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ON FORMATION OF THE STATE POLICY

Анотація. У статті проведено аналіз наукової та джерельної бази досліджуваної теми. Визначено особливості функціонування політичних партій України. Наявність політичних партій є ознакою високого розвитку суспільства та наявності в ньому громадянської культури й толерантності. В умовах загального виборчого права вони є основним механізмом політичної участі громадян. Саме партії формулюють національні інтереси та втілюють їх у життя. Розглядаючи
функції українських політичних партій, необхідно розрізняти головні функції і приховані (латентні), як партії працюють
на користь системи демократії, її створення, ефективного функціонування і розвитку. В політичних партіях майбутні
законодавці та керівники виконавчих структур демонструють свої політичні й організаційні здібності, випробовують
свій потенціал роботи в органах влади. На сучасному етапі розвитку України постає питання щодо формування сприятливих правових та політичних умов, необхідних для створення повноцінного демократичного суспільства. Неабияку
роль у цьому процесі мають відігравати політичні партії, що складають основу політичної системи більшості розвинених
країн світу. Політичні партії слугують демократії, якщо вони досягають компромісів, у яких інтереси відмінних груп враховані якнайширше. Однією з найважливіших функцій, які можуть виконувати партії в умовах демократії, є виховання
громадської думки. Політичні партії є суттєвим, іноді вирішальним елементом політичної системи. Вони відображають
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УДК 342

// Адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право //

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Cерія: «Юридичні науки» // № 8 (13), 2018

інтереси, потреби і цілі певних соціальних груп, виступають посередниками між громадянами і політичною системою
та виконують роль політичного інструменту у формуванні й використанні державно-політичної влади. Партії виконують
цю функцію, дебатуючи сутність проблем, які потрібно вирішити, та визначаючи можливий курс для їх розв’язання. Політичні партії сприяють легітимності демократичної політичної системи, тобто, її суспільному визнанню та виправданню
прийнятих у її рамках політичних рішень, кадрових чи функціональних змін у структурах влади. Визначено напрямки
щодо удосконалення функцій політичних партій та їхній вплив на реалізацію державної політики.
Ключові слова: політична партія, державна політика, державна влада, легітимність, функції політичної партії.
Аннотация. В статье проведен анализ научной и источниковой базы исследуемой темы. Определены особенности
функционирования политических партий Украины. Наличие политических партий является признаком высокого развития общества и наличия в нем гражданской культуры и толерантности. В условиях всеобщего избирательного права
они являются основным механизмом политического участия граждан. Именно партии формулируют национальные
интересы и воплощают их в жизнь. Рассматривая функции украинских политических партий, необходимо различать
основные функции и скрытые (латентные), как партии работают в пользу системы демократии, ее создание, эффективного функционирования и развития. В политических партиях будущие законодатели и руководители исполнительных
структур демонстрируют свои политические и организационные способности, испытывают свой потенциал работы в органах власти. На современном этапе развития Украины возникает вопрос по формированию благоприятных правовых
и политических условий, необходимых для создания полноценного демократического общества. Немалую роль в этом
процессе должны играть политические партии, составляющие основу политической системы большинства развитых
стран мира. Политические партии служат демократии, если они достигают компромиссов, в которых интересы отличных
групп учтены шире. Одной из важнейших функций, которые могут выполнять партии в условиях демократии, является
воспитание общественного мнения. Политические партии является существенным, иногда решающим элементом политической системы. Они отражают интересы, потребности и цели определенных социальных групп, выступают посредниками между гражданами и политической системой и выполняют роль политического инструмента в формировании
и использовании государственно-политической власти. Партии выполняют эту функцию, дебатируя сущность проблем,
которые нужно решить, и определяя возможный курс для их решения. Политические партии способствуют легитимности
демократической политической системы, то есть, ее общественному признанию и оправданию принятых в ее рамках
политических решений, кадровых или функциональных изменений в структурах власти. Определены направления по
совершенствованию функций политических партий и их влияние на реализацию государственной политики.
Ключевые слова: политическая партия, государственная политика, государственная власть, легитимность, функции
политической партии.
Summary. In article analyzes the scientific and source base of the topic under study. The peculiarities of functioning of
political parties of Ukraine are determined. The presence of political parties is a sign of the high development of society and
the presence of civil culture and tolerance in it. In the context of universal suffrage, they are the main mechanism of political
participation of citizens. It is the parties that formulate national interests and embody them. Considering the functions of
Ukrainian political parties, it is necessary to distinguish between the main functions and the latent (latent) ways in which the
parties work in favor of the system of democracy, its creation, effective functioning and development. In political parties, future
legislators and executives are demonstrating their political and organizational capabilities, testing their potential for work in
government. At the current stage of Ukraine’s development, the question is raised about the formation of favorable legal and
political conditions necessary for the creation of a fully-fledged democratic society. An important role in this process is played
by political parties that form the basis of the political system of most developed countries of the world. Political parties serve
democracy if they reach compromises in which the interests of different groups are taken into account as widely as possible. One
of the most important functions that parties can play in a democracy is the upbringing of public opinion. Political parties are an
essential, sometimes decisive element of the political system. They reflect the interests, needs and goals of certain social groups,
act as mediators between citizens and the political system and act as a political tool in the formation and use of state-political
power. Parties perform this function by debating the essence of the problems that need to be resolved and defining a possible
course for their solution. Political parties promote the legitimacy of a democratic political system, that is, its public recognition
and justification of political decisions taken within its framework, personnel or functional changes in the structures of power.
The directions concerning improvement of functions of political parties and their influence on realization of the state policy are
determined.
Key words: political party, state policy, state power, legitimacy, functions of a political party.
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остановка проблеми. Політичні партії є сут‑
тєвим, іноді вирішальним елементом полі‑
тичної системи. Вони відображають інтереси, по‑
треби і цілі певних соціальних груп, виступають
посередниками між громадянами і політичною
системою та виконують роль політичного інстру‑
менту у формуванні й використанні державно-по‑
літичної влади. Становище і діяльність політич‑
них партій є показниками демократичної природи
суспільства й характеризують ступінь його полі‑
тичного та правового розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функ‑
ціонування політичних партій в умовах демократії
досліджували Н. Гаєва [1], Е. Лібанова [2], В. Скура‑
тівський [2], І. Поліщук [3] та ін.
Питання ролі політичних партій як суб’єкта
формування та реалізації державної та соціальної
політики досліджували В. Лемак [4], Ю. Работа [5],
З. Зотова [6]. Проте єдиної думки щодо багатьох клю‑
чових функцій політичних партій серед дослідників
поки що немає, багато проблем потребують додатко‑
вого опрацювання, насамперед у частині врахування
особливостей сучасного державотворення.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Аналіз функцій політичних партій України
в аспекті їхнього впливу на державну політику,
формування тенденції вдосконалення законодав‑
ства України в сфері функціонування політичних
партій на основі пріоритетних напрямів відповідної
державно-управлінської діяльності.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі
розвитку України постає питання щодо формування
сприятливих правових та політичних умов, необхід‑
них для створення повноцінного демократичного
суспільства. Неабияку роль у цьому процесі мають
відігравати політичні партії, що складають основу
політичної системи більшості розвинених країн світу.
Наявність політичних партій є ознакою високого
розвитку суспільства та наявності в ньому громадян‑
ської культури й толерантності. В умовах загаль‑
ного виборчого права вони є основним механізмом
політичної участі громадян. Саме партії формулю‑
ють національні інтереси та втілюють їх у життя.
Причому вони можуть брати участь у творенні й
здійсненні державної політики шляхом реалізації
власних програм та в державному управлінні через
свою роботу у структурах державної влади й місце‑
вого самоврядування.
На думку таких науковців як В. Скуратівсько‑
го, О. Палій, Є. Лібанової місце і роль політичних
партій як суб’єктів державної політики зумовлені
ефективністю їх політики, зв’язком із життям, на‑
родом, здатністю специфічними для них засобами
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збагачувати соціальний потенціал суспільства. Со‑
ціально-політичне значення діяльності політичних
партій визначається активністю залучення громадян
до вдосконалення соціального буття, мірою спрямо‑
ваності діяльності цих суб’єктів на утвердження в су‑
спільстві соціально-політичної злагоди, соціального
миру й стабільності на основі вільного вибору люди‑
ною як політичних, так і соціальних пріоритетів [2].
Оцінити роль та місце партій у системі держав‑
ної влади України можемо через аналіз соціальних
функцій, які вони виконують. На підставі узагаль‑
нення результатів наукових досліджень [7; 8; 2]
можна визначити такі основні функції політичної
партії в сучасному суспільстві:
1. Політичне представництво соціальних інте‑
ресів. Політичні партії є важливими виразниками
інтересів соціальних класів, прошарків і груп, тран‑
сформуючи велику кількість цих різноманітних і спе‑
цифічних потреб і вимог у більш системні, зручні для
оперування пропозицій. Проте в той час, коли групи
тиску лише виражають певні інтереси, політичні
партії відбирають, раціоналізують і впорядковують
інтереси, зазвичай, різних груп, об’єднуючи їх в єди‑
ну систему. Фактично партія виступає важливим
фактором у визначенні, відборі, систематизації та
вираженні суспільних інтересів у політиці.
2. Соціальна інтеграція — узгодження соціаль‑
них інтересів через взаємодію політичних партій.
3. Розроблення ідеології, політичних доктрин
і програм. Політичні партії, концентруючи в собі
певну систему ідейних цінностей щодо здійснення
політичної влади в суспільстві, виступають об’єкта‑
ми емоційної прихильності або протидії. Справляючи
в такий спосіб значний вплив на громадську думку
та поведінку громадян (виборців), партії відіграють
роль своєрідного «лакмусового папірця», «соціаль‑
ного індикатора» та, відповідно, інтеграційного фак‑
тора для тих чи інших соціальних верств, спільнот
і груп, які бачать у конкретній партії виразника
своїх політичних потреб та інтересів, з якою вони
пов’язують свої надії на вирішення певних суспіль‑
них завдань і розвиток країни, з якою, нарешті, вони
ідентифікують себе у ставленні до різних проблем,
що існують у суспільстві.
4. Боротьба за державну владу та участь в її здійс‑
ненні.
5. Участь у формуванні й діяльності всіх ланок
державного апарату.
6. Участь у розробленні, формуванні та здійсненні
політичного курсу держави. У правлячій партії її
лідери, що здійснюють політичне керівництво кра‑
їною, вирішують подвійне завдання щодо встанов‑
лення, впорядкування та забезпечення виконання
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спільних для всього суспільства цілей, національних
інтересів даної держави.
7. Політична соціалізація — сприяння засвоєнню
індивідом певної системи політичних знань, норм
і цінностей, залученню його до політичної системи.
За допомогою партій відбувається політична соціа‑
лізація їхніх членів і прихильників, виховання та
ідентифікація їх у певному політико-ідеологічному
річищі. Почасту передача цих соціальних цінностей
та політичних уподобань здійснюється з покоління
в покоління.
8. Формування громадської думки, політичне
рекрутування, тобто залучення на бік партії якомога
ширших верств населення як її членів, прихильни‑
ків і виборців.
9. Підготовка та висунення кадрів для держав‑
ного апарату.
