 706–710]. Л. Оппенгейм під санкціями розумів примусові заходи розвʼязання спорів, тобто заходи, які тією чи іншою
мірою містять елементи примусу й застосовуються однією державою для того, щоб
змусити іншу державу погодитись на таке
врегулювання спору, яке бажане першій. До
цих заходів відносять реторсії, репресалії
(у т. ч. ембарго), мирну блокаду й інтервенцію [12, с. 157–158].
Протягом останніх десятиріч цей правовий інститут зазнав суттєвих змін, а досвід
застосування санкцій свідчить, що примусові заходи невійськового характеру відіграють провідну роль у забезпеченні реалізації
норм міжнародного права. Механізм примусу
є необхідним елементом будь-якої системи
права, в тому числі міжнародного. Держави
як основні субʼєкти міжнародного права не
підпорядковуються одна одній, тому й немає
централізованого апарату примусу, здатного
зобовʼязувати суверенних субʼєктів дотримуватися міжнародно-правових норм. Паритетний та координаційний характер міждержавних відносин зумовив особливості механізму
примусу, відповідно до якого «охорона прав
та інтересів субʼєктів, у разі необхідності,
може здійснюватися через примус самими
субʼєктами» [13, с. 5; 14].
Своєрідною є наукова позиція австрійського професора А. Керна, що «санкції можуть вводитись як державами, так і міжнародними організаціями, та мати будь-яку з
цілей: зміну політичного курсу держави або
впроваджуваної нею політики; покарання
чи помсту за вчинені дії; або як сигнал для
держави чи третіх країн. Крім цього, логічне
обґрунтування економічних санкцій може
включати сприяння військовим цілям, з одного боку, і збереження миру, з іншого. Можливе використання санкцій як засобу ведення діалогу. Деякими з тактичних політичних
цілей санкцій можуть бути стримування чи
примус держави-правопорушника або стримування чи примус інших держав або осіб,
які не є делінквентом, але ведуть торгівлю
чи бізнес з адресатом санкцій» [15, с. 10].
Якщо раніше деякі юристи-міжнародники називали санкціями примусові заходи
міжнародних організацій, то все частіше в
науковому обігу зʼявляються відмінні точки
зору. Зокрема, професор І. Лукашук ствер-

джує, що «відповідальність і санкції, хоча і є
взаємоповʼязаними, проте є різними явищами. Санкції є засобами імплементації відповідальності» [16, c. 308].
Останнім часом як з-поміж юристів, так
і політологів поширилась концепція «позитивних» («заохочувальних») міжнародних
санкцій, які спрямовані на припинення або
попередження серйозних порушень норм
міжнародного права та проявляються в наданні або гарантіях надання певної допомоги (фінансової, економічної, військової, гуманітарної) чи інших політичних або економічних переваг і преференцій державі-порушнику в обмін на припинення правопорушення.
Традиційні примусові заходи пропонується
натомість називати «негативними» санкціями.
Ю. Малишева наголошує на концепції
цілеспрямованих санкцій, що полягає у відмові від деструктивних обмежень та утисків
держав-адресатів санкцій і поводження лише
з позиції грубої сили та переході до стратегії
виваженості й поміркованості у виборі цілей,
засобів та характеру впливу. Наріжним каменем нового підходу до організації санкційного впливу на державу-делінквента стала ідея
забезпечення миру і міжнародної безпеки
засобами, що дозволяють у міру можливості
не завдавати нищівної шкоди фундаментальним елементам економічного потенціалу та
основним ресурсам, які можуть бути використані для реалізації системи заходів, спрямованих на додержання прав людини й на задоволення її базових соціальних потреб. При
цьому основний вектор тиску має скеровуватися на представників політичних та економічних еліт країни, які впливають або здатні
впливати на формування політики держави,
на встановлення обмежень у галузях і секторах економіки, що є основним джерелом
фінансового, матеріального та ідеологічного
підживлювання правлячого режиму й набуття відчуття впевненості у своїй міжнародно-правовій безкарності [17, с. 194].
Як бачимо, санкції у міжнародному та
національному праві відрізняються власною природою і сутністю. Це підтверджує і
визначення міжнародно-правових санкцій у
виданні «Сучасне міжнародне право», а саме:
це засіб, за допомогою якого відновлюють
порушені права та домагаються відшкодування завданих збитків. Це форма міжна-
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родно-правової відповідальності, форма дозволеного примусу у міждержавних стосунках [18, с. 104]. Загалом примусові заходи можуть бути санкціоновані і несанкціоновані.
Несанкціоновані примусові заходи застосовуються до виникнення міжнародно-правової відповідальності як реакція на недружні
акти, ситуації, неподолану силу, конфліктні
ситуації. Більшість правомірних заходів з
виникненням міжнародно-правової відповідальності набувають характеру міжнародних санкцій. Їх мета – відновлення функціонуючого механізму міжнародно-правового
регулювання. Застосування санкцій – односторонній процес. Субʼєкт, який вдається до
санкцій, не може бути стороною-правопорушницею. Санкції можуть застосовуватися
лише у відповідь на правопорушення – у цьому їх відмінність від неправомірного застосування сили в міжнародних відносинах і правомірних превентивних примусових заходів.
Право на примусові заходи належить
кожному субʼєкту міжнародного права. Держави реалізовують його індивідуально, колективно і за допомогою міжнародних організацій. У зв’язку з цим виділяють такі типи
санкцій, кожному з яких властиві свої види
міжнародно-правових санкцій, форми і способи їх застосування:
1) індивідуальні – міжнародні санкції,
які здійснюються державами в порядку самодопомоги (самооборона, репресалії, реторсії,
розрив дипломатичних і консульських
відносин, невизнання);
2) колективні – міжнародно-правові
санкції, які здійснюються державами з допомогою міжнародних організацій [19, с. 105].
В інших джерелах спостерігаємо відмінний підхід до типологізації санкцій, за яким
виокремлюються:
- дипломатичні санкції – зменшення дипломатичної присутності чи припинення дипломатичних відносин на рівні посольств;
- економічні санкції – повне припинення
торговельних відносин, або їх обмеження в
окремих секторах;
- військові санкції – військова інтервенція.
Слід також згадати і наступну класифікацію санкцій, відповідно до якої розмежовуються:
1) персональні санкції, до яких відносяться дії щодо конкретних осіб і їх оточен-
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ня, що мають відношення до предмета порушення. До таких людей можуть бути застосовані абсолютно різні методи міжнародного
впливу, такі як: блокування закордонних рахунків; арешт майна; заборона вʼїзду на територію; відкриття фінансових і кримінальних
розслідувань. Виходячи з історичних фактів,
можна помітити, що більшість клептократичних урядів воліє зберігати фінанси і мати
власність саме за межами своєї країни. Таким
чином, загроза втратити все «нажите» може
вплинути на їх політики;
2) торгові санкції – це найбільш мʼякий і
поширений спосіб покарати порушника. Можуть включати різні скасування преференцій на торгівлю, встановлення квот і подібних обмежень на міжнародну торгівлю;
3) економічні санкції мають остаточний каральний характер і призначені для
ізоляції країни порушника. Вони охоплюють: ембарго на продаж ресурсів і продукції; замороження іноземних активів держави і її компаній; заборону на грошові перекази (відключення від системи SWIFT –
Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications (Товариство міжнародних
міжбанківських фінансових телекомунікацій);
4) заборона на передачу технологій, як
військових, так і цивільних; ізоляція країни шляхом заборони на вʼїзд в інші країни.
Оскільки повний спектр подібних санкцій
може економічно знищити фактично будьяку країну на планеті, він ніколи не застосовується в повному обсязі. Зазвичай подібні
заходи застосовуються секторально, щоб залишити можливість для врегулювання конфлікту, так сказати, мʼяким і безболісним чином [9].
Для чіткого, логічного і доступного формування ефективних механізмів практичного застосування не останнє значення має
обґрунтування та уніфікація понять «санкції», «міжнародні санкції». Іншими словами,
санкції – це заходи примусового зовнішнього
впливу на відповідних субʼєктів міжнародних відносин з метою досягнення певних цілей.
У законодавстві України передбачене
визначення «міжнародних санкцій» як санкцій, які визнаються Україною відповідно до
міжнародних договорів України або рішень
міждержавних обʼєднань, міжнародних міжурядових організацій, участь у яких бере

Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України

№ 2/2022

LAW
Україна, а також іноземних держав, щодо замороження активів, повʼязаних з тероризмом
та його фінансуванням, розповсюдженням
зброї масового знищення та його фінансуванням, або обмеження будь-якого доступу
до них чи заборони проведення фінансових
операцій, відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2016 р. № 509 [20]. Аналогічне визначення знаходимо і в Законі України
«Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення» від 6 грудня 2019 р. № 361-IX [21].
Проект Закону України «Про порядок
виконання рішень міжнародних організацій
про запровадження санкцій» визначає основні засади виконання резолюцій Ради Безпеки
ООН та рішень міжнародних організацій про
запровадження міжнародно-правових санкцій, які є обовʼязковими для України, встановлює повноваження та обовʼязки органів
державної влади у звʼязку з необхідністю виконання заборон та обмежень, що містяться
в санкційних резолюціях. Тут передбачено
наступне визначення міжнародно-правових
санкцій – це невійськові колективні примусові заходи, що застосовуються міжнародними міжурядовими організаціями до держави, яка порушує норми міжнародного права,
з метою змусити її припинити міжнародне
правопорушення та відшкодувати заподіяну
шкоду. Міжнародно-правові санкції носять
тимчасовий характер. Міжнародно-правові санкції не повинні носити більш обмежувальних характер, ніж це визначено резолюціями Ради Безпеки ООН, а також рішеннями
міжнародних організацій або їх органів про
запровадження санкцій, які є обовʼязковими
для України [17, с. 241].
Слід відзначити, що відповідно до Закону України «Про санкції» № 1644-VII від
14 серпня 2014 р. визначено можливість застосування 26 видів санкцій, виходячи з того,
що це спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які можуть застосовуватися
з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України,

суспільства та держави. Відповідно до ст. 1
згаданого закону санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи,
юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної
особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також субʼєктів, які здійснюють
терористичну діяльність. Їх застосування
не виключає застосування інших заходів захисту національних інтересів, національної
безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, її економічної самостійності,
прав, свобод та законних інтересів громадян
України, суспільства та держави [22].
Певні проблеми виникають з огляду на
те, що сучасна практика використовує цілий
набір заходів такого примусового впливу,
при цьому одні з них вживаються постфактум (після порушення відповідних правових
норм, принципів чи загалом правового порядку), інші – до здійснення можливих порушень, тобто мають превентивний характер.
До економічних заходів примусового впливу
відносять різного роду торговельні обмеження прямої та непрямої дії – захисні й антидемпінгові заходи захисту внутрішнього
ринку, ембарго, економічний бойкот, контрзаходи, і, власне, самі санкції.
Санкції все більше виступають у ролі захисних заходів та інструментів просування
національних інтересів конкретних держав,
тобто набувають суто протекціоністських
характеристик у досягненні конкурентних
переваг. Зокрема, відмінність економічних
санкцій полягає у тому, що вони починають
проявлятись у формі реакції на ті держави
або субʼєкти, де не діє правове поле держави – ініціатора запровадження санкцій, тобто
стають екстериторіальними. Разом з одностороннім застосуванням санкцій окремими
країнами в протекціоністських цілях в порушення правил і норм зʼявляється бажання в
інших учасників міжнародних ринків на подібні дії. Це стає підґрунтям для активізації
застосування економічних санкцій як інструменту агресивного протекціонізму [23].
Відповідно до ст. 41 Статуту ООН Рада
Безпеки ООН може вимагати від членів ООН
застосування примусових заходів, що передбачають «повне або часткове припинення
економічних відносин, використання залізничних, морських, повітряних, поштових, те-
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леграфічних чи радіо- й інших засобів сполучення, а також розрив дипломатичних відносин» [24].
На наш погляд, одним із дієвих інструментів припинення фінансування збройної
агресії та тероризму Російської Федерації за
участю Білорусі проти України можна вважати фінансові санкції, які спрямовані, у першу
чергу, на унеможливлення порушення територіальної цілісності України з боку Росії за
сприяння Білорусі та відновлення правопорядку, відбудову економіки та інфраструктури в Україні. Як справедливо зазначає А. Іванський, застосування фінансово-правових
санкцій тягне негативні для субʼєкта правопорушення наслідки грошово-майнового характеру та має за мету не тільки покарання
порушника, але й компенсацію презумованої
шкоди [25, c. 14].
Поділяючи наукові погляди щодо правової сутності фінансових санкцій таких
вчених, як Л. Воронова, А. Іванський, О. Орлюк [25, с. 22, 25; 26, с. 22; 27, с. 45], слід зауважити, що невигідність і небажаність заходів
спеціального фінансового впливу, які забезпечуються примусовою силою держави, та застосовуються в спеціальному процесуальному
порядку до правопорушника (злочинця), полягає у зменшенні чи обмеженні (знищенні)
майнової сфери правопорушника (злочинця)
через його грошові фонди і кошти.
У відповідь на російське неспровоковане
та невиправдане вторгнення в Україну Європейський Союз, США та інші іноземні держави ввели ряд фінансових санкцій: заморожування активів; заборону доступу до фінансових ресурсів; заборону фінансових операцій
підсанкційним особам; обмеження банківських кореспондентських відносин; заборону
SWIFT-транзакцій з окремими російськими
та білоруськими банками; обмеження щодо
надання інвестиційних послуг тощо [28].
Серед зазначених вище міжнародних
фінансових санкцій варто виокремити протидіючі фінансові заходи у сфері обслуговування грошового обігу Росії та Білорусі як
безперервного руху грошей у різних формах їх функціонування та сферах економіки.
Саме грошовий обіг охоплює широку сферу
суспільних відносин та полягає у безперервному кругообігу грошей, що регулюється
на державному рівні, і в процесі якого гроші можуть змінювати свою форму та вигляд
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(готівка, безготівка, електронні гроші, цифрові гроші, цінні папери, віртуальні активи
тощо), забезпечують проведення розрахунків та сплату інших платежів в національній
та іноземних валютах та з використанням
національних та міжнародних платіжних
систем [29, с. 176–177]. Від стабільності та
безперебійності грошового обігу залежить
оптимальне функціонування будь-якої держави. Тому введення таких фінансових санкцій, як замороження золотовалютних резервів Росії у вигляді міжнародних активів Центрального банку РФ, розміщених у банках
країн G7, сприятиме поступовому розбалансуванню фінансової системи РФ.
Відповідно до спільної офіційної заяви
лідерів Європейської Комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США
ними було взято зобовʼязання про введення
подальших обмежувальних економічних заходів проти Росії, зокрема заблокувати використання Центральним баком РФ своїх
міжнародних резервів таким чином, щоб не
підривати вплив міжнародних санкцій [30].
Для досягнення цієї мети 28.02.2022 р. були
заморожені фінансові резерви Центрального банку РФ, які перебувають у банках
США та країн ЄС, шляхом прийняття Офісом
контролю за іноземними активами (OFAC)
Міністерства фінансів США нової Директиви 4 under EO 14024 «Заборони, повʼязані
з операціями за участю Центрального банку РФ, Фонду національного добробуту РФ
та Міністерства фінансів РФ» [31] та Радою
Європейського Союзу відповідного Рішення (CFSP) 2022/335 «Про внесення змін до Рішення 2014/512/CFSP щодо обмежувальних
заходів з огляду на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні» [32].
Уведені оновленими Регламентом Ради
ЄС 2022/345 [33] та Рішенням 2022/346 [34]
від 01.03.2022 р. санкції лише проти семи
російських банків («Банк Откритіє», «Новікомбанк», «Промсвязьбанк», «Росія Банк»,
«Совкомбанк», ВТБ, Внєшекономбанк (ВЕБ)),
внесені зміни до Регламенту (ЄС) 765/2006
від 10.03.2022 р. [35–36] – виключно проти
трьох білоруських банків (Білагропромбанк,
Банк Дабрабит, Банк розвитку Республіки Білорусь) та їх білоруських дочірніх компаній
щодо їх відключення від міжнародної міжбанківської системи SWIFT – не є ефективними, позаяк це суттєво не вплине на експорт-
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ний потенціал РФ. Адже будь-який російський чи білоруський субʼєкт господарювання може відкрити новий поточний (розрахунковий) рахунок в іншому банку, який не
входить до даного «чорного» списку з десяти
банків, яким заборонено надання спеціалізованих сервісів фінансових повідомлень у
SWIFT. Після відключення всієї банківської
системи країни-агресора (центрального банку РФ та всіх російських банків) від SWIFT у
РФ протягом 3–4 місяців може відбутися дефолт – держава не зможе оплачувати імпорт
та отримувати платежі за експорт.
На сьогодні повноцінної альтернативи
міжнародній міжбанківській платіжній системі SWIFT немає. Та з жовтня 2015 р. офіційно
розпочала свою діяльність Китайська міжнародна міжбанківська платіжна система (CIPS –
China International Payments System), яка надає
кліринг та інші послуги з транскордонних
платежів у юанях. CIPS активно розвивається
щодо використання міжнародних стандартів.
Тому між CIPS та SWIFT було підписано угоду,
що дозволяє підключатись до CIPS глобальній
спільноті користувачів SWIFT [37]. Враховуючи це, важливо не допустити обхід санкцій через треті країни, зокрема Китай.
У той же час, міжнародні платіжні системи Visa, Mastercard, American Express, JCB та
PayPal висловили свою принципову позицію
на підтримку України та публічно оголосили
про припинення співпраці з банками в Росії.
З огляду на це, у РФ активізувався попит на
поширену китайську міжнародну платіжну
систему UnionPay, платіжні картки якої використовуються у 180 країнах світу та приймаються майже 22 млн онлайн-продавцями. Тому 17.03.2022 р. Національний банк
України офіційно звернувся до китайських
платіжних систем China UnionPay та UnionPay
International із закликом вийти з платіжного ринку Росії, а саме припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками
China UnionPay та UnionPay International як на
території РФ, так і випущених банками РФ за
її межами [38].
Попри зупинення роботи в Росії міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard
громадяни РФ винаходять способи обходу
санкцій ЄС та США та користування платіжними картками цих систем, перебуваючи
в ЄС, через відкриття рахунків у швейцарському інтернет-банку Dukascopy Bank SA.

Український адвокат Артем Афян подав скаргу до регулятора фінансового ринку Швейцарії (FINMA) про наявність підозри «щодо невиконання швейцарським банком Dukascopy
Bank SA законодавства Швейцарської Конфедерації щодо протидії відмиванню грошей
та санкцій проти Російської Федерації». Під
час розгляду скарги у Dukascopy Bank повідомили, що припинили видачу карток Visa/
Mastercard резидентам РФ [39]. Проте інший
швейцарський банк CIM Banque дозволяє
громадянам Росії відкривати мультивалютні
рахунки та оформлювати віртуальні та пластикові картки міжнародних платіжних систем Visa/Mastercard, щоб робити міжнародні
перекази та сплачувати за товари та послуги
за кордоном [40]. Дані випадки вказують на
недосконалість таких санкцій, яка полягає у
тому, що за кордоном будь-який іноземний
банк не може не приймати кошти, якщо вважає, що для нього нормально працювати з
громадянами РФ. Адже транзакції (перекази
коштів) відбуваються з поточного рахунку
клієнта, який ним відкрито у банку в Росії,
на поточний рахунок іноземного банку, який
відкрито в зарубіжній країні. Отже, у цьому
випадку платіжні системи не застосовуються, а залучається банківська система з банківськими операціями.
З метою підвищення ефективності протидії та запобігання фінансуванню неспровокованої та невиправданої збройної агресії
РФ за участю Білорусі проти України Національний банк України, Комітет з питань
фінансів, податкової та митної політики
Верховної Ради України звернулись до центральних банків Канади, Японії, Великої Британії, США, Швейцарії та Європейського центрального банку щодо розірвання кореспондентських відносин з усіма російськими та
білоруськими банками [41; 42]. Також через
наявність можливостей уникнення фінансових санкцій поза межами РФ для продовження реалізації дочірніми компаніями російських та білоруських фінансових установ
державної стратегії РФ за кордоном виникає
справедлива необхідність застосовувати такі
санкції і до закордонних підрозділів російських та білоруських банків.
З огляду на грубе порушення Росією та
Білоруссю ряду Стандартів FATF (Міжнародної Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуван-
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ням тероризму) як держав, що фінансують
тероризм (сприяють фінансуванню тероризму), викликає необхідність включити РФ та
Білорусь до чорного списку FATF та якнайшвидше виключити їх з числа країн-членів
FATF. Верховна Рада України, Міністерство
закордонних справ України, Державна служба фінансового моніторингу України звернулися з даною ініціативою як до FATF, так і
до депутатів Європарламенту, депутатів парламентів держав-членів FATF із проханням
сприяти подальшому санкціонуванню російської збройної агресії [43; 44].
Аналіз останніх законодавчих новацій
у даному контексті дозволяє стверджувати про певні позитивні зрушення. Йдеться,
зокрема, про те, що на національному рівні
прийнято ряд нормативно-правових актів
(Президентом України, Верховною Радою
України, Кабінетом Міністрів України, Радою
національної безпеки і оборони України, Національним банком України та ін.) щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій). Наприклад, це Розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про внесення
пропозицій щодо застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської
Федерації» від 22.03.2022 р. № 245-р, «Про
внесення пропозицій щодо застосування
персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)» від
20.03.2022 р. № 236-р, Постанова Національного банку України «Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері
фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу
ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій) протягом дії воєнного стану» від
23.03.2022 р. № 60 [46–48] і т.д..
Також вивчення деяких законопроектів,
що стосуються спеціальних механізмів застосування різних обмежувальних заходів (санкцій), демонструє тенденції посилення кримінальної відповідальності у даному напрямі.
Зауважимо, що попереду ще значний обсяг
роботи, спрямованої на удосконалення таких
механізмів як національному рівні в Україні,
так і на міжнародному.
Очевидно, що зупинити російську агресію може лише посилений скоординований
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тиск міжнародного співтовариства на РФ.
Так, упроваджені ще з березня 2014 р. з боку
США, ЄС, ООН, НАТО та інших субʼєктів політичні та економічно-фінансові санкції у відповідь на російську агресію проти України
були необхідним і фактично єдиним шляхом
в умовах блокування роботи Ради Безпеки
ООН з боку РФ. Проте, на жаль, вони виявилися несуттєвими, мали вибірковий і фрагментарний характер, тимчасову дію та не
виключали можливості їх ігнорування. Отже,
санкції не настільки вплинули, щоб кардинально була змінена політика винної держави, натомість навпаки, Росія продовжила
свою агресію, спричинила активізацію воєнних дій, наслідки яких неминучі так само і
для інших держав сучасного світу.
З-поміж невідкладних пропозицій і рекомендацій, окрім вищезгаданих, на шляху забезпечення ефективності та дієвості
міжнародних санкцій проти РФ у звʼязку зі
збройною агресією проти України слід відзначити наступні:
- важливо, щоб санкції проти РФ були запроваджені від імені всього людства, світового співтовариства, мали комплексний, системний і тривалий характер, оскільки через терор, агресію, геноцид, масове знищення культурної спадщини загальносвітового значення
заподіяно збитків катастрофічного характеру
і масштабу для Української держави, а також
певних збитків і для третіх держав, які змушені розірвати політичну, фінансову, торгівельну, військову, науково-технічну та іншу співпрацю з РФ як державою-агресором;
- ефективним видається запровадження цілеспрямованих або «розумних» санкцій,
всеосяжних чи недиференційованих, широких міжнародно-правових санкцій загального характеру проти РФ як винної держави
в цілому, поряд з диференціацією адресатів
цілеспрямованих санкцій за субʼєктним складом (адресних санкцій, що стосуються чітко
визначеного кола дієздатних субʼєктів з одночасним застосуванням як у зовнішніх, так
і у внутрішніх справах) на основі принципів
міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, верховенства
права, захисту прав людини, справедливості,
невідворотності покарання, без можливості
уникнення чи обходу всіх санкцій тощо;
- враховуючи порушення Статуту ООН,
необхідним є негайне скликання засідання
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Генеральної Асамблеї ООН щодо скасування
членства РФ в ООН на підставі порушення
процедури набуття членства в цій організації та зайняття місця постійного представника в Раді Безпеки ООН (ст. 4, 18 Статуту ООН);
- закономірними є санкційні режими, запроваджені Євросоюзом та його окремими
органами. Зокрема, шляхом схвалення Регламенту Ради ЄС 2022/394 санкції проти Російського морського реєстру судноплавства
(РМРС) передбачають не лише відповідні обмеження російського комерційного судноплавства і суднобудування, але й позбавляють
Росію щорічно щонайменше десятків мільйонів доларів прямого доходу, це знищує мережу російських спецслужб, яка діяла під парасолькою «офісів» реєстру в багатьох країнах
Європи;
- необхідне встановлення заборони
будь-яких операцій з усіма підприємствами,
установами, організаціями РФ різної форми
власності; заборони інвестицій в різні сектори економіки Росії; заборони на постачання
зброї та інших товарів військового призначення; заморожування державних і приватних активів; запровадження ембарго на російські товари; посилення санкційного тиску
на усі без винятку сфери життєдіяльності
держави-агресора, насамперед, ІТ, фінансову,
агропромислову, енергетичну, морську, повітряну та інші галузі тощо;
- не дивлячись на низку «пакетів» санкцій за вторгнення в Україну, якими передбачено поетапне запровадження каральних обмежень переважно політичного та економічно-фінансового характеру (обмежень співробітництва, обмежень на постачання окремих
видів технологій; секторальних санкцій,
спрямованих проти окремих секторів економіки, зокрема, фінансового, енергетичного,
транспортного, технологічного секторів, а
також візової політики тощо) з боку Євросоюзу та окремих держав, вкрай необхідним залишилось упровадження заборони у вигляді
«закрите небо» над Україною;
- новий етап на шляху застосування
санкцій повʼязаний з рішенням Міжнародного Суду ООН (наказ МС ООН у спорі щодо
тлумачення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього) від
16.03.2022 р., яке, поміж іншого, встановлює
необхідність виконання Росією таких тимчасових заходів: «негайно зупинити військові

операції, розпочаті 24.02.2022 р. на території
України; забезпечити, щоб будь-які військові чи будь-які інші організації чи особи, які
перебувають під російським контролем, не
продовжували військові операції…». Очевидно, це важлива правова підстава для подальших ефективних індивідуальних і колективних, численних інших примусових заходів з
метою примусити РФ до виконання рішення,
а також якнайшвидшого притягнення усіх
винних до відповідальності за геноцид та
інші найтяжчі міжнародні злочини. [45; 49].
Висновки. Вивчення правової природи
санкцій, їх сутності й різновидів, специфіки
механізмів застосування, особливо у звʼязку з активізацією російської збройної агресії
та протидії ворожому вторгненню, дозволяє
зробити певні узагальнення.
По-перше, заявлена тематика відзначається міждисциплінарним і міжгалузевим
характером, тому потребує різностороннього
дослідження, насамперед, у науці міжнародного права, а такох у науках фінансового права, кримінального права, екологічного права
тощо.
По-друге, з огляду на відсутність уніфікованого визначення даного інституту, різноманітними є підходи до його трактування,
класифікації видів або типів санкцій, механізмів застосування санкцій як обмежувальних заходів, засобів примусу, заходів впливу
(економічних, політичних, військових тощо),
які здійснюються щодо держави, що не виконує міжнародні зобовʼязання, контрзаходів і
т. і. Відкритим і дискусійним як у теорії, так
і нормативно-правових і регламентуючих
документах міжнародних організацій, насамперед ООН і Євросоюзу, у їх правозастосовчій
практиці, залишається питання принципів
міжнародних санкцій і граничних сфер щодо
підстав для їх застосування.
По-третє, міжнародно-правові санкції як
дієвий інструмент підтримання міжнародного правопорядку є одним із найчастіше застосовуваних засобів примусу для охорони
міжнародного миру і безпеки. Даний інститут, а також норми і принципи, що включаються до нього, є динамічними, постійно еволюціонують. Тому очевидним є його поступальний розвиток і модернізація. За останні
півстоліття зі складової інституту міжнародно-правової відповідальності санкції перетворилися на окремий ефективний право-
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охоронний інститут у системі міжнародного
права. Він став знаряддям міжнародних організацій у боротьбі з державами-делінквентами як результативний спосіб колективного
впливу. Загалом для санкцій, протидіючих на
сьогодні російській агресії, властиві такі основні функції, як регулятивна, охоронна, правовідновлювальна, виховна, превентивна.
По-четверте, дію міжнародних фінансових санкцій спрямовано на завдання потужної шкоди економічним ресурсам РФ, за
рахунок яких фінансується російська війна
проти України. Через неспровоковане та невиправдане російське вторгнення в Україну
РФ заслуговує бути ізольованою від цивілізаційного світу шляхом її виключення з глобальних економічних та інших світових механізмів співпраці, зокрема з міжнародних
фінансових організацій.
По-пʼяте, з огляду на багатогранну та до
певної міри суперечливу природу санкцій,
їх загальнотеоретичні та практичні проблеми, закономірною є нагальна необхідність
подальшого ґрунтовного комплексного вивчення даного інституту, включаючи підстави й цілі, задля досягнення яких можуть
застосовуватися санкції, а також їх наслідки,
рівні небезпеки та ефективність в умовах
глобалізації під час збройної агресії чи іншого ворожого вторгнення.
Підсумовуючи вищевикладене, відзначимо, що санкції як спосіб здійснення тиску на зовнішню політику Росії з одночасним
обмеженням її руйнівного потенціалу як
для національної безпеки та територіальної цілісності України, так і для міжнародної
безпеки, на жаль, мають незначний вплив
на процес прийняття рішень зі здоровим
глуздом на основі загальноцивілізаційних
цінностей вищими посадовими особами та
органами влади Росії, а також на зупинення
російської збройної агресії у цілому. Восьмирічний досвід застосування санкцій проти Росії майже півсотнею держав, низкою
міжнародних організацій, а також специфіка механізмів реалізації різних видів, типів і
режимів міжнародно-правових санкцій підтверджують той факт, що у сучасних умовах
за санкціями надійно закріпилася репутація
комплексу заходів «between wars and words»
(«між війнами та словами»), очевидними є
прогалини багатостороннього санкційного
режиму проти РФ. Звісно, санкції є інстру-
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ментом довгострокової дії та можуть мати
максимально політичний, економічний та
інший ефект через тривалий час після їх введення, до того ж наслідки можливі неоднозначні й негативні. Тому необхідною є оцінка
протиправних діянь РФ в усіх міжнародних
організаціях, їх органах, спеціалізованих інституціях та ін., запровадження сучасної мережі моніторингу реалізації міжнародно-правових санкцій проти РФ у звʼязку з агресією
проти України, їх відповідних наслідків, а також застосування на міжнародному рівні дієвих механізмів запобігання обходу та уникненню таких санкцій.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
Анотація
Метою дослідження є аналіз правового забезпечення охорони культурної спадщини в
умовах військової агресії Росії проти України, визначення його недоліків та прогалин.
Наукова новизна полягає у виокремленні прогалин нормативно-правового забезпечення та політики держави у сфері охорони культурної спадщини в умовах військової агресії Росії
проти України.
Висновки та рекомендації. Україна, як член ООН та ЮНЕСКО, є учасницею основних міжнародних актів у сфері охорони культурної спадщини, у тому числі Конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року та протоколів до неї. Окремі положення цієї Конвенції імплементовані в національне законодавство України. Разом із тим після початку агресії Російської Федерації проти України, а також тимчасової окупації АР Крим
очевидними є недоліки та прогалини національного законодавства та державної пам’яткоохоронної політики. Так, Україні необхідно ратифікувати Конвенцію Ради Європи про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями від 19 травня 2017 р. Варто б обладнати спеціальні сховища для рухомих культурних цінностей відповідно до ст. 8 Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, а також забезпечити спеціальний захист
об’єктів культурної спадщини шляхом подання Генеральному директорові ЮНЕСКО заяви про
внесення до Міжнародного Реєстру деяких сховищ, центрів зосередження культурних цінностей або інших нерухомих культурних цінностей, розташованих на території нашої держави.
До Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення
слід внести зміни, якими передбачити відповідальність за посягання на культурні цінності, їх
знищення чи пошкодження у випадку збройного конфлікту, незаконне використання знаку охорони культурних цінностей тощо. Згідно зі ст. 7 Конвенції про захист культурних цінностей у
випадку збройного конфлікту необхідно внести в статути та інструкції збройних сил та інших збройних формувань положення, спрямовані на забезпечення норм Конвенції, а також виховання особового складу у дусі поваги до культурних цінностей. Крім того, необхідно створити
спеціальні військові підрозділи або призначити окремих відповідальних за охорону культурних
цінностей осіб, які мають співпрацювати з цією метою із цивільною владою. До підзаконних
актів потрібно внести зміни для створення єдиного Державного реєстру національного культурного надбання, удосконалення порядку внесення об’єктів до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України тощо. Україні необхідно активізувати співпрацю з ЮНЕСКО з метою надання технічної допомоги для організації захисту своїх культурних цінностей відповідно до ст. 23
Конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року, а також розширити співпрацю з міжнародними пам’яткоохоронними організаціями з метою привернення
уваги міжнародної спільноти до загроз національній культурній спадщині через військову агресію Росії та міжнародного тиску на РФ для недопущення випадків знищення, пошкодження або
вивезення культурних цінностей з території нашої держави. Зрештою, доцільно завершити
реформу системи охорони культурної спадщини в Україні, створивши центральний орган/органи охорони культурної спадщини та їх вертикаль на місцевому рівні.
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LEGAL PROVISION OF CULTURAL HERITAGE PROTECTION
UNDER THE CONDITIONS OF RUSSIAN MILITARY AGGRESSION AGAINST UKRAINE
Abstract
The purpose of the study is to analyze the legal protection of cultural heritage in the context of
Russia’s military aggression against Ukraine, to identify its shortcomings and gaps.
The scientific novelty consists in highlighting the gaps in the legal framework and state policy in
the field of cultural heritage protection in the context of Russia’s military aggression against Ukraine.
Conclusions and recommendations. Ukraine, as a member of the United Nations and UNESCO,
is a party to major international acts in the field of cultural heritage protection, including the 1954
Convention on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Protocols.
Certain provisions of this Convention have been implemented in the domestic legislation of Ukraine.
However, after the beginning of the aggression of the Russian Federation against Ukraine, as well as
the temporary occupation of the Autonomous Republic of Crimea, shortcomings and gaps in domestic
legislation and state monument protection policy became obvious. Thus, Ukraine needs to ratify the
Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property of 19 May 2017. Special storage
facilities for movable cultural property should be equipped in accordance with Art. 8 of the Convention
on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, and to ensure special protection
of cultural heritage sites by submitting to the Director-General of UNESCO an application for inclusion
certain repositories, centers of cultural values or other immovable cultural values located in our
country to the International Register of Repositories. The Criminal Code of Ukraine and the Code on
Administrative Offenses of Ukraine should be amended to provide the liability for encroachment on
cultural property, its destruction or damage in the event of armed conflict, illegal use of the mark
of protection of cultural property, etc. According to Art. 7 of the Convention for the Protection of
Cultural Property in the Event of Armed Conflict, the armed forces and other armed groups statutes
and instructions should include provisions aimed at ensuring the norms of the Convention, as well
as the education of Armed Forces personnel in the spirit of respect for cultural values. In addition,
it is necessary to establish special military units or to appoint individual officers responsible for the
cultural property protection, who should cooperate for this purpose with the civil authorities. By-laws
need to be amended for establishing a single State Register of National Cultural Heritage, improving
the procedure for entering objects in the State Register of Immovable Monuments of Ukraine, etc.
Ukraine shell intensify cooperation with UNESCO in order to obtain technical assistance to organize the
protection of its cultural values in accordance with Art. 23 of the 1954 Convention for the Protection
of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, and expand cooperation with the international
organizations for the protection of cultural values in order to draw the attention of the international
community to threats to the national cultural heritage due to Russia’s military aggression, and for
international enforcement Russia to prevent destruction, damage or export of cultural values from the
territory of our state. Finally, it is expedient to complete the reform of the cultural heritage protection
system in Ukraine by establishing central body/bodies of cultural heritage protection and their vertical
at the local level.
Key words: cultural heritage, cultural values, monument, military aggression, law, convention.
№ 2/2022 The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine 77