Проте вітчизняний дослідник П. Кривоцюк усе
розмаїття соціальних функцій українських полі‑
тичних партій відносить до трьох основних груп:
політичної, ідеологічної та виховної [7, с. 39]. До
політичних функцій були віднесені:
–– сприяння здійсненню громадянами своїх політич‑
них прав через залучення їх у політичний процес;
–– здійснення зв’язку (посередництва) між гро‑
мадянським суспільством і державою, тобто
організація політичного процесу, виявлення
в суспільстві домінуючих поглядів і настроїв
про шляхи його подальшого розвитку (це дає
можливість громадянському суспільству через
політичні партії здійснювати самовираження та
саморегулювання), а також забезпечення меха‑
нізму зворотного зв’язку між суспільством і дер‑
жавою, завдяки цьому держава отримує інфор‑
мацію про те, як у суспільстві сприймаються ті
чи інші кроки уряду, що саме користується під‑
тримкою мас, а що навпаки, які проблеми деак‑
туалізуються, а які опиняються в центрі уваги;
–– забезпечення інституційних форм виходу з кри‑
зових ситуацій через міжпартійну конкуренцію,
яка стимулює постійно вдосконалювати і політич‑
ний курс правлячої партії (коаліції партій), і мето‑
ди його здійснення, а при загостренні соціальних
і політичних конфліктів партійна система пропо‑
нує альтернативний варіант опозиційних партій;
–– рекрутування політичних кадрів, коли політич‑
на партія, з одного боку, здійснює пошук, добір,
виховання та просування на керівні посади пер‑
спективних лідерів, а з іншого — організовує
для них масову підтримку;
–– участь партій у формуванні та діяльності орга‑
нів держави та місцевого самоврядування, яка
набуває таких форм:
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1. Організація та проведення виборчих кампаній,
яка передбачає добір і висування кандидатів у депу‑
тати; організація масштабної рекламно-пропаган‑
дистської кампанії, забезпечуючи своїм кандидатам
підтримку виборців; фінансування передвиборчих
витрат, залучаючи для цього як власні засоби, так
і приватні пожертви; участь у формуванні виборчої
інфраструктури; здійснення спостереження за ходом
голосування та підрахунком голосів;
2. Забезпечення ефективної роботи парламенту,
внутрішня організація якого структурно пов’язана
з діяльністю політичних партій — це й формування
керівних органів парламенту, парламентських комі‑
тетів відповідно до балансу партійно-політичних сил
у парламенті, й діяльність партійних фракцій, які,
по суті, детермінують соціально-політичний зміст
законодавства, а в деяких випадках і характер взає‑
мин між законодавчою та виконавчою гілками влади;
3. Визначення загального курсу уряду через фор‑
мування складу уряду на партійній основі (особливо
це відчувається в парламентських республіках),
державний апарат через перестановку на провід‑
них адміністративних постах набуває партійного
забарвлення;
4. Вирішальний вплив на вибори глави держави;
так, у президентських республіках є прямий взаємо‑
зв’язок: президент завжди представляє конкретну
партію (коаліцію партій) і після перемоги на виборах
саме із її активістів формує свою адміністрацію;
у парламентських республіках до президента іноді
висувають вимогу політичної нейтральності, тобто він
має формально призупинити своє членство в партії,
але неформальний вплив партії все одно відчутний;
5. Вплив на функціонування органів місцевого
самоврядування через партійні групи в муніципаль‑
них радах, які фактично визначають долю мера,
призначають голів комісій та муніципалітетів, фор‑
мують конкретний зміст і соціальну спрямованість
діяльності органів місцевого самоврядування.
До ідеологічних функцій віднесена агітацій‑
но-пропагандистська діяльність партій, яка спрямо‑
вана на формування громадської думки та політичної
свідомості громадян, тобто надання можливостей
громадянам політично самовизначатися, а соці‑
альним групам і окремим категоріям населення
усвідомлювати та формулювати свої інтереси.
До виховних функцій віднесена діяльність пар‑
тій, яка спрямована на сприяння патріотичному та
громадянському вихованню, на формування почуття
патріотизму та зміцнення моралі й нації, на інфор‑
мування та освіту народу. Виконання цих функцій
зумовлює обсяг і характер прав та обов’язків укра‑
їнських політичних партій, які головним чином
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закріплені законодавчо, зокрема, в Законі України
«Про політичні партії в Україні» [9].
Розглядаючи функції українських політичних
партій, необхідно розрізняти головні функції і при‑
ховані (латентні), як партії працюють на користь
системи демократії, її створення, ефективного функ‑
ціонування і розвитку.
До прямих, яскраво виражених функцій нале‑
жать наступні:
–– боротьба за позиції у виборних органах влади. Пар‑
тії є своєрідними «електоральними машинами»,
які організовують виборчі кампанії своїх канди‑
датів, надають їм необхідні для цього ресурси (гро‑
ші, персонал для проведення виборчої кампанії);
–– участь у політичному управлінні. Головна мета
будь-якої партії — політична влада. Через своїх
представників у законодавчій та виконавчій владі
партії впливають на процес прийняття політичних
рішень, беруть участь у виконанні управлінських
функцій у державі. Таким чином політичні партії
мають можливість втілювати на практиці свої пе‑
редвиборчі обіцянки та програмні завдання;
–– добір політичних лідерів та еліти. Селекція по‑
літичних еліт починається всередині партій.
Саме партії висувають кандидатів у законодавчі
органи влади та обирають лідерів, що змагати‑
муться за найвищі виконавчі посади.
Саме в політичних партіях майбутні законодавці
та керівники виконавчих структур демонструють
свої політичні й організаційні здібності, випробо‑
вують свій потенціал роботи в органах влади.
У більшості демократичних партій існують меха‑
нізми, які дають змогу членам партії брати участь
в обранні лідерів. Приховані (латентні) функції та‑
кож набувають великого значення. Вони охоплюють
ті види партійної активності, які пов’язують полі‑
тиків і владні структури, якими вони оволодівають,
з народом, масами.
До латентних функцій належать:
–– представництво суспільних інтересів. Політичні
партії виявляють, обґрунтовують і формулюють
інтереси різних соціальних груп у вигляді полі‑
тичних ідеологій, програм, передвиборчих плат‑
форм. Партії транслюють окремі інтереси зі сфери
громадянського суспільства у сферу політичних
рішень, де вони стають фактом політичних вимог.
Найчастіше узагальнення й обґрунтування соці‑
альних інтересів відбувається в ідеологічній формі:
партії декларують стратегічні цілі та шляхи їх реа‑
лізації для всього суспільства, а також формулюють
розбіжності з іншими політичними силами. Слід
відзначити, що репрезентація суспільних інтересів
відбувається не лише в ідеологічній формі, а й через
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вплив на прийняття рішень в органах державної
влади на користь певних соціальних груп;
–– узгодження різних соціальних інтересів. У суспіль‑
стві завжди існують різноманітні інтереси. Одні‑
єю з основних вимог демократії є пошук способів
мирного узгодження розбіжностей у політичних
претензіях, що їх висувають різні соціальні групи.
Трансформувати окремі інтереси в ефективні полі‑
тичні рішення без урахування інших інтересів дуже
важко. Потрібно, щоб якнайбільше груп були впев‑
нені, що їхні вимоги враховуватимуться бодай ча‑
стково, якщо вони виконуватимуть рішення уряду.
Отож, партії слугують демократії, якщо вони до‑
сягають компромісів, у яких інтереси відмінних груп
враховані якнайширше. Партії роблять це тому, що
це найкраще слугує їхнім інструментальній цілі —
прагненню здобути владу. Якщо ж партія робить
ставку тільки на якусь одну соціальну групу, вона
суттєво обмежує свою електоральну базу;
–– залучення громадян до участі в політиці. Завдяки
багатосторонній діяльності політичних партій (пе‑
редвиборча агітація, залучення громадян до вибо‑
рів, пропагандистські кампанії в мас-медіа, масові
акції тощо) здійснюється політична соціалізація
та політична мобілізація громадян, формування
у них якостей і навичок участі у владних відноси‑
нах. Партії надають громадянам можливості (ре‑
сурси) для політичної участі, створюють політич‑
ну інфраструктуру взаємодії між громадянським
суспільством і державними органами, між полі‑
тичними лідерами і пересічними громадянами;
–– забезпечення конкуренції у боротьбі за політич‑
ну владу. У демократичному суспільстві шлях
до влади пролягає через вибори. Боротьба різ‑
них партій на виборах забезпечує плюралістич‑
ний характер політичного процесу в системі лі‑
беральної демократії;
–– формування громадської думки щодо суспільно
важливих питань. Мало від кого з виборців мож‑
на очікувати, що у них буде достатньо компетент‑
ності та часу, щоб зрозуміти велику кількість
і складність рішень, які доводиться приймати
сучасним урядам. Якщо громадянам потрібно
зробити розумний вибір щодо напрямку політи‑
ки, який, мабуть, буде найефективнішим чином
представляти їхні особисті преференції, то необ‑
хідно, щоб хтось пояснив їм проблеми та можли‑
ві варіанти політичних рішень [1].
Однією з найважливіших функцій, які можуть
виконувати партії в умовах демократії, є виховання
громадської думки. Партії виконують цю функцію,
дебатуючи сутність проблем, які потрібно вирішити,
та визначаючи можливий курс для їх розв’язання.
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Формування й забезпечення легітимності полі‑
тичної системи. Сучасні демократичні системи пере‑
важно виникають і функціонують завдяки діяльності
та взаємодії політичних партій. Партії є головним
посередником й інструментом взаємодії між грома‑
дянським суспільством і державною владою [10].
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямі. Політичні
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партії в умовах демократії каналізують соціальні
конфлікти в цивілізоване русло, забезпечують мир‑
ний перерозподіл влади між різними політичними
силами. Таким чином, вони сприяють легітимності
демократичної політичної системи, тобто, її сус‑
пільному визнанню та виправданню прийнятих у її
рамках політичних рішень, кадрових чи функціо‑
нальних змін у структурах влади.
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

УДК 342

ПРАВО НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ І ВІРОСПОВІДАННЯ
ПРАВО НА СВОБОДУ МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
THE RIGHT TO FREEDOM OF THOUGHT AND RELIGION

Анотація. Конституційне право на свободу світогляду і віросповідання є складовою системи конституційних прав
і свобод людини і певною мірою формується як конституційно-правовий інститут, який у широкому розумінні у свою
чергу можна розглядати як складову правової системи України в цілому.
Свобода віровизнання та свобода віросповідання людини як загальносоціальні (природні) явища належать до основних прав людини, а саме особистісних. Основні права людини — це певні можливості, необхідні для існування й
розвитку в конкретно історичних умовах, які об’єктивно зумовлені досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути
загальними та рівними для всіх людей. Терміни «права» і «свободи» людини практично вживаються як синоніми. Якщо
зміст поняття «права людини» розкривається через філософську категорію «можливість», то така його інтерпретація
охоплює й свободи людини.
Усе це викликало необхідність створення відповідних умов щодо правового регулювання та забезпечення прав і свобод людини у сфері релігійних відносин як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Основною базою дослідження є Конституція України 1996 р., міжнародно-правові договори та інші джерела.
З метою порівняльно-правового аналізу природи конституційного права людини на свободу світогляду і віросповідання та гарантій їх дотримання в Україні досліджувались наукові джерела та національне законодавство.
Ключові слова: релігія, віросповідання, світогляд, право, свобода.
Аннотация. Конституционное право на свободу мировоззрения и вероисповедания является составляющей системы
конституционных прав и свобод человека и в определенной степени формируется как конституционно-правовой институт, в широком смысле в свою очередь можно рассматривать как составляющую правовой системы Украины в целом.
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Свобода вероисповедания и свобода вероисповедания человека как общесоциальные (природные) явления относятся
к основным правам человека, а именно личностных. Основные права человека — это определенные возможности, необходимые для существования и развития в конкретно исторических условиях, объективно обусловленные достигнутым
уровнем развития человечества и должны быть общими и равными для всех людей. Термины «права» и «свободы»
человека практически употребляются как синонимы. Если содержание понятия «права человека» раскрывается через
философскую категорию «возможность», то такая его интерпретация охватывает и свободы человека.
Все это вызвало необходимость создания соответствующих условий для правового регулирования и обеспечения прав
и свобод человека в сфере религиозных отношений, как на национальном, так и на международном уровнях.
Основной базой исследования является Конституция Украины 1996 г., Международно-правовые договоры и другие
источники.
С целью сравнительно-правового анализа природы конституционного права человека на свободу мировоззрения
и вероисповедания и гарантий их соблюдения в Украине исследовались научные источники и национальное законодательство.
Ключевые слова: религия, вероисповедание, мировоззрение, право, свобода.
Summary. The constitutional right to freedom of thought and religion is an integral part of the system of constitutional
rights and freedoms and is formed as a constitutional and legal institution to some extent, which, generally speaking, can be
considered as an integral part of the legal system of Ukraine as a whole.
Freedom of religion as a social (natural) phenomenon belongs to basic human rights, namely, personal. Basic human rights
are certain opportunities that are necessary for existence and development in concrete historical conditions that are objectively
conditioned by the achieved level of human development and must be universal and equal for all people. The terms «rights» and
«freedom» of man are practically used as synonyms. If the meaning of the concept of «human rights» is interpreted through the
philosophical category of «opportunity», then such an interpretation embraces is suitable for «freedom».
All this led to the need to create appropriate conditions for legal regulation and the securement of human rights and freedoms in the religion field, both nationally and internationally.
The basis of the research is the Constitution of Ukraine in 1996, international legal treaties and other sources.
Scientific sources and national legislation were researched for the purpose of comparative legal analysis of the nature of the
constitutional human right to freedom of the worldview and religion and the guarantees of their abidance in Ukraine.