ПРАВО
Постановка проблеми. Культурна спадщина є одним з основних символів будь-якого народу, свідченням його давності й історичного розвитку, а також внеску у світову
цивілізацію. Накопичуючись упродовж століть чи, навіть, тисячоліть, вона є приводом
для гордості й шанування. Україна, як держава, на території якої людські поселення
відомі з кам’яного віку, має безцінні об’єкти
культурної спадщини, кращі з яких включені
до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Крім того,
під охороною держави перебувають об’єкти
культурної спадщини, які внесені до реєстрів
національного та місцевого значення [1; 2].
Незважаючи на охоронні заходи, культурна спадщина не лише з часом накопичується,
а й може бути втрачена з причин як природного, так і техногенного характеру. Особливу
загрозу для об’єктів культурної спадщини становлять воєнні дії та збройні конфлікти. Тож
не дивно, що культурна спадщина вже понад
століття є предметом захисту на рівні міжнародного права, головним чином якраз через
загрози воєнного характеру.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Правове забезпечення охорони
культурної спадщини під час воєнних дій
та збройних конфліктів уже тривалий час
привертає увагу дослідників. Цій проблематиці присвятили свої праці як зарубіжні фахівці, зокрема Дж. Томан [3], Л. Ротфілд [4],
К. Чемберлен [5], так і вітчизняні, зокрема
В. І. Акуленко [6], Т. В. Мазур [7], О. І. Мельничук [8]. Разом із тим військова агресія Росії
проти України, тимчасова окупація АР Крим,
воєнні дії на території України ставлять
об’єкти культурної спадщини під загрозу
знищення та руйнування. Такі об’єкти для їх
належного захисту потребують відповідного правового забезпечення й удосконалення
національної політики захисту культурної
спадщини.
Метою дослідження є аналіз правового
забезпечення охорони культурної спадщини
в умовах військової агресії Росії проти України, визначення його недоліків та прогалин.
Виклад основного матеріалу. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття розвиток
військового мистецтва та озброєнь досягли
такого рівня, що постала загроза глобальних
військових конфліктів. У зв’язку з цим виникла необхідність правового регулювання
ведення бойових дій. Як наслідок, за резуль-
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татами 1 та 2 Гаазьких конференцій 1899 та
1907 років було ухвалено ряд конвенцій, які
встановлювали правила розв’язання міжнародних спорів, а також застосування сили у
разі неможливості дійти згоди мирним шляхом. Відповідними конвенціями також було
встановлено ряд заборон, яких повинні були
дотримуватися воюючі сторони.
У контексті охорони культурної спадщини заслуговує на увагу IV Конвенція про
закони і звичаї війни на суходолі, підписана
18 жовтня 1907 р., та додаток до неї – Положення про закони і звичаї війни на суходолі. Сторони Конвенції виходили з бажання
«зменшити лиха війни, наскільки це дозволять воєнні вимоги, покликані служити загальним правилом поведінки для воюючих
сторін у їхніх взаємовідносинах та у відносинах із місцевими жителями» [9]. У Положенні про закони і звичаї війни на суходолі
окремий розділ було присвячено регламентуванню засобів завдання шкоди супротивнику. Відповідно до ст. 27 учасники збройного протистояння зобов’язувалися «вжити
всіх необхідних заходів для того, щоб уберегти, наскільки це можливо, будівлі, призначені для цілей релігії, мистецтва, науки
чи благодійності, історичні пам’ятки …, за
умови, що вони не використовуються в цей
час для військових цілей» [9]. Разом із тим
до Положення було включено застереження
для уникнення маніпулювання зазначеними
нормами чи введення супротивника в оману.
Перелічені споруди та пам’ятки мали бути
позначені видимими знаками та про них супротивник мав бути повідомлений завчасно.
Отже, нормами IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі було не лише застережено охорону об’єктів культурної спадщини,
а і використання їх спеціального відзначення. Прикметно, що на час підписання IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі Україна не була суб’єктом міжнародного
права, проте символічним є те, що Конвенція
набула чинності для України одночасно з ухваленням Акта проголошення незалежності
нашої держави – 24 серпня 1991 р.
Незважаючи на чинність IV Конвенції
про закони і звичаї війни на суходолі та норми її Положення щодо збереження учасниками військових дій об’єктів культурної спадщини, останні й надалі перебували під загрозою, а події Першої світової війни та інших
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конфліктів призвели до значних втрат культурної спадщини. Відповідно, у світі зародився потужний рух активістів, які виступали за
ухвалення нових міжнародних правил для
збереження об’єктів культурної спадщини.
Результатом їхніх зусиль стало розроблення
та підписання 15 квітня 1935 р. у Вашингтоні представниками Панамериканського союзу Договору про захист художніх і наукових
закладів та історичних пам’яток, (Пакту Реріха) [10]. Ключовими нормами цього Пакту
стало положення про визнання нейтрального статусу історичних пам’яток, музеїв, наукових, художніх, навчальних і культурних
закладів та їхнього персоналу (ст. 1), а також
встановлення спеціального знаку для їх вирізнення – червоного кола з трьома червоними кулями всередині на білому тлі (ст. 3) [10].
Фактично Договір про захист художніх і наукових закладів та історичних пам’яток став
першим спеціальним міжнародним актом,
спрямованим на захист культурної спадщини.
Черговий етап активізації міжнародних зусиль щодо захисту об’єктів культурної
спадщини був пов’язаний із катастрофічними для світової культурної спадщини подіями Другої світової війни та загрозою нового
глобального конфлікту наприкінці 40-х –
на початку 50-х років ХХ ст. Усвідомлюючи
руйнівні наслідки збройних конфліктів для
культурної спадщини, повноважні учасники
понад 50-и держав світу на міжнародній конференції в Гаазі 14 травня 1954 р. схвалили
й підписали розроблену в рамках ООН Конвенцію про захист культурних цінностей у
випадку збройного конфлікту [11]. Сторони
передусім виходили з того, що збереження
культурної спадщини має велике значення
для всіх народів світу, а тому важливо забезпечити міжнародний захист цієї спадщини.
У Конвенції наведено розширений перелік нерухомих та рухомих культурних цінностей, які підлягають захисту. Запорукою
захисту культурних цінностей у випадку
збройного конфлікту має бути підготовка
до їх збереження ще в мирний час, а воюючі
сторони взяли на себе зобов’язання утримуватися від будь-яких ворожих актів, спрямованих проти культурних цінностей. Зокрема,
згідно зі ст. 4 Конвенції сторони повинні запобігати або припиняти будь-які акти крадіжки, грабежу, реквізиції чи незаконного
присвоєння культурних цінностей, а також

акти вандалізму проти них. Відповідно до
ст. 16 Конвенції для відрізнення культурних цінностей застосовується спеціальний
знак – щит, загострений знизу, розділений
на чотири частини синього та білого кольору
(щит складається з квадрата синього кольору, один із кутів якого вписаний у загострену частину щита, та синього трикутника над
квадратом, квадрат і трикутник розмежовуються з двох сторін трикутниками білого
кольору). Статтею 17 чітко визначено умови використання знаку охорони культурних
цінностей як для самих цінностей, так і обслуговуючого персоналу [11].
Слід відзначити, що і Росія, й Україна є
учасницями Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, тож повинні дотримуватися її норм. У
контексті військової агресії Росії проти України, а також тимчасової окупації окремих територій нашої держави, зокрема АР Крим,
важливе значення для захисту культурної
спадщини України мають додаткові протоколи до Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Зокрема, згідно з пунктом 1 Протоколу про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 р. кожна
сторона Конвенції зобов’язується запобігати
вивезенню з території, окупованої нею під
час збройного конфлікту, культурних цінностей, визначених у статті 1 Конвенції, а відповідно до пункту 3 Протоколу сторона зобов’язується після припинення воєнних дій
повернути культурні цінності, що знаходяться на її території, компетентним органам
влади раніше окупованої території, якщо ці
цінності були ввезені на порушення принципу, встановленого у пункті 1 [12].
Через більш ніж 40 років з урахуванням розвитку міжнародного права було
розроблено та 26 березня 1999 р. схвалено
Другий Протокол до Конвенції про захист
культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року, спрямований на посилення захисту культурних цінностей [13]. Як
справедливо відзначила Т. В. Мазур, Україна
активно розпочала підготовку до ратифікації Другого Протоколу лише після окупації
АР Крим та початку збройного конфлікту
на Донбасі, а ратифікувала його 30 квітня
2020 р. [7, с. 205]. Дослідниця звертає увагу на важливість для України ст. 9 Другого
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Протоколу, яка не лише забороняє будь-який
незаконний вивіз чи інше вилучення або передачу власності на культурні цінності, а й
будь-які археологічні розкопки, якщо це не
вимагається виключно для збереження культурних цінностей. Так само заборонені будьякі роботи, які призводять до зміни вигляду
об’єктів культурної спадщини. Ці норми систематично ігноруються Російською Федерацією на території Криму [7, с. 205].
Підтвердження цих порушень вже неодноразово озвучувалися Міністерством культури та інформаційної політики України. Зокрема, у квітні 2021 р. тодішній заступник
міністра культури та інформаційної політики С. В. Фоменко під час виступу на засіданні
Апеляційного суду в Амстердамі у справі про
приналежність колекції «скіфського золота» заявляла про вивезення до Росії з Криму
шедеврів Івана Айвазовського, факти пошкодження та знищення об’єктів культурної
спадщини, незаконних археологічних розкопок та присвоєння знайдених цінностей. За
її словами, це стосується пам’ятки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО стародавнього міста Херсонес Таврійський, яка страждає від
непрофесійного управління та проведення
незаконних реконструкцій, Ханського палацу
у Бахчисараї та інших пам’яток [14]. Такі факти Україна послідовно відстежує та інформує
про них міжнародну спільноту.
Важливим напрямом правового забезпечення охорони культурної спадщини
в Україні є імплементація положень Конвенції про захист культурних цінностей у
разі збройного конфлікту 1954 року в національне законодавство. Відповідні положення враховані в законах України «Про
охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 р. № 1805‑III [15], «Про охорону
археологічної спадщини» від 18 березня
2004 р. № 1626‑IV [16], «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21 вересня 1999 р. № 1068-XIV [17],
«Про забезпечення прав і свобод громадян
та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 р.
№ 1207‑VII [18] та ін. Зокрема, згідно з частиною сьомою останнього «відповідальність за
охорону культурної спадщини на тимчасово
окупованій території покладається на Російську Федерацію як на державу, що здійснює
окупацію, відповідно до норм і принципів
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міжнародного права». Так само передбачена
відповідальність за злочини проти культурної спадщини, у тому числі у зоні збройного
конфлікту. Зокрема, відповідно до частини
першої ст. 438 Кримінального кодексу України кримінальне покарання передбачене за
розграбування національних цінностей на
окупованій території. Водночас до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення
необхідно внести ще ряд змін, якими передбачити відповідальність за порушення норм
Конвенції про захист культурних цінностей у
випадку збройного конфлікту 1954 р.
На виконання положень Конвенції про
захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року Україна розробила та
схвалила й низку підзаконних актів. Так, Порядком проведення евакуації у разі загрози
виникнення або виникнення надзвичайних
ситуацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р.
№ 841 (назва Порядку із змінами, внесеними
згідно з постановою Уряду № 905 від 30 листопада 2016 р.), організація проведення евакуації та підготовка районів для розміщення
евакуйованого населення та його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей покладаються на
Раду міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та керівників суб’єктів
господарювання [19].
На жаль, Україна тривалий час затягувала розроблення підзаконних актів, які б
регламентували порядки і процедури поводження з культурними цінностями у зоні
збройного конфлікту, тож більшість із них
розроблялася вже в умовах гібридної війни
Росії проти України після тимчасової окупації АР Крим, а не до початку збройного конфлікту, як того вимагає Конвенція про захист
культурних цінностей у випадку збройного
конфлікту 1954 р. Так, згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України № 905 від 30 листопада 2016 р. Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій доповнено Додатком, який містить Перелік матеріальних
і культурних цінностей, що потребують евакуації у разі виникнення загрози збройних
конфліктів (із районів можливих бойових
дій у безпечні райони) (із змінами, внесени-
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ми постановою Уряду № 711 від 12 серпня
2020 р.) [20].
На виконання положень Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій наказом Міністерства внутрішніх справ
України від 10 липня 2017 р. № 579 була затверджена Методика планування заходів з
евакуації, яка включає розділ «Планування
заходів з евакуації при загрозі (виникненні)
збройних конфліктів». Згідно з Методикою,
планування заходів з евакуації матеріальних
і культурних цінностей, що перебувають у
державній власності, здійснюється на підставі Переліку матеріальних і культурних цінностей, що перебувають у державній власності та потребують евакуації у разі збройних
конфліктів, визначеного Порядком проведення евакуації у разі загрози виникнення
або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 30 жовтня 2013 року № 841. Заходи з евакуації в разі збройних конфліктів
розробляються безпосередньо в плані цивільного захисту на особливий період окремим розділом із визначенням особливості
проведення обов’язкової евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей у
разі виникнення збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні райони) [21].
Для військовослужбовців Збройних Сил
України розроблена й затверджена наказом
Міністерства оборони України від 23 березня 2017 р. № 164 Інструкція про порядок
виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України [22].
В Інструкції наведено визначення поняття
культурні цінності, заборона їх застосування
у воєнних цілях, порядок застосування норм
міжнародного гуманітарного права щодо
розпізнавального знака культурних цінностей та ін. Разом із тим, згідно з Інструкцією,
в Україні облік об’єктів культурної спадщини
ведеться у Державному реєстрі національного культурного надбання, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від
12 серпня 1992 р. № 466 «Про затвердження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання». Насправді
зазначеною постановою Уряду затверджено
лише Положення про Державний реєстр національного культурного надбання, а самого