Key words: religion, worldview, right, freedom.
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остановка проблеми. Для практичного за‑
безпечення дотримання і реалізації консти‑
туційного права людини на свободу світогляду
і віросповідання велике значення мають гарантії,
встановлені в Конституції України та інших актах
українського законодавства. Гарантії стосуються
трьох напрямів діяльності по забезпеченню права
на свободу світогляду та віросповідання, а саме —
їх реалізації, охорони та захисту.
Гарантіями конституційних прав і свобод є нор‑
ми, принципи, умови та засоби, завдяки яким за‑
безпечується реалізація, охорона та захист з боку
уповноважених на те органів. Все вище зазначе‑
не взаємопов’язане і складає певну систему, яка
знаходить своє відображення в чинному законо‑
давстві.
В юридичній літературі питання гарантій до‑
сліджувались вченими-юристами [1, с. 49–51] і ви‑
словлені різні підходи щодо класифікації загальних
гарантій, які розрізняють в залежності від форми
закріплення, характеру визначення правового стату‑
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су людини, сфери дії, ступені і характеру державного
забезпечення тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Укра‑
їні найбільш ґрунтовні наукові дослідження законо‑
давства про свободу совісті проведено В. П. Гаєвою,
загальнотеоретичні проблеми юридичного забезпе‑
чення свободи віросповідання людини— Л. В. Ярмол
[2]. Адміністративно-правові проблеми регулюван‑
ня свободи совісті дослідив у дисертаційній роботі
І. М. Компанієць [3]. Роль конституційно-правового
регулювання відносин держави і релігійних ор‑
ганізацій у гарантуванні свободи віросповідання
досліджено Г. Л. Сергієнко [4]. У цих дослідженнях
частково розглядалися проблеми конституційних
прав людини в релігійній сфері.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Основним завданням статті є з’ясування тео‑
ретичних, законодавчих та практичних проблем
організаційно-правового механізму конституцій‑
но-правового регулювання права людини на свободу
світогляду і віросповідання.
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Виклад основного матеріалу дослідження. З здо‑
буттям України незалежності, державна політика
в релігійних відносинах набула нового значення.
В першу чергу це проявляється у створенні консти‑
туційно-правових основ свободи совісті, світогляду та
віросповідання стало прийняття у 1991 р. першого у за‑
конодавчій практиці України Закону України «Про
свободу совісті і релігійні організації» [5; 6] а також
закріплення цих питань на конституційному рівні.
Стаття 35, Конституції України передбачила,
що кожен має право на свободу світогляду і віро‑
сповідання. Це право включає свободу сповідувати
будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безпе‑
решкодно відправляти одноособово чи колективно
релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну
діяльність. Зокрема, нею визначено:
«Кожен має право на свободу світогляду і віро‑
сповідання. Це право включає свободу сповідувати
будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безпе‑
решкодно відправляти одноособово чи колективно
релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну
діяльність. Здійснення цього права може бути об‑
межене законом лише в інтересах охорони громад‑
ського порядку, здоров’я і моральності населення
або захисту прав і свобод інших людей.
Церква і релігійні організації в Україні відокрем‑
лені від держави, а школа від церкви. Жодна релігія
не може бути визнана державою як обов’язкова.
Відокремлення церкви і релігійних організацій
від держави (ч. 3 ст. 35 Конституції України; ст. 5
Закону України «Про свободу совісті та релігійні
організації»).
Ніхто не може бути увільнений від своїх обов’яз‑
ків перед державою або відмовитися від виконання
законів за мотивами релігійних переконань. У разі
якщо виконання військового обов’язку суперечить
релігійним переконанням громадянина, виконання
цього обов’язку має бути замінене альтернативною
(невійськовою) службою.»
Потрібно відмітити, що сам термін «право на
свободу світогляду і віросповідання» в державному
законодавстві є новим. Раніше, за радянських часів
у Конституції УРСР 1978 року в ст. 50 [7] передбача‑
лось, що «Громадянам України гарантується свобода
совісті, тобто право сповідувати будь-яку релігію або
не сповідувати ніякої, відправляти релігійні культи,
висловлювати релігійні або атеїстичні погляди».
Крім того, в значній кількості міжнародних ак‑
тів щодо прав людини, визнаних Верховною Радою
України, передбачається право людини на свободу
думки, совісті та релігії. Так, у Загальній деклара‑
ції прав людини (ст. 18) [8], а також в Міжнарод‑
ному пакті про громадянські та політичні права
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(ст. 18) закріплено право на свободу думки, совісті
та релігії [9].
Здійснення державної політики щодо релігії і цер‑
кви належить виключно до відання України. Церква
(релігійні організації) в Україні відокремлена від
держави. Держава захищає права і законні інтереси
релігійних організацій; сприяє встановленню від‑
носин взаємної релігійної і світоглядної терпимості
й поваги між громадянами, які сповідують релігію
або не сповідують її, між віруючими різних віро‑
сповідань та їх релігійними організаціями; бере до
відома і поважає традиції та внутрішні настанови
релігійних організацій, якщо вони не суперечать
чинному законодавству.
Держава не втручається у здійснювану в межах
закону діяльність релігійних організацій, не фі‑
нансує діяльність будь-яких організацій, створе‑
них за ознакою ставлення до релігії. Усі релігії,
віросповідання та релігійні організації є рівними
перед законом. Встановлення будь-яких переваг або
обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної
організації щодо інших не допускається [10, с. 75].
Водночас держава захищає права і законні інте‑
реси релігійних організацій; сприяє встановленню
відносин взаємної релігійної і світоглядної терпи‑
мості й поваги між громадянами, які сповідують
релігію або не сповідують її, між віруючими різних
віросповідань та їх релігійними організаціями; бере
до відома і поважає традиції та внутрішні настанови
релігійних організацій, якщо вони не суперечать
чинному законодавству.
Забезпечення прав людини на свободу світогляду
та віросповідання здійснюється як за допомогою
нормативно-правових гарантій, так і шляхом за‑
стосуванням організаційно-правових гарантій. Ре‑
алізація, охорона і захист релігійних прав людини
потребує не тільки встановлення необхідних правих
норм та відповідних прав і свобод людини, а також
потребує здійснення активних заходів по забезпечен‑
ню конкретних норм і вимог чинного законодавства,
що стосуються прав людини в релігійній сфері та
відповідних прав релігійних організацій.
Безпосереднє здійснення організаційної діяль‑
ності органів державної влади, місцевого самовря‑
дування і громадських організацій по забезпеченню
прав людини в релігійній сфері відноситься до сис‑
теми юридичних, конституційно-правових гарантій
як їх складова частина. Така діяльність спрямована
насамперед на найбільш повну реалізацію як за‑
гальних, так і спеціальних прав людини на свободу
світогляду та віросповідання.
В юридичній літературі ряд юристів-консти‑
туціоналістів виділяють конституційні гарантії,
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в які включають загальні гарантії та конституційні
гарантії правосуддя, що стосується в повній мірі
і організаційно-правових гарантій.
Важливим в цьому відношенню є практичне
втілення в життя проголошеннях Конституцією
України ознак держави як соціальної і правової
[11], а також закріплення в ній таких складових
елементів, які можуть визначати державу як світ‑
ську, а саме: відокремлення церкви від держави,
а школи від церкви, невизнання державою жодної
релігії як обов’язкової.
Юридичні гарантії, якими є конституційно-пра‑
вові гарантії організаційно-правового характеру,
спрямовані насамперед на забезпечення реалізації,
охорону і захист прав людини в релігійній сфері,
підтримання режиму законності і правопорядку, на
боротьбу з правопорушеннями в цій сфері.
Виконання цього завдання можливо тільки за
умов ефективної діяльності органів державної влади,
державних правоохоронних та судових органів, їх
структурних підрозділів.
Державні гарантії забезпечення прав і свобод
людини, в тому числі і в релігійній сфері, передба‑
чається насамперед у Конституції України (ст. 3),
яка встановлює головний обов’язок держави утвер‑
дження і забезпечення прав і свобод людини, а також
відповідальність перед людиною у своїй діяльності.
Одним із характерних нормативно-правових актів
з питань забезпечення прав людини в релігійній сфері
є Указ Президента України від 21 березня 2002 р.
«Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання
негативних наслідків тоталітарної політики коли‑
шнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення
порушених прав церков і релігійних організацій»
[12] в якому з метою створення сприятливих умов для
утвердження принципів свободи совісті та віроспо‑
відної рівності дано доручення утворити міжвідомчу
комісію для підготовки пропозицій щодо відновлення
прав в релігійній сфері, які були порушені внаслідок
проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної
політики стосовно релігії, церков і релігійних орга‑
нізацій, розробити пропозиції щодо впровадження
духовно-моральних цінностей у навчально-виховний
процес та подати їх у встановленому порядку на
розгляд Кабінету Міністрів України та ряд інших
заходів організаційно-правового характеру.
Серед нормативно-правових актів Президента
України в релігійній сфері є також Указ Президента
України від 4 березня 1992 р. № 125 «Про заходи
щодо повернення релігійним організаціям культо‑
вого майна» [13].
Важливим є положення про те, що судові органи
мають право вирішувати справи в релігійній та ін‑
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ших сферах як на підставі Конституції України та
інших актів законодавства України, так і на підставі
міжнародних договорів. При цьому у разі відсутності
закону, що регулює спірні відносини, суд має право
застосувати закон, який регулює подібні відносини,
а за відсутності останнього — виходити із загальних
засад та змісту законодавства України.
Виходячи із того, що чинні міжнародні догово‑
ри, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, є частиною національного законо‑
давства України, зокрема ті, що визначають права
і свободи людини і громадянина, в тому числі і в ре‑
лігійній сфері, то суд може керуватися і їх змістом
та загальними принципами.
Важливою вимогою законодавства є право грома‑
дянина звертатись до суду зі скаргою про порушення
релігійних прав як після розгляду її відповідним
органом чи службовою особою, так і безпосередньо.
При цьому спосіб захисту своїх прав вибирає сам
громадянин.
Висновки та перспективи. На основі викладеного
можна зробити певні висновки:
–– формулювання зазначеного права людини в Кон‑
ституції України та Законі України «Про свобо‑
ду совісті та релігійні організації» неоднакове,
тому необхідно консолідувати ці два норматив‑
но-правові акти;
–– елементи свободи віросповідання конкретизова‑
ні й більш повно розкрито в зазначеному Законі
України;
–– відповідно до положень Конституції України
елементами права свободи віросповідання є такі
можливості: мати релігію або переконання;
приймати релігію або переконання; змінювати
релігію або переконання; сповідувати будь-яку
релігію та виконувати будь-які дії, пов’язані
з нею; здобувати релігійну та світську освіту;
вимагати заміни виконання одного юридичного
обов’язку іншим;
–– ураховуючи, що під дію юридичного права під‑
падають лише зовнішні вияви свободи віроспо‑
відання людини, можна стверджувати, що еле‑
ментами останньої як суб’єктивного юридичного
права є такі можливості: приймати релігію або
інші переконання за своїм вибором; сповідува‑
ти одноособово або разом з іншими будь-яку ре‑
лігію; не сповідувати жодної релігії; змінювати
свої релігійні або інші переконання; здобувати
релігійну та (або) світську освіту; вимагати замі‑
ни виконання окремих юридичних обов’язків ін‑
шими з мотивів релігійних чи інших переконань;
–– на підставі аналізу структури свободи віроспо‑
відання як суб’єктивного юридичного права
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поняття цього права визначено як можливість
людини приймати, змінювати релігійні або інші
переконання, одноособово або спільно з іншими
сповідувати будь-яку релігію або не сповідува‑
ти ніякої, здобувати релігійну та (або) світську
освіту, а також вимагати заміни певних обов’яз‑
ків перед державою на інші за мотивами релігій‑
них чи інших переконань у випадках, визначе‑
них законодавством;
–– поряд з діяльністю органів державної влади
особливе значення має організаційно-правова
діяльність спеціально уповноважених органів
державної влади, серед яких слід виділити ді‑
яльність Уповноваженого Верховної Ради Укра‑
їни з прав людини як одну з конституційних ор‑
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ганізаційно-правових гарантій здійснення прав
на свободу світогляду і віросповідання людини,
до якого на підставі ст. 55 Конституції Украї‑
ни кожна людина може звернутися за захистом
своїх прав;
–– судові гарантії захисту прав людини на свобо‑
ду світогляду і віросповідання і судовий захист
прав релігійних організацій здійснюється від‑
повідно до ст. 55 Конституції України, якою пе‑
редбачено, що кожній людині в разі порушення
його релігійних прав і свобод гарантується пра‑
во на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяль‑
ності органів державної влади, органів місцево‑
го самоврядування, їх посадових і службових
осіб.