Реєстру як єдиного документа досі не створено. Тож на практиці в умовах збройного
конфлікту військовослужбовцям без належної фахової підготовки та відповідних реєстрів складно встановити, які об’єкти є культурними цінностями.
В умовах мирного часу органами влади
не було здійснено необхідних заходів для захисту об’єктів культурної спадщини й убезпечення культурних цінностей. Зокрема,
після тимчасової окупації Криму й початку
збройного конфлікту на Донбасі проведене
фахівцями Української Гельсінської спілки з
прав людини дослідження доступних відкритих джерел (публікацій у ЗМІ, повідомлень у
соціальних мережах, аналіз судової практики, опитування, результати моніторингових
візитів) не підтвердило здійснення завчасної підготовки культурних об’єктів до надзвичайних ситуацій чи збройного конфлікту.
А саме – на культурних цінностях не розміщувалися розпізнавальні знаки; не вживалися спеціальні заходи архітектурного характеру (для запобігання та полегшення боротьби із пожежами, руйнуваннями); не були
створені резерви матеріалів, необхідних для
евакуації культурних цінностей; на багатьох
об’єктах культури, релігії, мистецтва, науки,
освіти або благодійності були відсутні плани
евакуації на випадок збройного конфлікту
або вони не були виконані; не були створені
цивільні служби, які повинні здійснювати захисні заходи у випадку збройного конфлікту;
проявився явно недостатній рівень просвіти
в галузі міжнародного гуманітарного права
в лавах військовослужбовців та працівників
культури [23, c. 35]. Усі ці чинники негативно вплинули на стан збереження культурної
спадщини в умовах збройного конфлікту.
Після 24 лютого 2022 р. в умовах збройної агресії Росії проти України та нехтування
російськими військами норм міжнародного
права руйнувань і знищення зазнали численні цивільні об’єкти, у тому числі об’єкти
культурної спадщини та установи культури,
в яких зберігалися культурні цінності. Зокрема, 27 лютого було зруйновано Іванківський
історико-краєзнавчий музей, де зберігалося
зібрання робіт Марії Приймаченко, 21 березня 2022 р. зруйновано Художній музей імені
Архипа Куїнджі в Маріуполі, в якому зберігалися твори М. Глущенка, Т. Яблонської, М. Дерегуса [24] та ін.
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Міністра культури та інформаційної політики з питань європейської інтеграції, провела онлайн-брифінг на тему: «Культурна
спадщина України у воєнний час», на якому
озвучила масштаби руйнування та знищення
об’єктів культурної спадщини. Міністерство
культури та інформаційної політики України створило ресурс для належного документування воєнних злочинів проти людяності
та об’єктів культурної спадщини, скоєних
армією Росії, де кожен може надати відео та
фото матеріали, а також будь-яку інформацію згідно з формою [25]. Надіслані матеріали можуть бути використані як докази для
кримінального переслідування причетних до
злочинів відповідно до українського законодавства у Міжнародному кримінальному суді
в Гаазі та спеціальному трибуналі після його
створення.
Мапу культурних втрат в онлайн-режимі веде Український культурний фонд. За
його інформацією станом на 1 квітня 2022 р.
понад 150 різних пам’яток та об’єктів культури були частково пошкоджені або повністю знищені внаслідок повномасштабного
військового вторгнення Росії на територію
України [26]. До порятунку об’єктів культурної спадщини долучилися численні громадянські активісти, волонтери та небайдужі
громадяни, які надають різну допомогу – від
вивезення окремих культурних цінностей до
безпечних місць до обкладення пам’ятників
та пам’яток культурної спадщини мішками з
піском для захисту їх від руйнування внаслідок бойових дій. Всі ці заходи дають певний
результат, однак вони є недостатніми в умовах збройного конфлікту.
Очевидно, що Україні необхідно не лише
озвучувати та вести облік фактів порушення
пам’яткоохоронного законодавства Російською Федерацією, а й апелювати до міжнародної спільноти та висловлювати чіткі пропозиції правового характеру з метою недопущення порушень РФ положень Конвенції про
захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року та протоколів до неї,
а також національного законодавства у сфері
охорони культурної спадщини.
Серед позитивних прикладів політики
нашої держави у сфері охорони культурної
спадщини після початку військової агресії
Росії проти України слід відзначити Рішення
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заступників міністрів культури від 24 лютого 2022 р. (CM/Del/Dec(2022)1426bis/2.3),
в якому «засуджується збройний напад Російської Федерації на Україну з порушенням
міжнародного права» і міститься заклик до
Російської Федерації «негайно та беззастережно припинити свої військові дії в Україні», «висловлюється підтримка Україні та
солідарність з її народом», а також прийняту 1 квітня 2022 р. на Конференції міністрів
культури Ради Європи у Страсбурзі Декларацію про агресію Російської Федерації проти
України, в якій висловлюється зобов’язання
«допомагати Україні за необхідності у подоланні загроз культурній спадщині та її терміновому збереженню, використовуючи всі
можливості, що пропонуються конвенціями
Ради Європи і правовою та технічною базою
у сфері культури та культурної спадщини,
а також у майбутніх планах дій для України» [27].
Окремо слід відзначити, що повільність
дій нашої держави із виробленням та ухваленням законодавчих і підзаконних актів у
сфері охорони культурної спадщини певною
мірою пов’язання із перманентним реформуванням галузі та відсутністю центрального органу охорони культурної спадщини.
Відповідно до Положення про Міністерство
культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. № 885
(зі змінами), МКІП є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізацію
державної політики у тому числі у сферах
мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей. Разом із тим
уже тривалий час фахівці-пам’яткоохоронці
та громадські активісти обґрунтовували доцільність створення окремого центрального
органу охорони культурної спадщини та його
структурних підрозділів на місцях. Відповідні пропозиції були озвучені й оприлюднені
у Рекомендаціях парламентських слухань на
тему: «Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні», схвалених постановою Верховної Ради України від
14 травня 2019 р. № 2716-VIII [28].
Враховуючи зазначені рекомендації,
було ухвалено рішення про створення двох
окремих органів: Державної інспекції куль-
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турної спадщини України та Державної служби охорони культурної спадщини України.
Постановою Кабінету Міністрів України «Про
затвердження положень про деякі центральні органи виконавчої влади у сфері культури
та внесення змін до Положення про Міністерство культури, молоді та спорту України»
від 24 грудня 2019 р. № 1185 [29] було затверджено Положення про Державну інспекцію культурної спадщини України та Положення про Державну службу охорони культурної спадщини України. Ці органи мали
розпочати свою діяльність уже в 2020 році,
однак дію урядової постанови було призупинено. Вчергове до ідеї створення окремих
органів охорони культурної спадщини повернулися в 2021 році. Так, 16 червня 2021 року
постановою Кабінету Міністрів «Про відновлення дії деяких положень постанови
Кабінету Міністрів України від 24 грудня
2019 року № 1185» Уряд створив юридичне підґрунтя для початку роботи Державної служби охорони культурної спадщини та
Державної інспекції культурної спадщини.
Планувалося, що Держслужба культурної
спадщини буде опікуватися дозвільними та
адміністративними послугами у сфері охорони спадщини, управляти культурними інституціями, такими, як музейні комплекси,
реалізовуватиме політику щодо повернення
в Україну культурних цінностей, а Держінспекція здійснюватиме нагляд і контроль
у сфері охорони культурної спадщини [30].
Розпорядженнями Кабінету Міністрів України № 996-р та № 997-р від 26 серпня 2021 р.
було оголошено конкурси на зайняття посад Голови Державної інспекції культурної спадщини та Голови Державної служби
охорони культурної спадщини відповідно,
але процес знову було заблоковано. Надалі
розпорядженнями Кабінету Міністрів України № 1381-р та № 1382-р від 3 листопада
2021 р. оголошувалися повторні конкурси
на зайняття посад Голови Державної служби
охорони культурної спадщини та Голови Державної інспекції культурної спадщини, однак
і вони залишилися безрезультатними.
Зрештою, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р.
№ 3 Положення про Державну інспекцію
культурної спадщини України та Положення про Державну службу охорони культурної
спадщини України втратили чинність [31], а

функції охорони культурної спадщини й надалі залишаються у Міністерства культури
та інформаційної політики України, у структурі якого діє Управління охорони культурної спадщини та музеїв. Тож питання реформування системи органів охорони культурної
спадщини залишається відкритим.
Висновки та пропозиції. Україна, як
член ООН та ЮНЕСКО, є учасницею основних
міжнародних актів у сфері охорони культурної спадщини, у тому числі Конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного
конфлікту 1954 року та протоколів до неї.
Окремі положення цієї Конвенції імплементовані в національне законодавство України.
Разом із тим після початку агресії Російської
Федерації проти України, а також тимчасової
окупації АР Крим очевидними є недоліки та
прогалини національного законодавства та
державної пам’яткоохоронної політики. Так,
Україні необхідно ратифікувати Конвенцію
Ради Європи про правопорушення, пов’язані з культурними цінностями від 19 травня
2017 р. Варто б обладнати спеціальні сховища для рухомих культурних цінностей відповідно до ст. 8 Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, а також забезпечити спеціальний захист
об’єктів культурної спадщини шляхом подання Генеральному директорові ЮНЕСКО заяви
про внесення до Міжнародного Реєстру деяких сховищ, центрів зосередження культурних цінностей або інших нерухомих культурних цінностей, розташованих на території
нашої держави. До Кримінального кодексу
України та Кодексу України про адміністративні правопорушення слід внести зміни,
якими передбачити відповідальність за посягання на культурні цінності, їх знищення
чи пошкодження у випадку збройного конфлікту, незаконне використання знаку охорони культурних цінностей тощо. Згідно зі
ст. 7 Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту необхідно внести в статути та інструкції збройних
сил та інших збройних формувань положення, спрямовані на забезпечення норм Конвенції, а також виховання особового складу
у дусі поваги до культурних цінностей. Крім
того, необхідно створити спеціальні військові підрозділи або призначити окремих
відповідальних за охорону культурних цінностей осіб, які мають співпрацювати з цією
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метою із цивільною владою. До підзаконних
актів потрібно внести зміни для створення
єдиного Державного реєстру національного
культурного надбання, удосконалення порядку внесення об’єктів до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України тощо. Україні
необхідно активізувати співпрацю з ЮНЕСКО
з метою надання технічної допомоги для організації захисту своїх культурних цінностей
відповідно до ст. 23 Конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту
1954 року, а також розширити співпрацю з
міжнародними пам’яткоохоронними організаціями з метою привернення уваги міжнародної спільноти до загроз національній культурній спадщині через військову агресію Росії та
міжнародного тиску на РФ для недопущення
випадків знищення, пошкодження або вивезення культурних цінностей з території нашої
держави. Зрештою, доцільно завершити реформу системи охорони культурної спадщини
в Україні, створивши центральний орган/органи охорони культурної спадщини та їх вертикаль на місцевому рівні.
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ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ І ПРОДОВОЛЬЧИМ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ: «САДИ ПЕРЕМОГИ» В УКРАЇНІ
Анотація
Метою статті є дослідження складових механізмів місцевого та регіонального розвитку в напрямку забезпечення продовольчої безпеки в Україні в умовах воєнного стану.
Наукова новизна полягає в обґрунтуванні змісту та концептуальних підходів до розвитку в умовах воєнного стану ресурсів місцевого самоврядування у сфері продовольчої безпеки та
реалізації проекту «Сади Перемоги» в Україні.
Висновки. Військова агресія Росії в Україні спричинила загрозу продовольчій безпеці в
Україні та в світі. Запроваджена урядом ініціатива «Сади Перемоги», в межах якої надається консультативна підтримка місцевим громадам та домогосподарствам щодо організації
ефективного садівництва, зберігання та переробки продукції, спрямована на ефективне використання наявних земель та виділення ресурсів у сільськогосподарське виробництво для запобігання продовольчої кризи в Україні. Її реалізація сприятиме формуванню стратегічних і тактичних продовольчих резервів України на кілька років.
Місцеві влади повинні активно долучатися до реалізації зазначеної програми, знаходити
всі необхідні механізми щодо стимулювання такої роботи, розробляти плани заходів із самозабезпечення основними продуктами харчування, які визначатимуть оцінку потреб місцевої
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громади в продуктах харчування, облік наявної землі, збір потреб домогосподарств, які потребують допомоги тощо. Відповідні програми місцева громада може затверджувати та фінансувати з місцевого бюджету.
Урядова ініціатива заслуговує на широку підтримку і потребує розробки законодавчих
пропозицій щодо використання місцевих бюджетів та закупівлі необхідних матеріалів та обладнання. Вона потребує максимальної децентралізації та виступає потужним механізмом
державного управління у сфері продовольчої безпеки України в умовах війни.
Ключові слова: продовольча безпека, державне управління, регіональне управління, місцевий розвиток, реформа децентралізації, ресурсозабезпечення.
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TERRITORIAL MANAGEMENT OF RESOURCE AND FOOD SUPPLIES:
«GARDENS OF VICTORY» IN UKRAINE
Abstract
The purpose of the article is to study the components of local and regional development
mechanisms in the direction of ensuring food security in Ukraine under martial law.
The scientific novelty lies in the substantiation of the content and conceptual approaches to
the development in the martial law of local government resources in the field of food security and the
implementation of the project «Victory Gardens» in Ukraine.
Conclusions. Russia’s military aggression in Ukraine has posed a threat to food security
in Ukraine and around the world. The «Victory Gardens» initiative has been launched by the
government to provide advice to local communities and households on efficient horticulture, storage
and processing, aimed at efficient use of available land and allocation of resources to agricultural
production to prevent the food crisis in Ukraine. Its implementation will contribute to the formation of
strategic and tactical food reserves of Ukraine for several years.
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Local authorities should be actively involved in the program, find all necessary mechanisms to
stimulate such work, develop action plans for self-sufficiency in basic foodstuffs, which will determine
the assessment of local community needs in food, accounting for available land, collecting needs of
households in need, etc. Relevant programs can be approved and financed by the local community from
the local budget.
The government’s initiative deserves widespread support and requires the development of
legislative proposals for the use of local budgets and the purchase of necessary materials and
equipment. It needs maximum decentralization and is a powerful mechanism of public administration
in the field of food security in Ukraine during the war.
Key words: food security, public administration, regional administration, local development,
decentralization reform, resource provision.
Постановка проблеми. За складних
умов війни Росії з Україною, яка розпочалась
24 лютого 2022 року, країна потребує нових
ресурсних проектів життєзабезпечення, зокрема необхідні продукти харчування, вирощені на своїх городах для себе, сусідів, близьких і більш далеких українців у тих регіонах,
де працювати на землі зараз небезпечно і
часом взагалі неможливо. Так виникла всеукраїнська ініціатива «Сади Перемоги», яка
вже розпочала свою комунікаційну кампанію
в інформаційному просторі. Ініціатива спрямована на ефективне використання всіх доступних земельних ділянок для вирощування продуктів харчування, щоб не допустити
продовольчої кризи в Україні.
Погоджуємось із думкою Юрія Третяка,
керівника ініціативи проекту «Супровід урядових реформ в Україні», що це питання актуальне, а також про необхідність долучення
до ініціативи [1].
Актуальність теми. Основними завданнями, які сьогодні стоять перед українською
державою, є збереження суверенітету, економічної та продовольчої безпеки, прискорення європейської і євроатлантичної інтеграції,
відновлення сталого та динамічного соціального розвитку, гідного рівня життя і безпеки
громадян, у тому числі ефективної системи
державного управління, регіонального та місцевого розвитку в Україні. Вирішення цих та
інших питань значною мірою залежить від
ефективності механізмів та інструментів державного управління в цілому та його основи – забезпечення ресурсами розвитку територій, особливо у сфері продовольчої безпеки.
Зрозуміло, що сьогодні вітчизняна ресурсна
система регіонального та місцевого розвитку
потребує новітніх підходів перед лицем російської військової агресії на території України,
що своєю чергою актуалізує дослідження, роз-
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робку та впровадження у вітчизняну практику зарубіжного досвіду в частині ресурсного
(продовольчого) забезпечення, зокрема таких
програм як «Сади Перемоги».
Аналіз досліджень та публікацій. Визначення ролі держави та її регіонів у військовій економіці є предметом багатьох адміністративно-економічних наук. У сучасних
економічних умовах та системі військового
управління України для визначення ролі держави в управлінській літературі використовуються різні терміни: «економічна та продовольча безпека», «політика державної безпеки», «зовнішні загрози», «гарант безпеки»,
«запобіжні механізми» тощо.
Питаннями економічної та продовольчої
безпеки займалися такі дослідники, як І. Драган, М. Латинін, А. Липенцев, О. Федорчак,
О. Якименко та інші.
Як зазначається, сутність такого загальноприйнятого поняття, як «втручання держави в економіку» в контексті особливих
(військових) дій потребує уточнення. Ця категорія породжує уявлення про насильницьке втручання, навіть з благими намірами,
однієї незалежної системи (стану) в іншу, як
хірургічне втручання в організм людини [2].
Насправді держава є не зовнішньою системою розвитку економічних чи ресурсних систем, а її невід’ємною частиною.
Виклад основного матеріалу. Україна воює з російським агресором і потребує
ресурсної, економічної, безпекової та іншої
допомоги з боку світу. За даними Мінфіну, з
початку війни до бюджету України надійшло
близько 3 млрд доларів допомоги від міжнародних фінансових організацій, зокрема:
- Програма надзвичайного фінансування
МВФ (RFI) – 1,4 млрд доларів;
- Програма макроекономічної допомоги
ЄС – 0,7 млрд доларів;
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- Програма політики розвитку Світового
банку (DPL) – 0,31 млрд доларів;
- Пакет первинної допомоги ЄІБ –
0,44 млрд дол.
Крім того, уряд України уклав міжурядові
кредитні програми з урядами США, Великобританії, Німеччини, Канади та Франції на загальну суму майже 2,5 млрд доларів США [3].
Загальна сума заявленої гуманітарної
допомоги, проєктів кредитної, продовольчої
та грантової підтримки, які вже отримали
фінансування або очікується отримати найближчим часом, перевищує 8 млрд дол США.
Серед них програми таких міжнародних організацій, як ООН, ЄС, Червоний Хрест, міжнародних фінансових організацій (МВФ, СБ,
ЄБРР, ЄІБ), великих міжнародних компаній,
підтримка урядів країн-партнерів для надання невідкладної допомоги народу України та
біженцям з України, а також фінансування
різних галузевих проєктів економічної реконструкції після війни, включаючи продовольчу безпеку [3].
Вищезгадані програми надзвичайної допомоги для України можна розділити на дві
категорії: спрямовані на загальну підтримку
макрофінансової стабільності та на вирішення нагальних гуманітарних питань (зокрема, закупівлі продуктів харчування, надання
притулку та житла, ліків, палива для громадян тощо).
Важливо, що окрім програм екстреної
допомоги, зараз розробляється ряд середньострокових програм для відновлення економіки та продовольчої безпеки України після війни, зокрема:
- створений Фонд солідарності з Україною, ініційований ЄС та Світовим банком
для відновлення економіки України після
війни. Зараз ведуться переговори щодо капіталізації фонду. Швеція, Нідерланди, Австрія
та Японія вже оголосили про конкретну підтримку фонду;
- проекти ЄБРР для підтримки сталості,
продовольчої безпеки та інших засобів існування в Україні на суму 2,2 млрд дол США;
– ініціатива ЄІБ спрямована на «фінансування потреб критичної інфраструктури»
(транспорт, енергетика, розвиток міст та
цифрові інвестиції) та «допомога у відновленні всього зруйнованого російською армією». Попередній обсяг цих програм становив
1,7 млрд євро.