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«TRANSNATIONAL» AND «ETHNIC» CRIME:
RELATIONSHIP CONCEPTS

Анотація. В статті розглянуто співвідношення понять транснаціональної та етнічної злочинності. Встановлено, що
за окремими ознаками ці поняття є взаємопоглинаючими, водночас в окремих випадках, можна констатувати значні
відмінності.
На даний час існує низка особливостей у діяльності злочинних організацій, створених за етнічною ознакою, що вимагає
подальшого наукового пошуку для вивчення та класифікації цього явища. Досліджено сутність понять транснаціональної та
етнічної злочинності, виокремлено їх характерні риси та визначено критерії, за якими вони відмежовується один від одного. Зазначене є вкрай необхідним при враховувані державними органами у розробленні відповідних концепцій протидії злочинності
та у діяльності національних правоохоронних і міжнародних спеціалізованих структур, що займаються цією проблематикою.
Ґрунтовний аналіз наукових джерел, зокрема зарубіжних, дозволив виділити два підходи в осмисленні організованої злочинності як явища, а саме визначити транснаціональну злочинність на підставі системного опису злочинних
організацій або ж через опис характерних ознак цієї діяльності. Крім того, дослідником виявлено, що етнічні злочинні
угруповання є підвидом транснаціональних. Також констатовано, що сама по собі етнічна структура може виступати
як критерій для розмежування окремих їх видів. Етнічний же чинник виділяється в якості основного практично усіма
дослідниками, як транснаціональних так і етнічних злочинних угруповань.
Автором зроблено висновок про формальне входження поняття «етнічної» злочинності до поняття «транснаціональної» злочинності з огляду на те, що будь-яке організоване злочинне угруповання, яке створене виключно з числа осіб
однієї національності (племені, народності і т. д.) та здійснює злочинну діяльність на міжнародному рівні, можна вважати
транснаціональним етнічним злочинним угрупованням. Виключенням є етнічні угруповання які діють локально в межах
однієї країни, чи її частини та не мають міжнародних злочинних зв’язків.
Ключові слова: транснаціональна злочинність, етнічна злочинність, злочинні зв’язки, організовані злочинні угруповання.
Аннотация. В статье рассмотрено соотношение понятий транснациональной и этнической преступности. Установлено, что по отдельным признакам эти понятия взаимопоглощаемые, однако в отдельных случаях можно констатировать
значительные отличия.
В настоящее время существует ряд особенностей в деятельности преступных организаций, созданных по этническому
признаку, что требует дальнейшего научного поиска для изучения и классификации этого явления. Исследована сущность
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понятий транснациональной и этнической преступности, выделены их характерные черты и определены критерии, по
которым они отмежевывается друг от друга. Указанное является крайне необходимым при учете государственными
органами в разработке соответствующих концепций противодействия преступности и в деятельности национальных
правоохранительных и международных специализированных структур, занимающихся этой проблематикой.
Обстоятельный анализ научных источников, в том числе зарубежных, позволил выделить два подхода в осмыслении организованной преступности как явления, а именно определить транснациональную преступность на основании
системного описания преступных организаций или через описание характерных признаков этой деятельности. Кроме
того, исследователем обнаружено, что этнические преступные группировки является подвидом транснациональных.
Также констатировано, что сама по себе этническая структура может выступать в качестве критерия для разграничения
отдельных их видов. Этнический же фактор выделяется в качестве основного практически всеми исследователями, как
транснациональных так и этнических преступных группировок.
Автор сделал вывод о формальном вхождении понятие «этнической» преступности в понятие «транснациональной»
преступности с учетом того, что любое организованную преступную группировку, созданное исключительно из числа
лиц одной национальности (племени, народности и т. д.) и осуществляет преступную деятельность на международном
уровне, можно считать транснациональным этническим преступным группировкам. Исключением являются этнические
группировки действующих локально в пределах одной страны или ее части и не имеют международных преступных связей.
Ключевые слова: транснациональная преступность, этническая преступность, преступные связи, организованные
преступные группировки.
Summary. The article discusses the relationship between the concepts of transnational and ethnic crime. It has been established that, according to individual characteristics, these concepts are mutually absorbable, but in some cases it can be stated
that there are significant differences.
Currently, there are a number of features in the activities of criminal organizations created on the basis of ethnicity, which requires further scientific research to study and classify this phenomenon. The essence of the concepts of transnational and ethnic
crime is investigated, their characteristic features are identified and the criteria by which they are separated from each other are
defined. This is extremely necessary when taking into account by state authorities in the development of relevant concepts of
combating crime and in the activities of national law enforcement and international specialized agencies dealing with this issue.
A thorough analysis of scientific sources, including foreign ones, made it possible to single out two approaches in understanding organized crime as a phenomenon, namely, to determine transnational crime based on a systemic description of criminal organizations or through a description of the characteristics of this activity. In addition, the researcher found that ethnic
criminal groups is a subspecies of transnational. It was also stated that the ethnic structure itself can act as a criterion for
distinguishing certain types of them. The ethnic factor stands out as the main one by practically all researchers, both transnational and ethnic criminal groups.
The author concluded that the concept of «ethnic» crime was formally included in the concept of «transnational» crime,
taking into account the fact that any organized criminal group created exclusively from among people of one nationality (tribe,
nationality, etc.) carries out criminal activity on internationally, can be considered a transnational ethnic gang. The exceptions
are ethnic groups operating locally within one country or a part of it and do not have international criminal connections.
Key words: transnational crime, ethnic crime, criminal ties, organized criminal groups.
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остановка проблеми. Як транснаціональна
так і етнічна організована злочинність є ре‑
зультатами діяльності злочинних організацій, її
трансформацій, виходом (як правило) у своїй діяль‑
ності за межі території однієї держави, внаслідок
чого набувають міжнародних, глобальних масш‑
табів. Здавалось би, основною відмінною ознакою
вказаних організацій вбачається їх склад (моноабо поліетнічний). Але реалії сьогодення вказують
на ряд особливостей у діяльності злочинних органі‑
зацій, створених за етнічною ознакою, що, безсум‑
нівно, потребує подальшого наукового пошуку для
вивчення та класифікації цього явища.
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Для чіткого з’ясування питання щодо співвід‑
ношення понять транснаціональної та етнічної
злочинності, слід дослідити їх сутність, виокре‑
мити їх характерні риси та визначити критерії,
за якими вони відмежовується один від одного.
Це є надзвичайно актуальним і має враховуватися
державними органами при розробці відповідних
концепцій протидії злочинності та у діяльності
національних правоохоронних і міжнародних
спеціалізованих структур, що займаються цією
проблематикою.
Виклад основного матеріалу. Сучасна правова
наука не виробила універсального визначення як
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поняття «транснаціональна організована злочин‑
ність» так і «етнічна організована злочинність».
Безпосередньо або частково ці різновиди злочин‑
ності у своїх працях розглядали такі вітчизняні та
зарубіжні вченні, як П. Д. Біленчук, І. М. Баранник,
А. М. Глінкін, В. О. Глушков, С. Є. Еркенов, Г. А. Зо‑
рін, Б. І. Калачов, Л. Л. Каневський, М. В. Корнієн‑
ко, А. В. Кофанов, С. В. Максимов, В. В. Меркушин,
Ч. О. Мустафаєв, І. В. Пшеничний, А. Л. Репець‑
ка, Є. Д. Скулиш, І. М. Гриненко, О. В. Танкевич,
В. В. Устинов, В. А. Яценко, Ф. Вільямс, Р. Годсон,
Р. Мінн, В. Олсон, Д. Річардс, Л. Шеллі та інші.
На думку, Є. Д. Скулиша та В. О. Глушкова, від‑
сутність чіткого розуміння того, що є «транснаціо‑
нальною організованою злочинністю», ускладнює
боротьбу національних правоохоронних органів
та міжнародних спеціалізованих структур з цим
негативним явищем [3, с. 191].
Водночас, слід зазначити, що своє бачення щодо
транснаціональної організованої злочинності світова
спільнота виклала ще у 1988 році на Міжнародному
симпозіумі по організованій злочинності, в матеріа‑
лах якого присутня загальна формула цього поняття,
де транснаціональна організована злочинність розу‑
міється як «будь-яка постійна участь групи людей
або організації у злочинній діяльності, головна мета
якої — отримувати прибуток всюди, незважаючи на
наявність національних кордонів» [4, с. 222]. Аналіз
цього визначення дав змогу виділити чотири ознаки,
які характеризують транснаціональну організовану
злочинність: 1) наявність організації, 2) постійна
участь у злочинній діяльності; 3) наявність чітко
вираженої економічної мети, 4) досягнення цієї мети
пов’язане з перетином національних кордонів. Ці
ознаки досить чітко визначають характерні риси
транснаціональної організованої злочинності, але,
в принципі, такі ознаки як постійність, організо‑
ваність, а також корисливий мотив повною мірою
стосуються традиційної організованої злочинності.
Лише остання ознака, зазначена у даному визначен‑
ні, а саме розширення географії злочинної діяльно‑
сті з виходом за національні кордони — є ознакою
транснаціональної організованої злочинності. Саме
на цю рису транснаціональної організованої злочин‑
ності вказують А. К. Бекряшев та І. П. Білозеров,
зауважуючи, що «транснаціональна злочинність
у загальному вигляді визначається як злочинність,
яка виходить за межі однієї держави», хоча цей під‑
хід досить спірний з погляду багатогранності цього
злочинного феномену [2]. Як здається, ця єдина
підстава (міжнаціональність), яка на загальному
рівні дає можливість виділити транснаціональну
організовану злочинність в окремий вид сучасної
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злочинності, не сприяє повному розкриттю її змі‑
сту, це явище потребує глибшого аналізу. Більш
ґрунтовне визначення транснаціональної злочин‑
ності подано у документах Всесвітньої конференції
в Неаполі у 1994 році, де під транснаціональною
організованою злочинною діяльністю розуміється
здійснення злочинними організаціями незакон‑
них операцій, пов’язаних з переміщенням потоків
інформації, грошей, фізичних об’єктів, людей, ін‑
ших матеріальних і нематеріальних засобів через
державні кордони з метою використання сприят‑
ливої ринкової кон’юнктури в одній або кількох
іноземних державах для отримання суттєвої еконо‑
мічної вигоди, а також для ефективного ухилення
від соціального контролю за допомогою корупції,
насильства і використання значних відмінностей
у системах кримінального правосуддя різних кра‑
їн [1]. Прогресивний характер такого визначення
очевидний. Характерними ознаками транснаціо‑
нальної організованої злочинності, які дають змогу
відокремлювати цей вид злочинності від суміжних,
споріднених, зокрема від загальної організованої
злочинності визнані:
1) широкий перелік об’єктів злочинної діяльності,
до складу яких входить інформація, а також наяв‑
ність суб’єктів, які потрапляють у сферу злочинної
діяльності — людей;
2) використання прогалин у системі кримінального
законодавства різних країн;
3) корупція як наслідок та інструмент злочинної
діяльності.
Своє бачення транснаціональної організованої
злочинності викладено у науковій літературі, зо‑
крема зарубіжній, її аналіз дає змогу виділити два
підходи в осмисленні цього явища, а саме: спроби
визначити транснаціональну злочинність на підставі
системного опису злочинних організацій або ж через
опис характерних ознак цієї діяльності. Зокрема,
Л. Шеллей виділяє три характерні ознаки транс‑
національної організованої зло чинності: географія
злочинної діяльності: транснаціональна організована
злочинність, як правило, базується в одній державі,
але вчиняє злочини у кількох країнах; сфера інте‑
ресів транснаціональної організованої злочинності
розповсюджується на всі сфери економіки, торгівлі,
фінансів; ця діяльність приносить надприбутки,
частина яких у подальшому використовується в ко‑
рупційних схемах, а також з метою подальшого
вдосконалення злочинної діяльності [5, с. 173]. Інші
науковці зазначають, що відмітними характерис‑
тиками транснаціональних злочинних організацій
можна вважати глобальний масштаб їх операцій та
перехід злочинної діяльності через кордони держав,
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мобільність, ефективну комунікацію, швидку адап‑
тацію до ринкових умов і правових умов, які ство‑
рюють державні органи влади в тій або іншій країні
з метою протидії злочинності [6, с. 155–156].