Зазначимо, що військова допомога Україні надається за окремими програмами та
не входить до програм загальної макроекономічної чи гуманітарної допомоги. Загальна сума заявленої військової допомоги
Україні від країн-партнерів становить понад
3 млрд дол США, але точна сума такої допомоги не повідомляється з очевидних міркувань безпеки.
Хоча зазначені суми значно перевищують надходження за попередні роки, слід
зазначити, що вони непорівняні з розміром
збитків, завданих Україні.
За експертними оцінками, оприлюдненими Прем’єр-міністром України, втрати
України від війни, розпочатої Росією, перевищать 1 трлн дол США. Ця цифра враховує як
вже зруйновану інфраструктуру та економіку, так і майбутні втрати на оновлення у найближчі роки [3].
Сьогодні гострою та актуальною постає
проблема продовольчої безпеки українців,
яку вирішуватимуть за допомогою різних
країн і власних господарських ініціатив.
На думку провідних експертів (А. Ткачук,
Ю. Третяк та ін.), через війну в 10 областях
України (північ, схід і південь) навряд чи
третина сільськогосподарських угідь взагалі буде засіяна, а потенціал втрати сільськогосподарської продукції для внутрішнього
споживання груп сільськогосподарської продукції становить від 32 до 71%. Наприклад,
71 % баклажанів не можна посіяти, втратять
врожай 68 % томатів, майже 50 % бобових,
53 % гречки, 36 % картоплі, 46 % цибулі;
38 % моркви; 45 % огірків, 32 % капусти;
35 % буряків, 52 % пшениці, яка була розрахована як на внутрішнє споживання, так і на
експорт [1].
Через військові дії та післявоєнні проблеми (мінування, нестача палива тощо)
в Україні може бути втрачено до 50 % усієї
сільськогосподарської продукції.
Безперечно, питання продовольчої безпеки в державі є дуже важливими. За останні
роки на Україну та Росію припадало близько
30 % світового експорту пшениці та 20 % світового експорту кукурудзи. Війна в Україні
вже спровокувала зростання світових цін на
продукти харчування. Найвищого історичного рівня їхня вартість досягла в квітні. Про це
повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO).
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Російське вторгнення зупинило український експорт. Через це, кажуть експерти,
відбулося зростання цін на продукти харчування, які вже досягли 10-річного максимуму в індексі ФАО через глобальні проблеми
зі збиранням врожаю. Таким чином, у березні
базовий показник світових цін на продукти
харчування становив 12,6 %. Індекс продовольчих цін ФАО склав 159,3 п., що на 33,6 %
більше, ніж у березні 2021 року [1]. Світові
ціни на пшеницю за місяць зросли на 19,7%.
Ціни на кукурудзу за місяць зросли на 19,1%.
Також подорожчали ячмінь та зерно. У березні подорожчали цукор (6,7%).
Зазначимо, що країни Африки вже зіткнулися з масштабним голодом у розпал війни в Україні, адже, наприклад, шість західноафриканських країн імпортували щонайменше 30 %, а в деяких випадках і більше 50 %
пшениці з України та Росії.
Через війну Росії в Україні третина українців можуть мати проблеми з отриманням
достатньої кількості їжі. Тому в нашій країні
започатковано ініціативу «Сади Перемоги»,
в межах якої надається консультативна підтримка місцевим громадам та домогосподарствам щодо організації ефективного садівництва, зберігання та переробки продукції, а
також заохочується кожна українська родина
долучитися до вирощування та переробки
власних культур [1]. Програма спрямована на
ефективне використання наявних земель та
виділення ресурсів у сільськогосподарське
виробництво для запобігання продовольчої
кризи в Україні. Тому її реалізація сприятиме
формуванню стратегічних і тактичних продовольчих резервів України на кілька років.
Зазначимо, що означена ініціатива була
успішно реалізована під час Першої та Другої
світових воєн у Канаді, США, Великобританії та Австралії під загальною назвою «Сади
Перемоги». Йдеться про городи та сади, які
були висаджені в приватних садибах і громадських парках цих країн.
Наприклад, у Канаді в 1917 році Департамент сільського господарства організував
акцію «Сад у кожному домі». Домовласників
заохочували садити, а також тримати курей
на своїх фермах для збору яєць. У школах запроваджено навчальну програму із садівництва. Результатом цього стало 209 200 «Садів
Перемоги» по всій країні.
До травня 1943 року в Сполучених Штатах налічувалося 18 мільйонів Садів Пере-
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моги: 12 мільйонів у містах і 6 на фермах. У
1944 році в садах Перемоги було вирощено
9,1 млн т фруктів і овочів, що еквівалентно річному товарному обсягу свіжих овочів.
Крім непрямої військової допомоги, такі сади
також розглядалися як «підвищення морального духу» мешканців, адже садівники могли
пишатися своєю працею та отримувати винагороду у вигляді врожаю. «Сади перемоги»
були частиною повсякденного життя тилу в
цих країнах [1].
І це дійсно дуже схоже на те, що пропонується для реалізації в Україні. Насправді у
військових умовах народжуються саме такі
ініціативи, оскільки вони викликані наявними загрозами та проблемами в сфері економічної та продовольчою безпеки.
Ми підтримуємо думку урядовців та
експертів, що «Сади Перемоги» – це відповідь українців окупантам на загрозу голоду.
Йдеться про самозайнятість сотень тисяч
людей, відволікання від психологічного тиску війни та постачання продовольства по
всій країні. Тому місцевим громадам рекомендується активно долучитися до ініціативи. Адже це буде спільний внесок у перемогу
України [3].
Важливо, що безпекова пропозиція
«Сади Перемоги» дасть можливість громадам відновити власні ресурси та залучити
людей для роботи, забезпечити продукцією
себе, своїх сусідів, території, які сьогодні постраждали під час війни і де є велика загроза
не вирощувати врожай.
Безперечно, позиції обласної та місцевої
влади в ініціативі «Сади Перемоги» передбачають розробку плану заходів із самозабезпечення основними продуктами харчування,
який визначатиме приблизний обсяг виробництва такої продукції для власних потреб
і може використовуватися для задоволення потреб Збройних Сил України та інших
військових підрозділів. Ми погоджуємося з
міжнародними експертами проектів, які вже
розробили перші рекомендації для місцевих
громад щодо реалізації ініціативи, зокрема
оцінку потреб місцевої громади в продуктах
харчування, облік наявної землі, збір потреб
домогосподарств, які потребують допомоги,
та створення відповідних координаційних
рад [1].
На думку Ю. Третяка, ця ініціатива означає, що домогосподарства повинні мати яко-
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мога більше врожаю, а місцеві громади використовуватимуть усі загальні площі, які вони
мають, особливо для зерна, яке не експортується, але яке в першу чергу призначене для
внутрішнього споживання. Це гречка, пшоно,
жито, ячмінь, квасоля, горох, а також цибуля,
томати, картопля та інші овочі, оскільки їх
потрібно вирощувати на більших ділянках,
до яких матиме доступ відповідна техніка.
Плюс молочна та м’ясна продукція, для виробництва якої можуть залучатися не великі
господарства, а можливості приватних ферм.
Також необхідно децентралізувати виробництво продукції тваринництва на рівні домогосподарств, знайти всі необхідні механізми
щодо стимулювання такої роботи.
Місцева влада за допомогою експертів
має підвищити обізнаність домогосподарств
про важливість виробництва більшої кількості продуктів харчування під час війни в
Україні. Сьогодні пропонуються типові місцеві програми «Сади Перемоги», які місцева
громада може затверджувати та фінансувати
з місцевого бюджету. Це стосується закупівлі
насіння, обладнання, паливно-мастильних
матеріалів, обладнання для сушіння та консервування [4].
Для цього місцева влада має максимально оцінити потреби та звернутися за допомогою до всіх, хто може її надати [5]. Необхідно
зв’язатися з компаніями, з містами-побратимами за кордоном для закупівлі всього необхідного, якщо це неможливо придбати на
місці. Сьогодні міжнародні партнери в наших
громадах максимально залучені до допомоги, але вона в основному зосереджена на гуманітарних потребах (їжа, гігієна, ліки), тому
потребують оновлення центри міжгалузевого та транскордонного співробітництва [3].
На сучасному етапі військової агресії питання продовольчої безпеки вже винесено на
суспільно-державний рівень. «Сади Перемоги» активно підтримують органи державної
влади, і ця робота, наскільки це можливо, повинна бути організована на місцевому рівні,
у місцевих громадах [6]. Зазначена політика
заслуговує на широку підтримку і потребує
розробки законодавчих пропозицій щодо
використання місцевих бюджетів [7] та закупівлі необхідних матеріалів та обладнання.
Важливо, щоб ця ініціатива була максимально децентралізованою, виступила потужним механізмом державного управління