Найбільш ґрунтовним, і, на нашу думку, струк‑
турно вірним є визначення Г. П. Жаровської, яка уза‑
гальнюючи думки зарубіжних науковців, визначає,
що для сучасної транснаціональної організованої
злочинності характерні такі ознаки:
1. Інтернаціональність: до складу транснаціональ‑
ної організованої злочинності входять представники
різних національностей, що є природнім і не пере‑
шкоджає реалізації злочинних схем, злочинів, в той
же час в її рамках можуть існувати і організації, які
створені за етнічною ознакою, але і в цих випадках
злочинні зв’язки є інтернаціональними.
2. Структурованість: транснаціональні злочинні
організації мають складну структуру взаємозв’яз‑
ків, пов’язані з іншими соціальними інститутами,
всередині організацій має місце строга ієрархія.
3. Гнучкість: здатність транснаціональних зло‑
чинних організацій до активної співпраці з іншими
соціально-політичними інститутами, до проник‑
нення в законні інститути для отримання переваг
і преференцій у процесі реалізації злочинних схем.
4. Силові методи розв’язання проблем: транснаці‑
ональні злочинні організації використовують силу,
погрози, шантаж з метою розв’язання проблем, які
перешкоджають реалізації злочинних схем.
5. Злочинна інноваційність: транснаціональні
злочинні організації використовують передові ін‑
формаційні техніко-технологічні інновації з метою
досягнення мобільності, ефективної комунікації
для здійснення фінансових операцій і контролю.
6. Швидкість та мобільність: транснаціональні
злочинні організації є мобільними з погляду пере‑
міщення в межах регіону, в якому реалізуються
злочинні схеми, національні кордони не є в цьому
перешкодою, сучасні транспортні засоби, міжнародні
логістичні коридори створюють умови для швидко‑
го переміщення, транспортування та комунікації.
7. Контроль: транснаціональні злочинні органі‑
зації намагаються здійснювати тотальний контроль
над певною сферою кримінальної діяльності, при
цьому з конкурентами ведеться жорстка боротьба,
що нерідко призводить до тотальних кримінальних
конфліктів.
8. Адаптація: транснаціональні злочинні орга‑
нізації швидко адаптуються до економічних, по‑
літичних, юридичних, митних умов, у яких вони
діють, використовують прогалини у законодавстві,
неузгодженість дій правоохоронних органів з метою
реалізації злочинних схем.

22

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Cерія: «Юридичні науки» // № 8(13), 2018
9. Мотиви злочинної діяльності: переважним
мотивом для злочинної діяльності є збагачення,
тобто корисливий мотив провідний у дії транснаці‑
ональних злочинних організацій [7, с. 114].
Як ми бачимо, вже у першому пункті Г. П. Жа‑
ровська виділяє етнічну ознаку в діяльності транс‑
національних злочинних угруповань, таким чином
вказуючи на те, що етнічні злочинні угруповання є
підвидом транснаціональних.
Як свідчить сучасна наукова думка, організована
злочинність проявляє себе через діяльність окре‑
мих організованих злочинних груп. На практиці
існує багато їх різновидів, яких є сформовані на
етнічній основі. В науці не існує сталої термінології
щодо цього феномена, тому можна зустріти різні
терміни: «злочинні етнічні формування» (Г. Ге‑
воргян), «етнічні угруповання» (Є. В. Топільська),
«етнічні організовані злочинні групи» (Г. В. Дашков,
Д. М. Коломитц), «організовані групи та злочинні
організації, сформовані на етнічній основі». Як ба‑
чимо, усі вище перелічені терміни, що описують
феномен етнічної організованої злочинності, базу‑
ються на понятті етносу. З грецької етнос перекла‑
дається як плем’я, народ і означає сталу людську
спільноту, яка історично виникає на певній території
і характеризується усвідомленням своєї єдності та
самобутності, спільністю мови, культури, побуту,
звичаїв, традицій та особливостями психологічного
складу» [8, с. 199].
Сама по собі етнічна структура може виступати
як критерій для розмежування окремих їх видів.
Наприклад, Б. В. Лизогуб на основі вивчення світо‑
вого досвіду боротьби з організованою злочинністю
пропонує такий розподіл ОЗГ за цією ознакою:
1) східноєвропейські угруповання (російські, укра‑
їнські, польські, литовські тощо);
2) італійські угруповання (сицилійські, калабрій‑
ські, неаполітанські, американо-італійські);
3) негритянські угруповання;
4) нігерійські угруповання;
5) латиноамериканські угруповання та централь‑
ноамериканські угруповання;
6) колумбійські угруповання;
7) мексиканські угруповання;
8) азіатські угруповання (китайські, корейські,
японські, в’єтнамські, кавказькі, чеченські, ві‑
рменські, азербайджанські, дагестанські, сред‑
ньоазіатські, афганські, пакистанські);
9) «інтернаціональні».
Спільною ознакою для всіх цих злочинних угру‑
повань, за винятком останнього, є домінування у їх‑
ньому складі осіб певної етнічної або національної
належності [9].
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Як бачимо, етнічний чинник виділяється в якості
основного практично усіма дослідниками, як транс‑
національних так і етнічних злочинних угруповань.
Висновок. Таким чином, з впевненістю можна
констатувати, що моноетнічність є основним чинни‑
ком який виокремлює етнічні злочинні угруповання
з-поміж транснаціональних. Структурно етнічна
організована злочинність є складовою транснаціо‑
нальної організованої злочинності з огляду на міжна‑
родний характер злочинної діяльності. Формально,
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будь-яке організоване злочинне угруповання яке
створене виключно з числа осіб однієї національності
(племені, народності і т. д.) яке здійснює злочинну
діяльність на міжнародному рівні можна вважати
транснаціональним етнічним злочинним угрупован‑
ням. Виключенням є етнічні угруповання які діють
локально в межах однієї країни, чи її частини та не
мають міжнародних злочинних зв’язків. У такому
випадку слід класифікувати їх як національні ет‑
нічні злочинні угруповання.
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НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ПРО МІЖНАРОДНІ ЗЛОЧИНИ
ТА ЗЛОЧИНИ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ В КРИМІНАЛЬНОМУ
КОДЕКСІ УКРАЇНИ
НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ О МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ПРЕСТУПЛЕНИЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА
В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ УКРАИНЫ
NORMAL ENFORCEMENT OF INTERNATIONAL AFFAIRS
AND CRIMES OF INTERNATIONAL CHARACTER
IN THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

Анотація. В даній статті досліджується нормативне закріплення положень про міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру в Кримінальному кодексі України.
З’ясовано, що Україна активно співпрацює із світовим співтовариством у напрямках боротьби із різними злочинами.
Одним із шляхів такої співпраці є підписання міжнародних договорів, які поступово стають частиною нашого законодавства, зокрема і кримінального.
Автор у статті акцентує свою увагу саме на 20 Розділі Кримінального кодексу України, який закріпив положення про
міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру. Також автор окремо аналізує міжнародні злочини та злочини
міжнародного характеру.
Встановлено, що термін «злочин міжнародного характеру» прийшов до кримінального права України з міжнародного кримінального права. Також те, що ці злочини є суспільно небезпечні, міжнародно-протиправні, винні діяння, що
посягають на різні сфери міжнародного правопорядку.
Визначено, що важливою ознакою злочину міжнародного характеру є закріплення його протиправності у міжнародному договорі, а Україна будучи учасником цих договорів повинна їх виконувати та імплементувати в своє законодавство.
Автором зазначено, що не всі злочини, які слід віднести до злочинів міжнародного характеру розміщені в 20 Розділі
Кримінального кодексу України.
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Щодо міжнародних злочинів, то в статті визначено, що це особливо небезпечні для людської цивілізації порушення
принципів і норм міжнародного права, що мають основоположне значення для забезпечення миру, захисту особистості
та життєво важливих інтересів міжнародної співдружності в цілому. Тобто, автор вказує, що міжнародні злочини посягають на мир та безпеку людства.
В статті вказано, що основний перелік міжнародних злочинів, визначено Статутом Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання головних військових злочинців європейських країн «осі» (1945 року) та зазначено, що в 20
Розділі Кримінального кодексу України не відображено всіх міжнародних злочинів, їх перелік є набагато ширшим.
Аналізуючи злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, автор звертає увагу на те, що їх
об’єкт є різним та вказує, що законодавцю потрібно звернути увагу на це, та внести зміни до Кримінального кодексу
України.
Також в статті з’ясовано об’єктивну сторону, суб’єкт та суб’єктивну сторону злочинів проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку та визначено, що ці злочини мають свою особливість.
Ключові слова: нормативне закріплення, кримінальний кодекс України, міжнародний договір, міжнародний злочин,
злочин міжнародного характеру.
Аннотация. В данной статье исследуется нормативное закрепление положений о международных преступлениях
и преступлениях международного характера в Уголовном кодексе Украины.
Выяснено, что Украина активно сотрудничает с мировым сообществом в направлениях борьбы с различными преступлениями. Одним из путей такого сотрудничества является подписание международных договоров, которые постепенно
становятся частью нашего законодательства, в том числе и уголовного.
Автор в статье акцентирует свое внимание именно на 20 Главе Уголовного кодекса Украины, которая закрепила
положение о международных преступлениях и преступлениях международного характера. Также автор отдельно анализирует международные преступления и преступления международного характера.
Установлено, что термин «преступление международного характера» пришел в уголовное право Украины с международного уголовного права. Также то, что эти преступления являются общественно опасные, международно-противоправные, виновные деяния, посягающие на различные сферы международного правопорядка.
Определено, что важным признаком преступления международного характера является закрепление его противоправности в международном договоре, а Украина как участник этих договоров должна их выполнять и имплементировать
в свое законодательство.
Автором отмечено, что не все преступления, которые следует отнести к преступлениям международного характера
размещены в 20 Главе Уголовного кодекса Украины.
По поводу международных преступлений, то в статье определено, что это особенно опасны для человеческой цивилизации нарушения принципов и норм международного права, имеющие основополагающее значение для обеспечения
мира, защиты личности и жизненно важных интересов международного содружества в целом. То есть, автор указывает,
что международные преступления посягают на мир и безопасность человечества.
В статье указано, что основной перечень международных преступлений, определено Уставом Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси» (1945 года) и указано,
что в 20 Главе Уголовного кодекса Украины не отражено всех международных преступлений, их перечень гораздо шире.
Анализируя преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, автор обращает внимание на то, что их объект разный и указывает, что законодателю нужно обратить внимание на это, и внести
изменения в Уголовный кодекс Украины.
Также в статье выяснено объективную сторону, субъект и субъективную сторону преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка и определено, что эти преступления имеют свою особенность.
Ключевые слова: нормативное закрепление, уголовный кодекс Украины, международный договор, международное
преступление, преступление международного характера.
Summary. The article deals with the normative consolidation of the provisions on international crimes and crimes of an
international character in the Criminal Code of Ukraine.
It is revealed that Ukraine is actively cooperating with the international community in combating various crimes. One way of
such cooperation is the signing of international treaties, which gradually become part of our legislation, including criminal ones.
The author focuses on the 20 section of the Criminal Code of Ukraine, which consolidated the provisions on international
crimes and crimes of an international character. The author also analyzes international crimes and crimes of an international
character.
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It was established that the term «crimes of an international character « came to the criminal law of Ukraine on international criminal law. Also, these crimes are socially dangerous, internationally wrongful, offensive acts that encroach upon various
areas of international law and order.
It is determined that an important feature of a crime of an international character is the attachment of its wrongdoing in an
international treaty, and Ukraine as a party to these treaties must implement and implement them in their legislation.
The author notes that not all crimes that should be attributed to crimes of an international character are located in 20 section of the Criminal Code of Ukraine.
With regard to international crimes, the article states that it is particularly dangerous for human civilization violations of
principles and norms of international law that are of fundamental importance for the maintenance of peace, protection of personality and vital interests of the international community as a whole. That is, the author points out that international crimes
encroach on the peace and security of mankind.
The article states that the main list of international crimes is defined by the Statute of the International Military Tribunal for
the Court and the «axis» of the main war criminals of European countries (1945) and stated that in all sections of the International Criminal Code, 20 section of the Criminal Code does not cover all international crimes, their list is much wider.
Analyzing crimes against peace, human security and international law, the author draws attention to the fact that their
object is different and indicates that the legislator needs to pay attention to this and to amend the Criminal Code of Ukraine.
The article also clarifies the objective side, subject and subjective aspect of crimes against peace, human security and international law and defines that these crimes have their own peculiarities.
Key words: normative fixing, the criminal code of Ukraine, international contract, international crime, crime of international
character.
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остановка проблеми. З перших років неза‑
лежності наша держава активно співпрацює
із світовим співтовариством в напрямках бороть‑
би із різними злочинами. Україною на даний час
підписано ряд міжнародних договорів у цій сфері,
які вже стали частиною нашого законодавства. Ча‑
стина з них навіть закріпилася в нормах окремого
розділу Кримінального кодексу України «Злочи‑
ни проти миру, безпеки людства та міжнародного
правопорядку», аналізуючи який, розуміємо, що
там є багато прогалин, недоопрацювань, що ство‑
рює багато проблем, які слід вирішувати.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До‑
сліджуючи різні джерела в сфері національного
кримінального права, можна помітити, що нау‑
ковці не достатньо проводять досліджень щодо
міжнародних злочинів та злочинів міжнародного
характеру. Вченими частково проводився аналіз
цієї сфери. Так, А. В. Савченко [1], Ю. Л. Шуляк
[1], А. В. Шевчук [2], М. Д. Дякур [2], М. В. Дань‑
шин [3], Я. О. Лантінов [3] зробили загальний ана‑
ліз складу злочинів проти миру, безпеки людства
та міжнародного правопорядку, К. В. Юртаєва [4]
дослідила місце скоєння злочинів міжнародного
характеру, Т. Х. Хачатурян [5] простежила кваліфі‑
кацію злочинів за сучасним міжнародним правом,
В. О. Поповичук [6] з’ясував визначення категорії
«злочини проти миру, безпеки людства та міжна‑
родного правопорядку», Ю. М. Чорноус [7] дослідив
криміналістичне забезпечення досудового слідства
у справах про злочини міжнародного характеру.
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Вважаємо, що напрацювань щодо сфери нашого
дослідження не достатньо.
Формулювання цілей статті. Цілями статті є ви‑
вчення положень про міжнародні злочини та злочини
міжнародного характеру, які знайшли своє норма‑
тивне закріплення в Кримінальному кодексі України.
Виклад основного матеріалу. На початку 2000-х
років в національне кримінальне законодавство впер‑
ше було вкраплено норми міжнародних договорів,
які стосуються злочинів проти миру, безпеки люд‑
ства та міжнародного правопорядку. Таке нововве‑
дення знайшло своє відображення в Кримінальному
кодексі України, а саме в 20 Розділі, аналізуючи
який можна з’ясувати, що він не досконалий та
потребує доопрацювань.
Вивчаючи наукові джерела, нормативно-правові
акти, на нашу думку, злочини визначені в 20 Розділі
ККУ можна умовно поділити на міжнародні злочини
та злочини міжнародного характеру. Вважаємо, що
варто розібратися в їх відмінності та з’ясувати, які зло‑
чини, передбачені 20 Розділом ККУ є міжнародними,
а які злочини є злочинами міжнародного характеру.
К. В. Юртаєва визначає, що термін «злочин між‑
народного характеру» прийшов до кримінального
права України з міжнародного кримінального права.
Цими злочинами в сучасному кримінальному праві
України є суспільно небезпечні, міжнародно-проти‑
правні, винні діяння, що посягають на різні сфери
міжнародного правопорядку, крім злочинних пося‑
гань на мир, безпеку людства та найвищі моральні
цінності світової співдружності, вчиняються фізич‑
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ними особами, які можуть бути суб’єктами злочину
за законодавством України про кримінальну відпо‑
відальність, та є кримінально караними відповідно
до зобов’язань України за міжнародними договорами
[4, c. 14–46]. Тобто, злочинами міжнародного ха‑
рактеру, є злочини, які посягають на міжнародний
правопорядок.
Важливою ключовою ознакою злочину міжнарод‑
ного характеру є закріплення його протиправності
у міжнародному договорі [7, c. 73]. Україна, будучи
учасником міжнародних договорів повинна їх ви‑
конувати та впроваджувати в своє законодавство,
а при вчиненні злочинів міжнародного характеру,
передбачених 20 Розділом ККУ, повинна керуватися,
окрім національного кримінального кодексу, також
міжнародними договорами. Наприклад, такими як
Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуван‑
ням, використанням, фінансуванням і навчанням
найманців 1989 року, яку Україна ратифікувала
в 1993 року. Вона характеризує такий злочин як най‑
манство. Також Конвенція про заборону розробки,
виробництва, накопичення, застосування хімічної
зброї та про її знищення 1993 року, ратифікована
Україною 1998 року, яка визначає положення про
зброю масового знищення, а саме хімічну тощо.
Деякі науковці взагалі вважають, що не може
вважатися злочином міжнародного характеру та
переслідуватися як таке, що загрожує нормальному
функціонуванню міжнародних відносин, діяння,
відносно боротьби із яким немає спеціальної угоди.
Відносно даного діяння має бути прийнята спеціаль‑
на міжнародна конвенція або відповідні положення
передбачатися у міжнародній конвенції, що має
загальний характер [7, c. 72].
Ю. М. Чорноус, наводить узагальнений перелік
злочинів міжнародного характеру, серед яких виді‑
ляє: тероризм; захоплення заручників; викрадення
ядерних матеріалів; найманство; торгівля людьми;
катування; посягання на осіб, які користуються
міжнародним захистом; легалізація (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом; фальшиво‑
монетництво; контрабанда; незаконний обіг нарко‑
тичних засобів і психотропних речовин; нелегальна
міграція; корупційні злочини; посягання на культур‑
ні цінності; поширення порнографії; кіберзлочини;
злочини у сфері авторських і суміжних прав; пірат‑
ство; розрив чи пошкодження підводного кабелю;
зіткнення морських суден; ненадання допомоги на
морі; забруднення моря шкідливими речовинами;
порушення режиму континентального шельфу;
злочини проти безпеки морського судноплавства;
порушення правил морських промислів; захоплення,
угон та інші злочини на борту повітряного судна чи
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в міжнародних аеропортах; військові злочини між‑
народного характеру (злочини проти жертв війни;
використання заборонених засобів і методів ведення
війни; мародерство та інші [7, c. 84–85]. Слід пого‑
дитись із таким переліком злочинів міжнародного
характеру оскільки, на нашу думку, вони несуть
небезпеку міжнародному правопорядку.
Як бачимо, не всі визначені Ю. М. Чорноусом
злочини міжнародного характеру є закріплені в 20
Розділі ККУ. Так, «мародерство», яке він відносить
до міжнародних злочинів не передбачене в 20 Розділі
ККУ, а регулюються 19 Розділом ККУ «Злочини
проти встановленого порядку несення військової
служби (військові злочини)» (ст. 432 ККУ). Також,
такий злочин як «контрабанда», який Ю. М. Чорноус
відносить до злочинів міжнародного характеру,
не передбачений 20 Розділом ККУ, натомість він
міститься в 7 Розділі ККУ «Злочини у сфері госпо‑
дарської діяльності» (ст. 201 ККУ). Так само, злочин
«незаконний обіг наркотичних засобів і психотроп‑
них речовин» не передбачений у 20 Розділі ККУ,
він закріплений у 13 Розділі ККУ «Злочини у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти
здоров’я населення» (ст.ст. 305–327 ККУ) [8] тощо.
Тобто, з вищезазначеного зрозуміло, що не всі
злочини, які слід віднести до злочинів міжнародного
характеру розміщені в 20 Розділі ККУ.
Щодо міжнародних злочинів, то науковці від‑
носять до них особливо небезпечні для людської
цивілізації порушення принципів і норм міжнарод‑
ного права, що мають основоположне значення для
забезпечення миру, захисту особистості та життєво
важливих інтересів міжнародної співдружності
в цілому. Прикладами таких злочинів можуть бути
геноцид, екоцид, злочини проти людства, військові
злочини тощо [4, c. 19]. Такої ж думки Т. Х. Хача‑
турян, К. В. Юртаєва, які вважають, що міжна‑
родний злочин як винне діяння, спрямоване проти
основних універсальних цінностей міжнародної
спільноти, які визнані міжнародним правом [5, c.
15; 4, с. 19]. Слід звернути увагу на те, що міжна‑
родні злочини посягають на мир та безпеку людства.
Звернувшись до ККУ можемо побачити, що вій‑
ськові злочини виокремлені не в 20 Розділі «Зло‑
чини проти миру, безпеки людства та міжнародно‑
го правопорядку», а в 19 Розділі «Злочини проти
встановленого порядку несення військової служби
(військові злочини)». Лише ст. 437 (планування,
підготовка, розв’язання та ведення агресивної війни)
та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ
закріплюють деякі військові злочини [8]. Вважаємо,
що ККУ потребує змін та доповнень в цій частині.
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Основний перелік міжнародних злочинів, більшість
науковців вважає, визначено Статутом Міжнародного
військового трибуналу для суду та покарання головних
військових злочинців європейських країн «осі» (1945
р.) (далі — Статут Міжнародного військового трибу‑
налу). Так, ст. 6 Статуту Міжнародного військового
трибуналу визначено систему злочинів таким чином:
1) до злочинів проти миру слід віднести: планування,
підготовку, розв’язання або ведення агресивної війни
або війни, яка порушує міжнародні договори, угоди,
або участь в загальному плані чи змові, які спрямова‑
ні до здійснення кожного з вищевказаних дій; 2) до
військових злочинів слід віднести порушення зако‑
нів або звичаїв війни. До цих порушень відносяться
вбивства, катування чи поміщення в рабство або для
інших цілей цивільного населення окупованої тери‑
торії; вбивства чи катування військовополонених або
осіб, що знаходяться на морі; вбивства заручників;
пограбування громадської чи приватної власності;
безглузде руйнування міст чи сіл; розорення, не ви‑
правдане військовою необхідністю, та інші злочини;
3) до злочинів проти людяності слід віднести: вбивства,
винищування, поневолення, заслання та інші жорстокі
дії, вчинені щодо цивільного населення до або під час
війни, або переслідування за політичними, расовими
чи релігійними мотивами з метою здійснення або
у зв’язку з будь-яким злочином [9].
Також слід згадати і про Статут Міжнародного
кримінального суду 1998 р., який закріпив визначен‑
ня значної кількості міжнародних злочинів. Серед
них: а) злочин геноциду; б) злочини проти людства;
в) військові злочини; г) злочини агресії [4, c. 19].
З вищезазначеного зрозуміло, що в 20 Розділі
ККУ не відображено всіх міжнародних злочинів,
їх перелік є набагато ширшим.
Варто звернути увагу і на злочин передбачений
ст. 436-1 — виготовлення, поширення комуністич‑
ної, нацистської символіки та пропаганда комуніс‑
тичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів, який з’явився у ККУ в 2014
році. Він достатньо не аналізувався в науковій лі‑
тературі, не виділяється як злочин міжнародного
характеру, а також як міжнародний злочин. Нато‑
мість деякі науковці (наприклад, В. О. Поповичук)
відносять його до злочинів проти міжнародного
правопорядку [6, с. 322].
Слід зазначити, що на відміну від злочинів між‑
народного характеру, які характеризуються мен‑
шим ступенем суспільної небезпечності, міжнародні
злочини загрожують основам існування держав,
міжнародному миру та безпеці [7, c. 69–73].
Аналізуючи злочини проти миру, безпеки люд‑
ства та міжнародного правопорядку, які знайшли
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своє нормативне закріплення в 20 Розділі ККУ, слід
зазначити, що характерною ознакою цих злочинів
є те, що вони не мають спільного родового об’єкта.
Щодо цієї проблеми в науковій літературі можна
зустріти різні думки. Так, В. В. Сташис, В. Я. Та‑
цій, А. В. Шевчук, М. Д. Дякур, А. В. Савченко,
Ю. Л. Шуляк визначають об’єктами вищезазначених
злочинів: 1) мир; 2) безпеку людства; 3) міжнарод‑
ний правопорядок [10, с. 566; 5, c. 389; 1, с. 299].
М. В. Даньшин, Я. О. Лантінов вважають, що
об’єктами злочинів передбачених 20 Розділом ККУ
є: 1) безпека людства для злочинів передбачених ч. 1,
2 ст. 436, ч. 1, 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 442, ч. 1
ст. 443 ККУ; 2) виживання людства для злочинів
передбачених ч. 1 ст. 439, ч. 1 ст. 440, ч. 1 ст. 441,
ч. 1 ст. 442; 3) неналежне керування в сфері між‑
народних відносин для злочинів передбачених ч. 1,
2 ст. 444, ч. 1 ст. 445, ч. 1 ст. 446, ч. 1, 2 ст. 447 [3,
с. 5–23]. Така думка має право на існування. Але
все ж вона авторами не обґрунтована.