у сфері продовольчої безпеки та наблизила
Україну до повної перемоги.
Висновки. Військова агресія Росії в
Україні спричинила загрозу продовольчій
безпеці в Україні та в світі. Запроваджена
урядом ініціатива «Сади Перемоги», в межах
якої надається консультативна підтримка
місцевим громадам та домогосподарствам
щодо організації ефективного садівництва,
зберігання та переробки продукції, спрямована на ефективне використання наявних
земель та виділення ресурсів у сільськогосподарське виробництво для запобігання
продовольчої кризи в Україні. Її реалізація
сприятиме формуванню стратегічних і тактичних продовольчих резервів України на
кілька років.
Місцеві влади повинні активно долучатися до реалізації зазначеної програми,
знаходити всі необхідні механізми щодо стимулювання такої роботи, розробляти плани заходів із самозабезпечення основними
продуктами харчування, які визначатимуть
оцінку потреб місцевої громади в продуктах
харчування, облік наявної землі, збір потреб
домогосподарств, які потребують допомоги
тощо. Відповідні програми місцева громада
може затверджувати та фінансувати з місцевого бюджету.
Урядова ініціатива заслуговує на широку підтримку і потребує розробки законодавчих пропозицій щодо використання місцевих
бюджетів та закупівлі необхідних матеріалів
та обладнання. Вона потребує максимальної
децентралізації та виступає потужним механізмом державного управління у сфері продовольчої безпеки України в умовах війни.
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ZOOM-СТОМЛЮВАНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Анотація
Через пандемію COVID-19, що охопила всі країни світу на початку 2020 року, людство
перевело своє спілкування у формат відеоконференцій, а мільярди людей швидко освоїли
відповідні програми та веб-сервіси. Менш ніж за рік багато людей практично без особливих проблем інтегрували Zoom-сервіс у свою діяльність та соціальне життя, а такі можливості, як спільне використання екрану стали критично важливими інструментами для
спілкування людей. В той же час масовий перехід під час пандемії COVID-19 від фізичної взаємодії до цифрової викликав побоювання з приводу психологічних ефектів «втоми від масштабування», що відноситься до почуття втоми, повʼязаної з використанням відеоконференцзвʼязку.
Мета статті: дослідити, як використання формату дистанційного Zoom-навчання вливає на виснаження і втому публічних службовців в Україні.
Наукова новизна полягає у дослідженні показників втоми за шкалою виснаження та втоми – Zoom Exhaustion & Fatigue Scale (ZEF-шкала), яка дозволяє отримати оцінку
Zoom-стомлюваності, що складається з п’яти оцінок (емоційної, зорової, соціальної, мотиваційної та загальної втоми) під час використання платформи Zoom. На основі спрощеної
ZEF-шкали виснаження та втоми, розробленої автором, та проведення онлайнового експрес-опитування слухачів курсів післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) державних
службовців було отримано практичні результати використання відеоконференцій.
Висновки. Майже для половини респондентів-чиновників характерний середній показник стомлюваності, а високі значення показника Zoom-стомлюваності властиві лише
для 17,8 % респондентів. Це дозволяє припустити, що в системі післядипломної освіти
Zoom-втомлюваність для більш ніж 80 % є не такою критичною. Тільки кожен пʼятий-шос
тий державний службовець у системі післядипломної освіти схильний до високого значення
складових та загальної Zoom-стомлюваності.
Ключові слова: Zoom-стомлюваність, ZEF-шкала, виснаження, емоційна втома, мотиваційна втома, зорова втома, соціальна втома, післядипломна освіта, відео конференція.
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ZOOM-FATIGUE OF CIVIL SERVANTS IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE EDUCATION
Abstract
Due to the COVID-19 pandemic, which spread to all countries of the world in early 2020, humanity
has translated its communication into video conferencing, and billions of people have quickly mastered
the relevant programs and web services. In less than a year, many people have integrated Zoom
into their activities and social lives with little difficulty, and features such as screen sharing have
become critical tools for peopleʼs lives. The massive COVID-19 pandemic shift from physical to digital
interaction has raised concerns about the psychological effects of «scaling fatigue» related to the
feeling of fatigue associated with the use of video conferencing.
The purpose of the article is to investigate how the use of the Zoom-learning format affects the
exhaustion and fatigue of public servants in Ukraine.
The scientific novelty is to study of fatigue on the scale of exhaustion and fatigue – Zoom
Exhaustion & Fatigue Scale (ZEF-scale), which allows you to get an assessment of Zoom-fatigue,
consisting of five assessments (emotional, visual, social, motivational and general fatigue) when using
the Zoom platform. Based on the simplified ZEF scale of exhaustion and fatigue developed by the
author, and conducting an online rapid survey of students of postgraduate education (training) for civil
servants, practical results of the use of videoconferencing were obtained.
Conclusions. Almost half of the official respondents have an average fatigue rate, and only
17.8 % of respondents have high Zoom fatigue rates. This suggests that in the system of postgraduate
education Zoom-fatigue for 80 % is not so critical. Only every fifth or sixth civil servant in the
postgraduate education system is prone to high levels of components and general Zoom fatigue.
Key words: Zoom fatigue, ZEF scale, exhaustion, emotional fatigue, motivational fatigue, visual
fatigue, social fatigue, postgraduate education, videoconference.
Постановка проблеми. Для проведення навчань і нарад вже до середини березня 2020 року програми для відеоконференцзвʼязку завантажували по 62 млн разів
на тиждень. До кінця квітня 2020 року в
Facebook був запущений програмний модуль
Messenger Rooms, а компанія Google зробила відкритим свій сервіс відеоконференцій
Meet. Але найбільшу популярність отримав
сервіс Zoom із його 300 мільйонами щоденних учасників.
Здавалося б, що все добре. Наочною стала широка і потенційна перспектива в майбутньому для такої онлайнової діяльності.
Проте виявилося, що спілкування у відеоформаті з декількома учасниками потребує
більшої концентрації уваги і викликає певне роздратування через технічні негаразди.
Крім того, онлайнова бесіда в реальному часі
є набагато складнішим завданням для людського мозку та тіла, ніж можна було передбачити спочатку. Тому після тривалої діяльності у такому режимі виникає відчуття втоми, вигоряння та апатії. Багато хто після завершення відеоконференцій став почуватися
втомленим, не міг продуктивно працювати і
з часом почав негативно реагувати на заплановані онлайнові заходи. Такий стан отримав
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назву Zoom fatigue (Zoom-втома) – емоційне
та психологічне виснаження, яке з’являється
через спілкування та навчання за допомогою
відеоконференцій.
Теоретичні та практичні передумови дослідження. Zoom-втома описує втому, занепокоєння або вигоряння, повʼязані
з надмірним використанням віртуальних
платформ для спілкування [1]. Втома від відеоконференцій виникає через ряд факторів,
але більшість з них, як правило, повʼязані з
одним важливим спостереженням: те, як ми
спілкуємося та інтерпретуємо інформацію,
залежить від нашого тіла та невербальних
сигналів співрозмовника [2]. Тіло співрозмовника та його невербальні сигнали мають
важливе значення у процесі спілкування.
Але сприйняття образу тіла співрозмовника у віртуальному просторі, у порівнянні зі
сприйняттям того ж тіла в загальному просторі, може бути навіть гірше, ніж коли ми
взагалі не бачимо співрозмовника.
Коли ми сприймаємо реальний світ, наші
органи почуття не просто обʼєктивно повідомляють факти про цей світ. Швидше, наш
розум уже працює над інтерпретацією та
конструюванням світу відповідно до нашого минулого досвіду. Виявляється, це завж-
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ди питання уявлення, а не просто бачення.
Можна сказати, що ми частково сприймаємо,
а наше сприйняття формується тим, на чому
ми сконцентровані зараз. З біологічної точки
зору, відеоконференцзвʼязок ускладнюється малорухливим щоденним ритмом під час
пандемії. Цікаво, що фізична активність повʼязана зі зниженням ризику втоми приблизно на 40 % [3].
Також є й інші чинники втоми, на які
вказують дослідники, наприклад, затримка
у часі. Навіть при наявності дуже швидкісного каналу звʼязку існує майже непомітна затримка, яка додає напруги нашому мозку, не
враховуючи очевидні відставання сигналів
відео та звуку, які створюються нестабільними Інтернет-зʼєднаннями. Виявляється, мілісекундні затримки віртуальних вербальних
відповідей негативно впливають на наше
міжособистісне сприйняття навіть без будьяких проблем з Інтернетом або технічних негараздів [4–5].
З іншого боку, нечітке зображення не
дозволяє оцінити, чи співрозмовник (слухач)
слухає нас, цікаво йому чи ні, відволікається
він на інші справи тощо. Чим більше учасників навчання (наради), чим менше екранчики-прямокутники, тим складніше відстежувати таку взаємодію. Існують переконливі
докази того, як зоровий контакт покращує
звʼязок – це більш швидші відповіді [6], найкраще запамʼятовування осіб [7], а також підвищена симпатія та привабливість [8]. Ці інструменти, які роблять взаємодію органічно
корисною, скомпрометовані під час перегляду відео. На відео погляд має бути спрямований у камеру, щоб виглядати як зоровий контакт із співрозмовником, а під час конференцій із трьома чи більше людьми неможливо
розрізнити взаємний погляд між будь-якими
двома людьми.
Наприклад, у дослідженні [9] виділено чотири основні причини втоми від
Zoom-конференцій:
– тривалий близький зоровий контакт зі
співрозмовниками (слухачами). Особа під час
відеоконференції може мати дуже великий
розмір, щоб справляти враження надмірної
близькості, що викликає дискомфорт. Наш
мозок може сприймати надмірну близькість
осіб навіть у віртуальному режимі як такий собі стрес. Це своєрідний «ефект ліфта»:
люди в ліфті, як правило, відвертаються від

інших, дивлячись вниз або іншим чином відводячи погляд, щоб звести до мінімуму зоровий контакт з іншими людьми. Тому, щоб
зменшити відчуття стресу, можна зменшити
розмір зображення інших учасників наради
(навчання) або вимкнути камеру;
– тривале споглядання себе («ефект
дзеркала»). Для людини неприродно так довго дивитися на себе. Це все одно, що за нею
постійно хтось ходить із дзеркалом і змушує дивитися в нього. Перегляд дзеркального зображення призводить до негативних
дій. Наприклад, психологи стверджують, що
схильність до зосередження на собі може підштовхнути жінок до депресії, хоча чоловіки
менш схильні до такого ефекту;
– зменшення рухливості. Під час особистих розмов або розмов телефоном люди
рухаються, а під час відеоконференції, як
правило, людина повинна залишатися на одному місці. Люди краще працюють, коли рухаються;
– ментальна напруга. Під час реального
спілкування люди використовують невербальну комунікацію, підсвідомо інтерпретують жести, і це полегшує сприйняття розмови. Водночас у відеоконференціях людям доводиться більше зосереджуватись, щоб співрозмовники правильно розуміли сенс слів
без невербальних підказок. Приклади включають центрування себе в поле зору камери або кивання протягом декількох секунд.
Результати дослідження продемонстрували,
що люди говорять на 15 % голосніше під час
спілкування через канали відеоконфренц
звʼязку.
Перераховані вище причини стомлюваності та психологічного виснаження підштовхнули дослідників до того, щоб визначати втому як відчуття виснаження від
участі у відеоконференціях. Для цього в
Стенфордському університеті (США) була
розроблена шкала виснаження та втоми –
Zoom Exhaustion & Fatigue Scale (ZEF-шкала) [8; 5; 10]. Відповідно до цієї шкали, загальний показник (оцінка) Zoom-стомлюваності визначається на підставі пʼяти оцінок:
– емоційної втоми (ЕВ), яка повʼязана
з почуттям перевтоми та виснаження після
взаємодії з іншими людьми під час відеоконференцій;
– зорової втоми (ЗорВ), що свідчить про
те, як сприймається зір або зоровий дистрес;
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– соціальної втоми (СВ), що стосується
почуття бажання залишитися наодинці після
взаємодії з іншими людьми за допомогою відеоконференції;
– мотиваційної втоми (МВ), повʼязаної
з мотивацією розпочати роботу та почуттям
активності після відеоконференції;
– загальної втоми (ЗВ), яка визначає
почуття фізичного та психологічного виснаження та втоми як факт.
При цьому для кожного типу втоми визначено інтервал оцінювання між 3 (низька стомлюваність) та 15 (висока стомлюваність) балами, а загальний показник
ZEF-шкали коливається від 15 (низька втомлюваність) до 75 (висока стомлюваність) балів. Використання ZEF-шкали у вигляді опитувальника [8] дозволило стенфордським
дослідникам проблематики Zoom-стомлюваності на вибірці понад 10 тис. респондентів отримати цікаві результати. Так, графік
щільності оцінки ZEF за статтю свідчить про
те, що жінки більше схильні до Zoom-втомлюваності, ніж чоловіки. Близько чверті респондентів цього дослідження вказали, що
вони щодня беруть участь у трьох відеоконференціях, по 20 % – у двох та чотирьох відеоконференціях відповідно. Тривалість часу
типової відеоконференції для половини респондентів становить 45–60 хвилин, близько
20 % – більше 60 хвилин. Часовий інтервал
між відеоконференціями для третини опитаних менше ніж 15 хвилин, і лише для 15 – понад 60 хвилин.

Результати дослідження. Щоб узагальнити річний досвід дистанційного навчання
у системі післядипломної освіти, автором
статті влітку 2021 року було проведено відповідне онлайнове дослідження в Україні.
На основі стендфордської ZEF-шкали була
розроблена експрес-шкала, в якій кожен тип
втоми оцінювався в інтервалі між 3 (низька
стомлюваність) і 9 (висока стомлюваність)
балами, а загальний показник ZEF-шкали –
від 15 (низька стомлюваність) до 45 висока
стомлюваність) балів (див. Додаток).
В онлайновому опитуванні взяло участь
понад 750 респондентів серед державних
службовців, серед яких чоловіків було 25 % та
жінок 75 %, що відповідає загальній структурі
державної служби в Україні. За віком респонденти розподілилися таким чином: до 25 років – 7 %; 25–35 років – 17 %; 35–45 років –
45 %; 45–55 років – 24 %; понад 55 років – 7 %.
Проведене дослідження показало, що
46 % респондентів брали участь у відеоконференціях не рідше одного разу на місяць;
26 % – один раз на тиждень; 18 % – один раз
на день; 10 % – кілька разів на день. Майже
3/4 (73 %) респондентів у типовий день беруть участь в одній відеоконференції, 22 % –
у двох та 5 % – у трьох. Тривалість типової
відеоконференції державних службовців за
останній рік показано на Рис. 1. 74 % опитаних під час відеоконференцій зазвичай
використовують ПК-ноутбук; 7 % – смартфон-планшет; 20 % – і ПК-ноутбук, і смартфон планшет.

Рис. 1. Типова відеоконференція (у хвилинах) для державних службовців
У Табл. 1 представлено розподіл оцінок
для різних складових Zoom-стомлюваності
державних службовців у системі післядипломної освіти в Україні. Для більше, ніж по-
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ловини респондентів, їх соціальна і мотиваційна втома має низьку оцінку, а для половини респондентів характерна середня оцінка
емоційної, зорової і загальної втоми.
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Розподіл оцінок для різних складових Zoom-стомлюваності

Таблиця 1

Оцінка/Тип

ЕВ

ЗорВ

СВ

МВ

ЗУ

Низька (3–5 балів)

26,7 %

28,9 %

51,1 %

68,9 %

37,8 %

Середня (6–7 балів)
Висока (8–9 балів)

57,8 %

15,6 %

На Рис. 2 представлені результати дослідження складових Zoom-стомлюваності
державних службовців у системі післядипломної освіти (середні значення): найменше значення – для мотиваційної втоми (менше 5 балів), а найбільші – для емоційної та
зорової втоми (більше 6 балів). При цьому
загальна Zoom-стомлюваність вибірки склала 28,56 бала, що трохи нижче за середню

48,9 %

22,2 %

31,1 %

17,8 %

26,7 %
4,4 %

46,7 %

15,6 %

втому (30 балів). Діапазон загальної оцінки
Zoom-стомлюваності: 15–43 бала, а розподіл
показника Zoom-стомлюваності має такий
вигляд: 15–25 балів (низька втома) – 33,3 %
респондентів; 26–35 балів (середня втома) –
48,9 %; 36–43 бали (висока втома) – 17,8 %.
Zoom-стомлюваності жінок на 10–15 % вище,
ніж у чоловіків у кожному з рівнів втоми
(низькому, середньому та високому).

Рис. 2. Складові Zoom-стомлюваності державних службовців у системі післядипломної
освіти
Висновки. Проведене дослідження в
системі післядипломної підготовки державних службовців в Україні підтвердило результат Стенфордського університету (США):
жінки більше схильні до Zoom-втомлюваності, ніж чоловіки. Майже половина респондентів-чиновників має середню стомлюваність, а високі значення Zoom-втомлюваності притаманні лише 17,8 % респондентів. У
розрізі складових Zoom-стомлюваності високі значення спостерігаються для зорової
втоми (22,2 %); соціальної втоми (17,8 %);
емоційної та загальної втоми (по 15,6 %)
(див. Табл. 1), тобто тільки кожний пʼятий–
шостий державний службовець схильний до
високого значення складових та загальної
Zoom-стомлюваності. Це дозволяє припустити, що в системі післядипломної освіти
Zoom-стомлюваність для 80 % є не такою
критичною. Крім того, в іншому досліджен-

ні автора у 2020 році [11] було отримано результати, які вказують на те, що майже 3/4
опитаних слухачів курсів підвищення кваліфікації з числа чиновників підтверджують
готовність завжди (постійно) проходити
навчання в онлайновому режимі. Крім того,
майже 45 % респондентів-чиновників вважали корисним для себе онлайнове навчання, 42 % – змішане навчання (онлайнове та
офлайнове) та лише 13 % опитаних – традиційне («face-to-face»).