Деякі науковці згруповують злочини, передбачені
Розділом 20 ККУ у залежності від загального об’єкта.
Так, В. О. Поповичук визначає, що їх можна роз‑
межувати таким чином: 1) мир виступає загальним
об’єктом для таких злочинів, як: пропаганда війни
та планування, підготовка, розв’язування та ведення
агресивної війни (ст.ст. 436, 437 ККУ); 2) безпека
людства виступає загальним об’єктом для таких
злочинів, як: порушення законів та звичаїв війни
(ст. 438 ККУ); найманство (ст. 447 ККУ); застосу‑
вання зброї масового знищення (ст. 439 ККУ); розро‑
блення, виробництво, придбання, зберігання, збут,
транспортування зброї масового знищення (ст. 440
ККУ); екоцид (ст. 441 ККУ); геноцид (ст. 442 ККУ);
3) міжнародний правопорядок виступає загальним
об’єктом для таких злочинів, як: виготовлення,
поширення комуністичної, нацистської символіки
та пропаганда комуністичного та націонал-соціа‑
лістичного (нацистського) тоталітарних режимів
(ст. 436–1 ККУ); посягання на життя представника
іноземної держави (ст. 443 ККУ); злочини проти осіб
та установ, що мають міжнародний захист (ст. 444
ККУ); незаконне використання символіки Червоного
Хреста і Червоного Півмісяця, Червоного Кристала
(ст. 445 ККУ); піратство (ст. 446 ККУ) [6, c. 322].
На відміну від В. О. Поповичука, А. В. Шевчук та
М. Д. Дякур, визначають що безпосереднім об’єктом
найманства виступає міжнародний правопорядок
[2, с. 392]. Слід з ними погодитися, оскільки проа‑
налізувавши визначення найманства, що зазначено
в ч. 1 ст. 447 ККУ, все ж зрозуміло, що цей злочин
спрямований на повалення конституційного ладу,
захоплення державної влади, перешкоджання ді‑
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яльності органів державної влади чи порушення
територіальної цілісності держав тощо. Такі дії, від‑
повідно, несуть шкоду міжнародному правопорядку.
На думку А. В. Савченко, Ю. Л. Шуляк, безпосе‑
редніми об’єктами деяких злочинів передбачених
20 розділом ККУ можуть бути: 1) безпека природи
як середовища проживання людської спільноти
(екоцид, ст. 441 ККУ); безпека існування націо‑
нальних, етнічних, расових та релігійних груп (ге‑
ноцид, ст. 442 ККУ) [1, с. 301–302]. А. В. Шевчук,
М. Д. Дякур вважають, що деякі злочини 20 Розділу
ККУ поєднанні із насильством або тягнуть суспільно
небезпечні наслідки, а тому їм властиві додаткові
об’єкти (порушення законів та звичаїв війни, гено‑
цид, посягання на представника іноземної держави
та ін.). Такими об’єктами є життя і здоров’я особи,
воля, честь та гідність [2, c. 389–390].
Проаналізувавши погляди науковців, слід від‑
мітити, що об’єкт злочинів проти миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку є різним.
На нашу думку, законодавцю потрібно звернути
увагу на це, та внести зміни до ККУ, таким чином,
щоб злочини в яких загальним об’єктом виступає
мир, безпека людства та міжнародний правопорядок
були розміщені в окремі розділи ККУ.
Властива також деяким злочинам проти миру,
безпеки людства та міжнародного правопорядку
і потерпіла особа (порушення законів та звичаїв
війни, геноцид, посягання на життя представника
іноземної держави, піратство тощо). Це, зокрема,
військовополонені, члени етнічної, расової чи релі‑
гійної групи, представник іноземної держави, члени
екіпажу та пасажири судна, захоплені на морському
судні [2, c. 390].
З об’єктивної сторони злочини проти миру, без‑
пеки людства та міжнародного правопорядку, як
правило вважаються закінченими з моменту вчи‑
нення відповідного суспільно небезпечного діяння,
тобто є формальними за своїм складом. Деякі з них
(наприклад, кваліфіковані склади таких злочинів,
як застосування зброї масового знищення, піратство,
порушення законів та звичаїв війни) є злочинами
з матеріальними складами, оскільки вони вима‑
гають настання суспільно небезпечних наслідків
у вигляді загибелі людей чи настання інших тяжких
наслідків. Злочин, передбачений ст. 443 ККУ, скон‑
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струйований як злочин із формально-матеріальним
складом. У деяких випадках злочинам 20 Розділу
ККУ із об’єктивної сторони властиві й інші ознаки.
Зокрема, засоби вчинення злочину (застосування
засобів ведення війни, заборонених міжнародним
правом); знаряддя вчинення злочину (озброєне чи
неозброєне судно) та інші [2, с. 390].
Із суб’єктивної сторони усі злочини проти миру,
безпеки людства та міжнародного правопорядку
характеризуються прямим умислом [2, с. 390]. Окре‑
мим злочинам властива і спеціальна мета (одержання
матеріальної вигоди (піратство — ст. 446 ККУ), пов‑
не або часткове знищення будь-якої національної,
етнічної, расової чи релігійної групи (геноцид —
ст. 442 ККУ). Окремим злочинам властива альтер‑
нативна мета (вплив на характер діяльності особи,
яка має міжнародний захист; вплив на діяльність
держави чи організацій, які особа представляє; про‑
вокація війни; провокація міжнародних ускладнень
(посягання на представника іноземної держави —
ст. 443 ККУ) [10, с. 566–580].
Суб’єктами злочинів проти миру, безпеки людства
та міжнародного правопорядку, відповідно до ст. 22
ККУ можуть бути осудні особи, яким до вчинення
злочину виповнилося 16 років. Ті особи, які вчинили
злочин, передбачений ст. 443 ККУ (посягання на
життя представника іноземної держави) –14 років.
Таким чином, об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт
та суб’єктивна сторона злочинів проти миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку мають свою
специфіку, що дозволяє їх виділити серед інших
злочинів.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямі. Отже, про‑
аналізувавши положення про міжнародні злочини
та злочини міжнародного характеру, які знайшли
своє нормативне закріплення в Кримінальному ко‑
дексі України слід зазначити, що більшість злочинів
міжнародного характеру, міжнародних злочинів
міститься в інших розділах кодексу. На нашу думку,
20 Розділ ККУ має бути доопрацьований законодав‑
цем, можливо шляхом внесення змін та доповнень.
Вважаємо, що впроваджувати в національне
кримінальне законодавство міжнародні норми по‑
трібно обережно, досліджуючи їхню ефективність
для регулювання суспільних відносин.
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ФБР США З ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ПІД ЧАС
ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СПЕЦСЛУЖБИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ФБР США С ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
СЕКТОРЕ ВО ВРЕМЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СПЕЦСЛУЖБЫ
USING THE FBI’S EXPERIENCE WITH THE ORGANIZATIONAL
AND LEGAL ENSURING OF ANTI–CORRUPTION IN THE PUBLIC SECTOR DURING
THE PERFECTION OF THE ACTIVITY OF THE NATIONAL SPECIAL SERVICES

Анотація. У вказаній статті сформульовано підходи до використання досвіду ФБР США з організаційно-правового забезпечення протидії корупції в державному секторі під час вдосконалення діяльності вітчизняної спецслужби, у тому числі й при формулюванні завдань та напрямів її діяльності. Зокрема проаналізовано організаційно-правового забезпечення діяльності спецслужб
європейських країн та констатовано, що завдання та повноваження у сфері протидії організованій злочинності мають служби
внутрішньої безпеки. Саме організаційно-правова побудова ФБР США, а саме тих її складових, які пов’язані із забезпеченням виконання завдання протидії корупції та боротьби з організованою злочинністю вбачається кращою моделлю для реформування
української спецслужби. Здійснено класифікацію більшості правопорушень, якими опікується ФБР і детально розглянуто головні
і найбільш загрозливі, з точки зору забезпечення національних інтересів держави, види корупції в державному секторі США.
Автором сформульовано певні підходи до реформування Служби безпеки України, у тому числі окреслено вимоги до
функціонального навантаження спецпідрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України. Зроблено висновок, що більшість функціональних завдань Служби безпеки України, а також її компетенції і повноважень,
що переважно кореспондуються із підслідністю злочинів, які розслідують слідчі органів безпеки, вказує на певну тотожність аналогічним завданням, що стоять перед ФБР США. Останнє тільки підтверджує тезу про те, що позитивний досвід
організаційно-правового забезпечення діяльності ФБР США у сфері протидії корупції у державному секторі може бути
використаний для визначення, конкретизації та деталізації українською спецслужбою, у ході її реформування, власних
поточних та перспективних повноважень, їх обсягу та змісту у сферах протидії корупції та організованій злочинності.
Крім того, у статті наведені пропозиції щодо захисту національних інтересів держави, добробуту країни та належному
забезпеченню прав і свобод її громадян, а також враховуватиме складну криміногенну ситуацію, ускладнену важким
економічним становищем, політичною нестабільністю та військовим конфліктом на Сході країни тощо.
Ключові слова: досвід ФБР США, спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ
України, реформування СБУ, корупція, організована злочинність, завдання та напрями діяльності СБУ.
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Аннотация. В указанной статье сформулированы подходы к использованию опыта ФБР США в организационно-правовом обеспечении противодействия коррупции в государственном секторе во время совершенствования деятельности
отечественной спецслужбы, в том числе и при формулировке задач и направлений ее деятельности. В частности, проанализированы организационно-правовое обеспечение деятельности спецслужб европейских стран и констатировано, что
задачи и полномочия в сфере противодействия организованной преступности имеют службы внутренней безопасности.
Именно организационно-правовая структура ФБР США, а именно те ее составляющие, связанные с обеспечением выполнения задания противодействия коррупции и борьбы с организованной преступностью считается лучшей моделью
для реформирования украинской спецслужбы. Осуществлена классификация большинства правонарушений, которыми
занимается ФБР и подробно рассмотрены основные и наиболее угрожающие, с точки зрения обеспечения национальных
интересов государства, виды коррупции в государственном секторе США.
Автором сформулированы определенные подходы к реформированию Службы безопасности Украины, в том числе
обозначены требования к функциональной нагрузке спецподразделений по борьбе с коррупцией и организованной
преступностью СБ Украины. Сделан вывод, что большинство функциональных задач Службы безопасности Украины,
а также ее компетенции и полномочия, преимущественно корреспондируются с подследственностью преступлений, их
расследуют следователи органов безопасности, указывает на определенную тождественность аналогичным задачам,
стоящим перед ФБР США. Последнее только подтверждает тезис о том, что положительный опыт организационно-правового обеспечения деятельности ФБР США в сфере противодействия коррупции в государственном секторе может быть
использован для определения, конкретизации и детализации украинской спецслужбой, в ходе ее реформирования,
собственных текущих и перспективных полномочий, их объема и содержания в сферах противодействия коррупции
и организованной преступности. Кроме того, в статье приведены предложения по защите национальных интересов
государства, благосостояния страны и надлежащему обеспечению прав и свобод ее граждан с учетом сложной криминогенной ситуации, осложненной тяжелым экономическим положением, политической нестабильностью и военным
конфликтом на востоке страны и тому подобное.
Ключевые слова: опыт ФБР США, специальные подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, реформирования СБУ, коррупция, организованная преступность, задачи
и направления деятельности СБУ.
Summary. This article formulates approaches to using the experience of the FBI in the organizational and legal framework
for combating corruption in the public sector while improving the activities of the domestic special services, including in the
formulation of tasks and areas of its activities. In particular, the organizational and legal support of the activities of the special
services of European countries was analyzed and it was stated that the tasks and powers in the sphere of combating organized
crime have internal security services. It is the organizational and legal structure of the FBI, namely its components related to
ensuring the fulfillment of the anti-corruption task and the fight against organized crime is considered the best model for reforming the Ukrainian special services. The classification of the majority of offenses dealt with by the FBI has been carried out and
the main and most threatening types of public sector corruption in the US have been examined in detail in terms of ensuring the
national interests of the state.