Додаток
Опитувальник для адаптованої ZEF-шкали
Інструкція: оцініть, будь ласка, наскільки Ви погоджуєтеся з наступними твердженнями за шкалою від 1 до 3:
1 – зовсім ні
2 – помірковано
3 – дуже
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1. Наскільки емоційно виснаженим Ви
почуваєтеся після відеоконференцій?
2. Наскільки розмитим стає Ваш зір після відеоконференцій?
3. Чи бажаєте Ви побувати наодинці після відеоконференцій?
4. Як часто Ви почуваєтеся занадто
втомленими, щоб займатися іншими справами після відеоконференцій?
5. Наскільки Ви втомлюєтеся після відеоконференцій?
6. Наскільки дискомфортно Ви почуваєтеся після відеоконференцій?
7. Наскільки роздратовані Ваші очі після
відеоконференцій?
8. Чи потрібно Вам побути наодинці після відеоконференцій?
9. Наскільки Ви боїтеся робити щось після відеоконференцій?
10. Наскільки Ви фізично виснажені після відеоконференцій?
11. Наскільки Ви дратівливі після відеоконференцій?
12. Наскільки сильно болять Ваші очі
після відеоконференцій?
13. Наскільки Ви прагнете уникати соціальних контактів після проведення відеоконференцій?
14. Як часто Вам не хочеться робити нічого після відеоконференцій?
15. Наскільки Ви психічно виснажені після відеоконференцій?
Ключ
Емоційна втома (ЕВ): 1; 6; 11
Зорова втома (ЗорВ): 2; 7; 12
Соціальна стомлюваність (СВ): 3; 8; 13
Мотиваційна втома (МВ): 4; 9; 14
Загальна втома (ЗВ): 5; 10; 15
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАГРОЗАМ У СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА
ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЇ В УКРАЇНУ
Анотація
Метою статті є дослідження особливостей та механізмів протидії інформаційним впливам у соціальних медіа під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
Наукова новизна полягає у дослідженні та аналізі основних підходів до використання
соціальних мереж під час російського вторгнення в Україну 2022 року; вивченні особливостей
протидії інформаційним загрозам у соціальних мережах, зокрема завдяки здійсненню порівняльного аналізу поширеності російських соціальних мереж до заборони їх використання в
Україні та після неї, а також визначенні ставлення українців до блокування російських соціальних мереж і проросійських телевізійних телеканалів; здійснено спробу узагальнення механізмів боротьби з російською пропагандою та сформовано пропозиції щодо державної протидії інформаційним загрозам у соціальних медіа.
Висновки. Поширення інформації про воєнні злочини РФ на території України є важливим
стратегічним завданням. Зважаючи на те, що соціальні мережі стали потужним майданчиком для ведення інформаційної війни Росії проти України, варто підвищувати роль державних
механізмів у боротьбі з російською пропагандою, зокрема через соціальні медіа та посилення
тиску на антиукраїнські джерела. Із цією метою потрібно подбати про систематичне оновлення медійного законодавства, яке дозволило б оперативно та своєчасно реагувати на зміни інформаційного простору. Водночас важливим аспектом протидії інформаційним загрозам
є розвиток налагодженої системи всебічної державної підтримки фактчекінгових ініціатив.
Разом із тим, слід зосередитися на розбудові системи регіональних представництв компаній
Google та світових соціальних мереж Facebook і Twitter.
Ключові слова: інформаційна політика, соціальні мережі, дезінформація, пропаганда, соціальні медіа.
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CURRENT PROBLEMS OF COUNTERING INFORMATION THREATS IN SOCIAL MEDIA DURING
THE FULL-SCALE RUSSIAN INVASION IN UKRAINE
Abstract
The purpose of the article is to study the features and mechanisms of counteracting
informational influences on social media during the full-scale invasion of the Russian Federation in
Ukraine.
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The scientific novelty lies in the study and analysis of the main approaches to the use of social
networks during the Russian invasion of Ukraine in 2022; studying the features of counteracting
information threats on social networks, in particular by conducting a comparative analysis of the
prevalence of Russian social networks before and after the ban on their use in Ukraine, as well as
determining the attitude of Ukrainians to blocking Russian social networks and pro-Russian television
channels; an attempt was made to generalize the mechanisms of combating Russian propaganda and
proposals were made for state counteraction to information threats on social media.
Conclusions. Dissemination of information about Russian war crimes on the territory of Ukraine
is an important strategic task. Given that social networks have become a powerful platform for Russia’s
information war against Ukraine, the role of state mechanisms in combating Russian propaganda
should be increased, through social media and increased pressure on anti-Ukrainian sources. To this
end, it is necessary to take care of the systematic updating of media legislation, which would allow
prompt and timely response to changes in the information space. At the same time, an important aspect
of counteracting information threats is the development of a well-established system of comprehensive
state support for fact-checking initiatives. At the same time, the focus should be on building a system of
regional offices of Google and the global social networks Facebook and Twitter.
Key words: information policy, social networks, misinformation, propaganda, social media.
Постановка проблеми. Соціальні мережі
стали невід’ємною складовою інформаційного суспільства. Завдячуючи цифровим технологіям, їхнє розповсюдження набуло світових
масштабів. Станом на січень 2022 року аудиторія соціальних мереж досягла 4,62 млрд
осіб, що становить 58,4 % від населення всієї
планети [1]. Така популярність соціальних медіа стала причиною їх використання у процесі
ведення інформаційної війни як одного з основних інструментів впливу на маси. Доступність і поширеність соціальних мереж робить
їх універсальним засобом для поширення
дезінформації, пропаганди, мови ворожнечі
тощо. Подібні інформаційні маніпуляції мають величезний вплив на свідомість людини,
що в подальшому призводить до дестабілізації внутрішньої ситуації в країні та поляризації суспільства. Зважаючи на це, в умовах
повномасштабного російського вторгнення
в Україну в лютому 2022 року набуває особливої ваги питання протидії інформаційному впливу, а також збереження цілісності та
суб’єктності українського медіапростору.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питання маніпулятивного
інформаційного впливу Російської Федерації
у різні періоди часу займалися як зарубіжні,
так і українські вчені. Особливої уваги варті
наукові розвідки А. Бадаві, Е. Фераррі, К. Лерман, Є. Булани, І. Паніної. Питання російської
інформаційної агресії в соціальних медіа та
протидії їй перебуває в центрі уваги Т. Вайди, І. Ципердюка, Г. Петришин, Г. Почепцова,
К. Молодецької-Гринчук, Н. Семен. Однак,

зважаючи на відкрите вторгнення Російської
Федерації в Україну, що розпочалося 24 лютого 2022 року, та появу нових інструментів
інформаційного впливу, ефективна протидія
інформаційним загрозам можлива за умови
пошуку нових підходів до її реалізації та є актуальною для подальшого вивчення.
Мета статті – дослідження особливостей та механізмів протидії інформаційним
впливам у соціальних медіа під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.
Виклад основного матеріалу. Реальністю сьогодення стала зміна підходів до
ведення війни. Значною мірою посилилась
роль інформаційної складової, що зумовлено
інтенсивним розвитком інформаційно-комунікаційних технологій. Підтвердженням цієї
тези є російська інтервенція в Крим, окупація частини Луганської та Донецької областей України, а також відкритий воєнний напад Російської Федерації за підтримки Білорусі на Україну. Поряд зі збройною агресією
Росія застосовує цілий комплекс заходів, які
мають на меті спотворити інформаційний
простір України та світу. Головною метою такого впливу є деморалізація населення, введення його в оману, створення суб’єктивної
точки зору про перебіг війни, а також закріплення власних наративів у світовому медіаполі. У підсумку, ці фактори можуть дозволити зменшити опір населення України, за
рахунок чого Росія отримає стратегічно-політичні переваги для здійснення подальшого
збройного наступу.

№ 2/2022 The Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine 103

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Крім традиційних ЗМІ, для здійснення
інформаційного впливу Росія використовує
також більш сучасні інструменти навіювання на масову авдиторію, зокрема соціальні
мережі. За даними Служби безпеки України
близько 70 % деструктивних матеріалів про
Україну просуваються саме з інформаційного простору РФ, зокрема із соціальних мереж.
Зважаючи на це, СБУ ініціювала продовження блокування російських соціальних мереж
в Україні ще на три роки [2].
Запровадження таких обмежень дозволило суттєво зменшити кількість українських користувачів, які послуговувалися російськими соціальними мережами. За даними проєкту «Kantar CMeter», у січні 2017 року
російські соціальні мережі ВКонтакті та Однокласники увійшли до місячного рейтингу
25 найбільш відвідуваних сайтів українськими користувачами із охопленням у 76,9 % та
47,3 % відповідно [3]. Вже у січні 2022 року
жодна з вищезазначених соціальних мереж
не увійшла до згаданого рейтингу [4].
На тлі повномасштабного вторгнення
Росії в Україну 4 березня 2022 року Державна Дума РФ ухвалила закон, який передбачає
запровадження кримінальної відповідальності за поширення фейків про російську
армію [5]. Це спричинило закриття низки
опозиційних ЗМІ та онлайн-платформ. Того
ж дня російське наглядове відомство Роскомнагляд заблокувало у Росії соціальну мережу

Twitter [6]. 6 березня про призупинення своєї роботи заявили у соціальній мережі TikTok [7]. 21 березня Тверський суд Москви визнав інтернет-компанію «Meta» екстремістською організацією і заборонив використання соціальних мереж Facebook та Instagram,
які їй належать [8]. Зважаючи на обмеження
діяльності низки ресурсів, російські соціальні мережі ВКонтакті та Однокласники стають важливими платформами для обміну та
поширення інформаційного контенту.
Задля того, аби дослідити використання соціальних мереж інтернет-користувачами, а також проаналізувати їхнє ставлення
до заходів, що вживає держава щодо заборони маніпуляційних впливів у інформаційному просторі, у грудні 2021 року ми провели
електронне опитування [9], де респондентами стали 307 осіб із 16 регіонів України. Більшість опитаних – це особи від 18 до 35 років,
що становить 86 % від загальної кількості
респондентів.
Результати опитування свідчать, що
найпопулярнішою мережею для отримання новин є Telegram, на це вказали 66,7 %
респондентів. На другому місці Facebook –
54,4 %, на третьому – Instagram – 52 %. Далі
йдуть ТікТок – 14 %, Twitter – 4,1 %, ВКонтакті та Однокласники по 1,2% відповідно.
Не переглядають новини у соціальних мережах – 8,8 % опитаних (Рис. 1).

Рис. 1. Використання соціальних мереж для отримання новин
Окремо варто зазначити про користування забороненими соціальними мережами ВКонтакті та Однокласники. До травня 2017 року ВКонтакті використовували
68,4 % опитаних, Однокласники – 4,1 %. Водночас 17,5 % користувачів використовували
обидві мережі, 10 % – не користувалися згаданими ресурсами.
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Станом на грудень 2021 року 64,3 %
опитаних зовсім не використовують згадані
мережі, 12,9 % – користуються на постійній
основі ВКонтакті, 2,3 % – Однокласниками,
20,5 % опитаних іноді перевіряють свої акаунти в цих мережах (Рис. 2).
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Рис. 2. Порівняння використання російських соціальних мереж в Україні до запровадження
заборони у 2017 році
Водночас 53,8 % опитаних позитивно
ставляться до заборони російських соціальних мереж, 33,9 % – нейтрально, 10,5 % – негативно, 1,8 % респондентів нічого не знають про заборону.
Опитування також демонструє, що переважна більшість респондентів переконані,
що блокування російських соціальних мереж
є дієвим, на це вказали 52,6 % опитаних. Вважають цей крок неефективним – 28,6 %, а
17 % – не визначилися з думкою. Крім цього,
63,2 % опитаних вважають, що держава недостатньо робить для протидії інформаційним загрозам.
Таким чином завдяки нашому опитуванню ми визначили, що найпопулярнішою
соціальною мережею для отримання новин
є Telegram, який використовують 66,7 % респондентів. Про популярність цієї мережі свідчать і дані проєкту «Kantar CMeter», що проводили своє опитування у грудні 2021 року
серед користувачів смартфонів на базі
Android віком від 16 до 55 років. За результатами опитування, Telegram має охоплення у
88,5 % користувачів [10].
Здобув популярності Telegram і під
час політичних акцій і протестів. Зокрема,
під час масових демонстрацій у Білорусі в
2020 році люди мали змогу отримувати інформацію щодо координації та організації протестних акцій у Telegram-каналах
«NEXTA» та «NEXTA Live». Відповідно до розвитку подій у Білорусі, канали почали інтенсивно збільшувати власну аудиторію та

стали серйозною проблемою для авторитарного режиму О. Лукашенка [11]. 20 жовтня
2020 року суд Центрального району Мінська
ухвалив рішення, відповідно до якого інформаційний Telegram-канал «NEXTA Live» і логотип «NEXTA» визнані екстремістськими матеріалами [12].
Росія ж використовує месенджер
Telegram для проведення власних інформаційних операцій щодо інших держав, зокрема України. У лютому 2021 року кіберфахівці
Служби безпеки України виявили масштабну
агентурну мережу, яка діяла на замовлення
спецслужб Російської Федерації. До її складу входили мешканці південних регіонів
України, активісти екстремістського угруповання «Русская весна». Спецслужби РФ залучали українських громадян до створення
Telegram-каналів всеукраїнського та регіонального рівня [13].
Воєнний стан в Україні зумовив зміну
уподобань користувачів щодо каналу отримання новин та значною мірою підвищив попит на споживання контенту з Telegram-каналів. Згідно з даними дослідження Kantar
Україна, що проведене впродовж 19–20 березня 2022 року, основним джерелом інформації стали офіційні Telegram-канали державних інституцій, цю відповідь обрало 57 %
респондентів. У місцевих групах у месенджерах (чат будинку чи населеного пункту) та
соціальних мережах інформацію отримують
47% опитаних, а приватні Telegram-канали
читають 37 % користувачів [14]. Варто від-
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значити, що аудиторія окремих новинних
Telegram-каналів політичного спрямування
станом на березень 2022 року зросла у декілька разів, зокрема Telegram-канал очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма налічує
870 тисяч читачів [15], а канал радника Міністра внутрішніх справ Антона Геращенка –
близько 480 тисяч підписників [16].
Зміщення акцентів на джерелах отримання новин потребує також і системної роботи з боку держави над реалізацією української інформаційної стратегії у період війни.
Створені незадовго до війни Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
при Міністерстві культури та інформаційної
політики України [17] й Міжнародний центр
протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України [18], а також
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України [19] стали одними
з основних державних інституцій у боротьбі
з дезінформацією, розвінчуванні фейків, просуванні українських наративів, а також проведенні інформаційних кампаній.
Так, у січні 2022 року у Держспецзв’язку
повідомили, що не радять використовувати військовим соціальні мережі, на кшталт
WhatsApp чи Telegram, водночас у відомстві
порекомендували користуватися швейцарським месенджером Threema та зазначили,
що наразі IT-фахівці установи тестують месенджер власної розробки – «Розмова». Після проведення відповідного тестування на
захищеність додатку буде ухвалено рішення
про його використання військовими [20].
Із самого початку вторгнення Росії в
Україну держава демонструє значну стійкість
і спроможність у питаннях протидії інформаційним вкидам Російської Федерації та провадить послідовну політику з їх знешкодження та обмеження зони впливу. Уряд України
створив Telegram-канал «ІТ-армія України»
для координації атак на цифрові системи
російських військових. Наразі кількість підписників-волонтерів каналу налічує близько
300 тисяч осіб [21].
Також у лютому Департамент кіберполіції Національної поліції України запустив
чат-бот у Telegram «Народний месник», за
допомогою якого користувачі можуть повідомляти про мітки, які окупанти лишають на
дорогах [22]. Крім цього, відомство запустило бот для інформування росіян про реальну
ситуацію в Україні [23].
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У березні Міністерство оборони України почало використовувати технологію для
розпізнавання облич від Clearview AI, що дозволяє ідентифікувати вбитих російських солдатів та знаходити їхні родини, щоб повідомити про смерть родича. Система має доступ
до бази з 10 млрд фото, 2 млрд з яких – із соціальної мережі ВКонтакті [24].
24 лютого 2022 року Центр протидії дезінформації опублікував список Telegram-каналів, які активно поширюють дезінформацію та беруть участь в кампаніях із дестабілізації ситуації в Україні. Йдеться про такі
канали: «Легитимный», «Резидент», «Черный квартал», «Киевский кейс», «Херсон
live», «Кривой рог онлайн», «UKRMEDIA»,
«Klymenko Time», «Макс Бужанский», «ОЛЬГА
ШАРИЙ» та інші [25].
У березні Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно із
Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Міністерством оборони України, Апаратом головнокомандувача Збройних
Cил України та громадськими організаціями
запустив бот «Dovidka Info» у Telegram і Viber,
який дає поради, як підготуватися та діяти у
надзвичайних ситуаціях [26].
31 березня Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомила інтернет-провайдерів про те, що почала
виключати з Реєстру операторів провайдерів
телекомунікацій, які відмовляються блокувати російську пропаганду [27].
Поряд із тим, соціальні мережі також
почали дослухатися до запитів українського
Уряду та громадянського суспільства у питаннях боротьби з інформаційною агресією
РФ та вживати відповідних заходів. Так, компанія «Meta» продовжила маркувати дописи російських ЗМІ, а також знижувати пріоритет їхньої видачі та ускладнювати пошук
цих ресурсів у Facebook та Instagram у світі.
До того ж ресурси почали обмежувати пересилання підозрілих повідомлень та маркувати ті, що походять не безпосередньо від відправника [28].
Окремо варто сказати про результати
роботи з російською пропагандою у соціальній мережі Twitter. Так, станом на 16 березня
було видалено або позначено як недостовірні понад 50 тисяч повідомлень, які містили
брехливу інформацію про війну Росії проти
України. Ще понад 75 тисяч профілів вида-
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лили через порушення політики платформи щодо спаму та маніпуляцій на платформі [28].
Сьогодні інформаційну війну можна вважати не лише складовою загальної воєнної
стратегії, а й паралельним компонентом воєнних кампаній. Соціальні медіа стали ще одним інструментом держави для здійснення
масової комунікації зі світовою та внутрішньою українською спільнотами. Наразі Україна тримає перевагу в інформаційному протистоянні Російській Федерації, а державні інститути оперативно реагують на нові виклики та успішно розвінчують російські фейки.
Висновки. Інформаційний фронт став
одним із важливих майданчиків боротьби
під час повномасштабного вторгнення Росії
в Україну. Поширення дезінформації та пропаганди з боку РФ змусило державу використовувати нові підходи у питаннях протидії російським інформаційним загрозам. Так,
держава успішно використовує месенджери
та соціальні мережі для збору та поширення інформації щодо російських військових, а
також пересування військової техніки. Крім
цього, державні інституції налагодили співпрацю із представництвами соціальних мереж
з метою посилення протидії інформаційним
атакам Росії. Утім ефективна протидія інформаційним загрозам у соціальних медіа можлива лише за рахунок створення повноцінної
системи заходів, що дозволила б запровадити системний механізм боротьби на державному рівні. Ми вважаємо за доцільне розробити комплексний підхід для знешкодження
інформаційних впливів РФ у соціальних медіа, що стане невід’ємною частиною інформаційної політики держави шляхом виконання
таких завдань:
– систематичне оновлення медійного законодавства, що дозволить провадити ефективну державну інформаційну політику щодо
нових інформаційних продуктів і послуг, а також підвищити спроможність боротьби України з дезінформацією в кіберпросторі;
– виведення українського сегменту
користувачів таких ресурсів як Facebook,
Twitter та Google з-під адміністрування російськими регіональними представництвами
шляхом відкриття регіональних офісів вищезгаданих компаній в Україні;
– розвиток грантової системи для авторів українськомовного контенту на базі Мініс-

терства культури та інформаційної політики,
а також підвідомчих установ та підприємств;
– подальше блокування російських медіа та соціальних мереж з використанням
досвіду України та іноземних держав;
– розвиток налагодженої системи державної підтримки фактчекінгових ініціатив;
– збільшення державного фінансування освітніх програм із медіаграмотності та
медіагігієни.
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ЗАПОРУКА
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ
Анотація
У статті досліджено теоретичні основи формування кредитної політики банку в контексті зміцнення фінансової безпеки банку. З’ясовано, що в умовах поширення коронавірусної
хвороби COVID-19 та під час російського вторгнення в Україну 2022 року посилюються певні загрози щодо банківської безпеки. Запропоновано напрями удосконалення формування кредитної
політики банку шляхом розробки ефективної стратегії розвитку банків у контексті грошово-кредитної політики НБУ та гнучкої системи кредитного менеджменту.
Метою статті є дослідження теоретичних засад формування кредитної політики банків і розробка практичних рекомендацій щодо мінімізації існуючих ризиків та негативних факторів впливу в контексті зміцнення банківської фінансової безпеки.
Наукова новизна полягає у дослідженні теоретичних основ кредитної політики банку
в контексті зміцнення його фінансової безпеки. Сформовано авторське визначення сутності
категорії «кредитна політика» та визначено її роль у забезпеченні розвитку системи банківського кредитування. Проаналізовано стан окремих фінансових показників діяльності банків
України, зафіксовано підвищення рівня відсоткових ставок за кредитами та скорочення обсягів кредитування фізичних осіб, а також зростання показників кредитного ризику. За результатами дослідження запропоновано шляхи формування ефективної стратегії розвитку
банків, зокрема врахування факторів впливу на кожному з її етапів, використання новітніх
цифрових кредитних інструментів та продуктів, застосування гнучкої системи кредитного
менеджменту.
Висновки. Проведене дослідження дало змогу сформувати власне бачення сутності категорії «кредитна політика» та дозволило з’ясувати значущість її впливу в забезпеченні розвитку системи банківського кредитування. Відомо, що ситуація ускладнюється певними загрозами щодо розвитку системи банківського кредитування, зокрема змін кредитного портфеля банків, зростання кредитних ставок та спаду кредитного потенціалу фізичних осіб, а
також посилення кредитного ризику в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та
під час російського вторгнення в Україну 2022 року.
Вважаємо, що розробку ефективної стратегії кредитної політики банку, слід здійснювати із врахуванням ймовірних зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, детального прогнозу
кон’юнктури фінансового ринку, визначення допустимого обсягу кредитних ресурсів, обґрунтування показників приросту капіталу тощо.
При розробці кредитної політики банку слід використовувати новітні кредитні інструменти та продукти, сприяти впровадженню інноваційних технологій, що дозволить врахувати можливі ринкові коливання. Створення ефективної та гнучкої системи кредитного менеджменту стане основою фінансової стійкості та прибутковості банків, а отже – належної
фінансової безпеки банку.
Ключові слова: кредитна політика, кредитний ризик, банківський кредит, кредитний менеджмент, банківська безпека, фінансова безпека.
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WAYS OF CREDIT POLICY OPTIMIZATION AS A GUARANTEE
OF THE BANK’S FINANCIAL SECURITY
Abstract
The article examines the theoretical foundations of the bank’s credit policy in the context of
strengthening the bank’s financial security. It was found that in the context of the spread of coronary
heart disease COVID-19 and during the Russian invasion of Ukraine in 2022, certain threats to banking
security are increasing. The directions of improvement of formation of credit policy of bank by development of effective strategy of development of banks in the context of monetary policy of NBU and flexible
system of credit management are offered.
The purpose of the article is to study the theoretical foundations of banks’ credit policy and to
develop practical recommendations for minimizing existing risks and negative influences in the context
of strengthening banking financial security.
The scientific novelty s the study of the theoretical foundations of the bank’s credit policy in the
context of strengthening the financial security of the bank. The author’s definition of the essence of the
category «credit policy» is formed and its role in ensuring the development of the bank lending system
is attributed. The state of some financial indicators of Ukrainian banks’ activity is analyzed, the level
of interest rates on loans and the reduction of retail lending, as well as the growth of credit risk indicators are recorded. According to the results of the research, the ways of forming an effective strategy of
banks’ development are proposed, in particular, taking into account the factors of influence at each of
its stages, using the latest digital credit instruments and products, applying a flexible credit management system.
Conclusions. The study allowed the author to form his own vision of the essence of the category of
«credit policy» and clarified the importance of its impact in ensuring the development of bank lending.
It is known that the situation is complicated by certain threats to the development of the bank lending
system, including changes in the loan portfolio of banks, rising lending rates and declining credit potential of individuals, as well as increasing credit risk in the spread of coronary heart disease COVID-19
year.
We believe that the development of an effective credit policy strategy of the bank should be carried
out taking into account possible external and internal factors, a detailed forecast of financial market
conditions, determining the allowable amount of credit resources, reasonable capital growth rates, etc.
When developing the bank’s credit policy, the latest credit instruments and products should be
used, and the introduction of innovative technologies should be promoted, which will allow taking into
account possible market fluctuations. Creating an effective and flexible credit management system will
be the basis of financial stability and profitability of banks, and hence the proper financial security of
the bank.
Key words: credit policy, credit risk, bank credit, credit management, banking security, financial
security.
Постановка проблеми. Розвиток банківської системи України в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та
під час російського вторгнення в Україну
2022 року створює певні загрози її економічній безпеці. Спостерігається погіршення
стану економічних та фінансових показни-
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ків, зріст відсоткових ставок, відтік іноземного капіталу, інфляційні процеси тощо. Крім
того, виникають внутрішні виклики, що позначені недостатньою ефективністю заходів
проведення монетарної та процентної політики, проблемами у кредитуванні. Зокрема,
високою є вартість кредитів для фізичних
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осіб, що призводить до спаду кредитного
потенціалу та зростання кредитного ризику. Зазначені проблемні аспекти потребують
розробки ефективних методів та інструментів формування грошово-кредитної політики держави та в її межах кредитної політики
банків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемні питання розвитку
грошово-кредитної системи, реалізації грошово-кредитної політики досліджували зарубіжні та вітчизняні учені: Н. Бадд, К. Пол,
А. Гальчинський, В. Геєць, О. Жук, І. Лютий,
В. Міщенко, М. Савлук, Г. Панова, Л. Примостка, І. Сало, Р. Шевченко, С. Шкарлет та ін.
Враховуючи численні наукові розробки
та дослідження у сфері кредитної політики, проблеми існуючих ризиків та загроз зумовлюють необхідність пошуку ефективних
механізмів та інструментів розвитку грошово-кредитної політики держави та в її рамках кредитної політики банків, націленої на
зміцнення їх фінансової безпеки.
Метою статті є дослідження теоретичних засад формування кредитної політики
банків і розробка практичних рекомендацій
щодо мінімізації існуючих ризиків та негативних факторів впливу в контексті зміцнення банківської фінансової безпеки.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах функціонування банківської
системи відбувається значне розширення
спектру банківських послуг, що зміцнює та
посилює роль комерційних банків як конкурентноздатних фінансових посередників на
фінансовому ринку. Серед існуючих послуг
однією з наймасштабніших та найризикованіших є операція кредитування.

«Банківський кредит – будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будьяка гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в
обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з
такої суми» (ст. 2) [5].
Відповідно до законодавства, зокрема
ст. 48 Закону України «Про банки і банківську
діяльність», до кредитних операцій належать: «здійснення банками операцій на ринках капіталу від свого імені; надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від
третіх осіб, які передбачають їх виконання
у грошовій формі; придбання права вимоги
на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги,
приймаючи на себе ризик виконання таких
вимог та прийом платежів (факторинг); лізинг» [5].
У сучасних умовах, здійснюючи кредитування, банки мають дотримуватися його
принципів та визначати рівень кредитоспроможності позичальників відповідно до вимог
Національного банку щодо концентрації ризиків. Всі ці складові елементи, принципи та
ряд інших важливих елементів визначають
напрями та особливості формування кредитної політики комерційного банку.
Досліджуючи трактування її сутності
відповідно до визначень зарубіжних фахівців
та вітчизняних науковців (Табл. 1), ми дійшли висновків, що дозволило нам сформувати
власне визначення цієї категорії.

Сутність категорії «кредитна політика»

Карамджит Пол [8]

Таблиця 1

була і залишається найважливішою функцією фінансових установ

Нейт Бадд [9]

це набір керівних принципів, які встановлюють умови кредиту та
платежу для клієнтів і чіткий курс дій щодо прострочених платежів

Островська Н. С. [4]

комплекс заходів, який включає у себе аспекти фінансового
менеджменту, ризик-менеджменту і фінансового маркетингу

Шкарлет С., Дубина М., комплекс заходів, мета яких – підвищення прибутковості кредитних
Жук О. [10]
операцій і зниження кредитного ризику
Добровольська О. В.
[3]

це розробка заходів, спрямованих на удосконалення співвідношення
ризику і прибутковості від операцій з надання позик фізичним
особам та іншим господарюючим особам
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На нашу думку, кредитна політика – це
основні засади кредитної діяльності комерційного банку, що включають напрями,
принципи, методи та фінансові інструменти, сформовані з урахуванням змін макроекономічного середовища, зовнішніх та внутрішніх факторів та в межах існуючої гро-

шово-кредитної політики Національного
банку.
Водночас основними «китами», на основі яких здійснюється проведення ефективної
кредитної політики, є формування основних
її елементів (Рис. 1) та етапів розробки
(Рис. 2).

Рис. 1. Основні складові елементи кредитної політики

Рис. 2. Основні етапи розробки кредитної політики банку
Зазначені етапи на мікрорівні здійснюються в напрямку зміцнення зв’язку
між загальною стратегією розвитку та кредитною політикою банку, а на макрорівні –
шляхом визначення Національним банком
економічних нормативів, облікової ставки
тощо.

Сумлінна організація її на мікрорівні потребує дії гнучкої системи кредитного
менеджменту, що включає ефективне законодавче, методологічне та інформаційне
забезпечення на кожному з етапів, враховуючи можливі зовнішні та внутрішні ризики
(Рис. 3).

Рис. 3. Деталізація факторів впливу на кредитну діяльність банку
Кожен із факторів впливу заслуговує на
увагу, зокрема зовнішні – є глобальними, не
керованими. Таким чином, розробка власної
кредитної політики будь-якого банку має
бути зваженою, враховувати зовнішні ризики та внутрішні додаткові резерви для їх
покриття, відповідати стратегії діяльності
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ринку кредитних послуг, бути ціліснісною та
задокументованою.
У кредитній політиці належну оцінку
слід надати виваженій оцінці кредитоспроможності позичальника, дотриманя допустимого рівня кредитного ризику й забезпечення належного фінансового контролю.
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При формуванні кредитної політики
банку чільне місце посідає проведення детального аналізу кредитної діяльності, що
включає аналіз динаміки процентних ставок
за кредитами, структури кредитного портфелю, частки проблемних та неповернених позик, стану кредитного потенціалу тощо.

Аналізуючи ставки за новими кредитами в Україні (Рис. 4), спостерігаємо зниження їх рівня, проте вартість кредитів фізичним особам все ж залишається на високому
рівні – понад 30 % річних, переважно через
значну частку високоризикованих споживчих кредитів.

Рис. 4. Динаміка процентних ставок за новими кредитами резидентам (крім інших депозитних корпорацій) за секторами економіки України у 2018–2020 рр., %
* Джерело: побудовано автором за даними [7]
Іпотечні кредити на вторинному ринку житла подешевшали за рік на 6,6 в. п. – до
14,0 % річних, на первинному – на 4,6 в. п. –
до 16,9 % річних [7]. Зменшення обсягів
кредитування (Рис. 5) спричинене падінням
попиту та погіршенням фінансового стану
позичальників внаслідок пандемії. Із метою

пом’якшення негативного впливу кризи на
кредитний портфель банки здійснювали реструктуризацію кредитів сумлінних боржників, а для малих підприємств урядом передбачалася часткова компенсація відсоткової
ставки та державні гарантії за кредитами.

Рис. 5. Динаміка окремих складових структури активів банків України у 2018–2020 рр., %
* Джерело: побудовано автором за даними [7]
Водночас прогнозується подальший спад
кредитного потенціалу у зв’язку з надмірними витратами на адміністрування кредитів.
У зв’язку з цим банки неминуче наражаються на ризики, серед яких наймасштабнішим є кредитний ризик – «... наявний або
потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність
сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із
банком (його підрозділом) або в інший спо-

сіб виконати взяті на себе зобов’язання» [6].
Із метою його уникнення, скасування чи мінімізації надійна система ризик-менеджменту банку має включати такі підсистеми, як
управління, ідентифікації і вимірювання, а
також моніторингу та контролю. Досліджуючи динаміку нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н 7) по системі банків України, відповідно до нормативного значення (не більше
25 %) (Рис. 6), ми дійшли таких висновків [7].
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Рис. 6. Динаміка нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контр
агента по системі банків України станом на 01.12. 2017–2021 рр.
* Джерело: побудовано автором за даними [7]
Протягом зазначеного періоду значення
кредитного ризику знаходиться в межах допустимих норм, проте у 2020–2021 роках він
мав тенденцію до збільшення, що пов’язано
переважно з погіршенням стану розвитку
економіки через пандемію, зростанням цін
на енергоносії та ескалацією конфлікту з Росією. Такі кризові явища призводять відповідно до послаблення попиту на банківські
послуги [2, с. 79].
Фахівці вважають, що «усунення та мінімізація ризиків і загроз для фінансової безпеки в процесі вдосконалення грошово-кредит-

ної політики є важливим системним завданням державного регулювання, а отже, зростає
актуальність формування повноцінної системи джерел походження та засобів протидії викликам в аналізованій сфері» [1, c. 74].
Із метою покращення кредитної політики в цьому аспекті принципами дотримання
кредитного ризику банку за активами важливою є повноцінна й обгрунтована оцінка,
своєчасність виявлення та мінімізація ризику. Оцінка ризику має включати детальний
аналіз як за видами, так і за контрагентами
здійснюваних активних операцій (Рис. 7).

Рис. 7. Оцінка кредитного ризику банку за активними операціями
Таким чином, здійснюючи ефективну
кредитну політику та «тримаючи руку на
пульсі», банки сприятимуть досягненню їх
безпеки – «… рівня фінансової стійкості, що
дає змогу забезпечити ефективність функціонування банківської системи країни та
захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілі-
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зуючих чинників незалежно від умов її функціонування».
Висновки. Проведене дослідження дало
змогу сформувати власне бачення сутності
категорії «кредитна політика» та дозволило
з’ясувати значущість її впливу в забезпеченні розвитку системи банківського кредиту-
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вання. Відомо, що ситуація ускладнюється
певними загрозами щодо розвитку системи
банківського кредитування, зокрема змін
кредитного портфеля банків, зростання кредитних ставок та спаду кредитного потенціалу фізичних осіб, а також посилення кредитного ризику в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та під час російського вторгнення в Україну 2022 року.
Вважаємо, що розробку ефективної стратегії кредитної політики банку, слід здійснювати із врахуванням ймовірних зовнішніх та
внутрішніх факторів впливу, детального прогнозу кон’юнктури фінансового ринку, визначення допустимого обсягу кредитних ресурсів, обґрунтування показників приросту
капіталу тощо.
При розробці кредитної політики банку слід використовувати новітні кредитні
інструменти та продукти, сприяти впровадженню інноваційних технологій, що дозволить врахувати можливі ринкові коливання.
Створення ефективної та гнучкої системи
кредитного менеджменту стане основою фінансової стійкості та прибутковості банків, а
отже – належної фінансової безпеки банку.
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