The author has formulated certain approaches to the reform of the Security Service of Ukraine, including the requirements
for the functional load of the special units to combat corruption and organized crime of the Security Council of Ukraine. It was
concluded that most of the functional tasks of the Security Service of Ukraine, as well as its competences and powers, are
mainly attributed to the investigative nature of the crimes, which are investigated by security investigators, indicating a certain
identity to similar tasks facing the FBI. The latter only confirms the thesis that the positive experience of the organizational and
legal support of the FBI activities in the field of combating corruption in the public sector can be used to determine, concretize
and detail the Ukrainian special service, in the course of its reform, its own current and future powers, their scope and content
in the areas of combating corruption and organized crime. In addition, the article contains proposals for the protection of the
national interests of the state, the welfare of the country and the proper maintenance of the rights and freedoms of its citizens,
taking into account the difficult criminal situation, complicated by the difficult economic situation, political instability and military conflict in the east of the country and etc.
Key words: experience of the FBI, special anti-corruption and organized crime units of the Security Service of Ukraine,
reform of the Security Service of Ukraine, corruption, organized crime, tasks and activities of the Security Service of Ukraine.
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остановка проблеми. На сьогодні актуаль‑
ним, в контексті реформування вітчизняної
спецслужби з дотриманням стандартів країн-чле‑
нів НАТО, є питання щодо визначення певного
кола повноважень, якими повинна бути наділена
реформована спецслужба. При цьому, дискусій‑
ним залишається питання щодо залишення ві‑
тчизняній спецслужбі функцій у сферах протидії
корупції та організованій злочинності.
З цією метою набуває все більшої практичної зна‑
чущості позитивний досвід окремих країн світу, де
діяльність з викриття корупційних правопорушень
у державному секторі побудована на найвищому
рівні, наприклад, США, спецслужбі якої — Феде‑
ральному бюро розслідувань (FBI), вдалось забез‑
печити формування розгалуженої системи протидії
внутрішнім загрозам національній безпеці, у тому
числі такій загрозі як корупція у державному секто‑
рі. Досвід організації роботи вказаної спецслужби,
а також її структурна організаційна модель, перелік
виконуваних функцій тощо, дозволить сформулюва‑
ти певні підходи до реформування Служби безпеки
України, у тому числі визначити певні вимоги до
функціонального навантаження спецпідрозділів по
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю
СБ України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед
науковців, які досліджували питання використання
міжнародного досвіду у сфері інституційного та орга‑
нізаційного вдосконалення діяльності спецслужб та
правоохоронних органів варто назвати: О. Бандурка,
Д. Заброду, Т. Момотенко, М. Камлика, Є. Невмер‑
жицького, О. Овчаренко, Є. Скулиша, О. Сердюка,
М. Стрельбицького та багатьох ін.
Аналіз наукової літератури та досліджень фа‑
хівців у галузі юриспруденції, а також праць при‑
свяченим питанням використання міжнародного
досвіду у сфері інституційного та організаційного
вдосконалення діяльності спецслужб та правоохо‑
ронних органів, вказує, що на сьогодні, глибокому
дослідженню досвіду діяльності ФБР США з органі‑
заційно-правового забезпечення протидії корупції
в державному секторі, у тому числі в контексті його
використання під час визначення шляхів рефор‑
мування вітчизняної спецслужби, належної уваги
приділено не було.
Враховуючи вказані проблемні питання, основ‑
ною метою цієї статті є вироблення підходів до ви‑
користання досвіду ФБР США з організаційно-пра‑
вового забезпечення протидії корупції в державному
секторі під час вдосконалення діяльності вітчизняної
спецслужби, у тому числі й при формулюванні за‑
вдань та напрямів її діяльності.

// Criminal law and criminology;
penal laws //
Виклад основного матеріалу. У рамках трансфор‑
мації українського суспільства питання подальшого
розвитку складових сектору безпеки і оборони без‑
сумнівно залишаються пріоритетними.
Поставши перед масштабними викликами націо‑
нальній безпеці, відповідно до Стратегії національної
безпеки України (затверджена Указом Президента
України від 26 травня 2015 року № 287/2015) [1]
та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони
України (затверджена Указом Президента України
від 14 березня 2016 року № 92/2016) [2] Служба без‑
пеки України забезпечує впровадження необхідних
механізмів та інструментів для зміцнення власних
функціональних спроможностей, а отже сектору
безпеки і оборони України в цілому.
Однак, варто констатувати, що до цього часу
повністю не визначена кінцева мета реформуван‑
ня правоохоронних органів — модель усієї системи
з чітким розподілом завдань і повноважень. Це, а та‑
кож неоднозначні трактування у різних державних
інституціях України рекомендацій європейських
експертів щодо ролі Служби безпеки України у сфе‑
рах протидії окремим загрозам національній безпе‑
ці, зокрема, корупції, організованій злочинності,
наявності в СБУ функції досудового розслідування
створили умови для дискусій щодо доцільності ви‑
конання спецслужбою таких завдань у подальшому.
Разом з цим, варто зауважити, що переважна
більшість європейських спецслужб та спецслужб
країн-членів НАТО мають у своєму арсеналі функції
з протидії організованій злочинності, а в деяких
країнах — функції в антикорупційній сфері та сфері
досудового розслідування.
Для прикладу, слід зазначити, що завдання з про‑
тидії корупції та організованій злочинності у межах
визначеної компетенції виконують спецслужби Ні‑
меччини, Франції, Іспанії, Польщі, Румунії, Сло‑
ваччини, Ізраїлю, США та Канади.
Аналіз організаційно-правового забезпечен‑
ня діяльності спецслужб саме європейських кра‑
їн свідчить, що певні завдання та повноваження
у сфері протидії організованій злочинності мають
служби внутрішньої безпеки 19 (Бельгія, Болга‑
рія, Греція, Іспанія, Італія, Норвегія, Португалія,
Словенія, Франція, Швеція, Хорватія, Естонія,
Латвія, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщи‑
на, Фінляндія, Чехія). При цьому, завдання та
повноваження у сфері протидії корупції мають
служби внутрішньої безпеки 13 європейських дер‑
жав (Бельгія, Болгарія, Греція, Іспанія, Італія,
Португалія, Туреччина, Естонія, Латвія, Польща,
Румунія, Словаччина та Угорщина), а завдання та
повноваження у сфері досудового розслідування
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мають Австрія, Данія, Естонія, Польща, Фінляндія,
Франція та Швеція.
В основу побудови спецслужб країн — членів
ЄС і НАТО здебільшого покладені історичні тради‑
ції та набутий власний досвід. Єдиних підходів до
організації спеціальних служб у вказаних країнах,
незалежно від їх членства в ЄС чи НАТО, наразі
не існує. Певні узагальнення щодо організації та
діяльності служб внутрішньої безпеки визначено
лише на рівні рекомендацій для країн — членів
Ради Європи.
У загальному вигляді ці стандарти було сфор‑
мовано в Рекомендації Парламентської асамблеї
Ради Європи 1402 (1999) «Контроль над внутріш‑
німи службами безпеки в країнах — членах Ради
Європи» [3], а потім змінено під впливом терактів
11 вересня 2001 року та подальшого зростання за‑
гроз учинення терористичних актів в Рекомендації
Парламентської асамблеї Ради Європи 1713 (2005)
«Про демократичний нагляд за сектором безпеки
в країнах — членах» [4] та зміщено акцент на забез‑
печення безпеки суспільства перед гарантуванням
прав і свобод особистості.
Багатьма фахівцями вітчизняної спецслужби не‑
одноразово, у тому числі в якості контраргументів,
на фахово-експертному рівні та у ЗМІ зазначалось,
що поширення корупції та організованої злочинності
становить реальну загрозу національній безпеці.
Тому це не є виключно поліцейською проблемою,
або ж проблемою окремого відомства. Жоден дер‑
жавний орган самотужки не спроможний протидіяти
таким загрозам [5; 6; 7].
У ході вирішення актуального на сьогодні питан‑
ня — можливості припинення виконання Службою
безпеки функції протидії корупції та організованій
злочинності, варто згадати Стратегію з подолання
транснаціональної організованої злочинності США,
прийняту у липні 2011 року, яка визначає одним зі
своїх завдань зменшення рівня організованої зло‑
чинності від рівня загроз національній безпеці до
керованої проблеми у сфері громадської безпеки [8].
У цьому ж контексті, вкрай актуальним для ві‑
тчизняної спецслужби стає досвід ФБР США з орга‑
нізаційно-правового забезпечення протидії корупції
в державному секторі.
У США функціонує розгорнута система органів,
спрямованих на протидію корупції, як на федераль‑
ному рівні, так і на рівні окремих штатів. Керівну
роль в діяльності по боротьбі з організованою зло‑
чинністю і корупцією відіграє Міністерство юстиції
США, яке розробляє національну стратегію про‑
тидії цим явищам в країні та здійснює методичне
керівництво цією роботою. Головним підрозділом
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Міністерства юстиції, на яке безпосередньо покла‑
дена функція протидії організованій злочинності,
корупції і шахрайства від 1 мільйона доларів США,
а також розслідування у справах про порушення
Федерального законодавства є Федеральне бюро
розслідувань (FBI). Чисельність особового складу
ФБР складає 32 709 осіб. З них 13 249 — спеціаль‑
ні агенти, а 19 460 — адміністративно-технічний
персонал. Бюджет відомства складає 6,8 мільярдів
доларів США. Головне управління розташоване в м.
Вашингтон, Округ Колумбія. 56 основних територі‑
альних управлінь — понад 400 підрозділів на міс‑
цях, а також 60 міжнародних відділів з обмеженою
юрисдикцією за кордоном [9].
Крім того, як зазначається на офіційному сайті
ФБР США «корупція в державному секторі, го‑
ловний пріоритет в розслідуванні злочинів ФБР,
являє собою фундаментальну загрозу для нашої
національної безпеки і способу життя. Це може
вплинути на все, починаючи від того, наскільки
добре охороняються наші кордони і захищені наші
околиці, і аж до того, як виносяться вироки в судах
і як будується державна інфраструктура, така як
дороги і школи. Розкрадання бюджетних коштів
також істотно позначається і на добробуті громад‑
ськості — за оцінками, через корупцію в державному
секторі уряд США і громадськість зазнає збитків,
які налічують мільярди доларів щороку. ФБР має
всі умови для боротьби з корупцією, має відмінні
навички і можливості для виконання складних та‑
ємних операцій і спостереження» [10].
З точки зору функціонального навантаження
зазначеної спецслужби, у ході боротьби з корупцією
в державному секторі основна увага ФБР приділя‑
ється:
•• розслідуванню порушень федерального законо‑
давства державними посадовими особами на фе‑
деральному, державному та місцевому рівнях;
•• нагляду за загальнонаціональним розслідуван‑
ням заяв про шахрайство, пов’язаних з поставка‑
ми і контрактами федерального уряду і програ‑
мами, що фінансуються з федерального бюджету;
•• боротьбі з загрозою корупції уздовж національ‑
них кордонів і пунктів в’їзду з метою знижен‑
ня уразливості країни до торгівлі наркотиками
і зброєю, незаконному в’їзду-виїзду іноземців,
шпигунству і тероризму;
•• боротьбі зі злочинами в екологічній сфері,
з фальсифікацією виборів і питанням, що сто‑
суються закупівель, контрактів та програм, які
фінансуються з федерального бюджету тощо.
Крім того, у 2008 році ФБР створило Міжна‑
родну групу по боротьбі з корупцією (International
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Corruption Unit — ICU) для спостереження за збіль‑
шенням числа розслідувань, пов’язаних з шахрай‑
ством міжнародного масштабу проти уряду США,
і корупцією федеральних державних посадових осіб
за межами США з використанням американського
фінансування, осіб, підприємств тощо.
Завдання ICU включають:
•• нагляд за дотриманням Закону про корупцію за
кордоном (FCPA) і антимонопольними справами;
•• підтримка оперативного нагляду за низкою
міжнародних цільових груп по боротьбі з коруп‑
цією, які розслідують і переслідують у судовому
порядку осіб та фірми, що займаються хабар‑
ництвом, незаконними грошовими винагоро‑
дами, здирництвом за контрактами, ціновими
змовами, пособництвом, конфліктами інтере‑
сів, заміною продуктів, виставленням рахунків
на товари або послуги без доставки, крадіжкою,
переадресуванням товарів, індивідуальними
і корпоративними змовами на всіх рівнях діяль‑
ності уряду США.
Жоден інший правоохоронний орган не досяг
такого успіху, якого домоглося ФБР в боротьбі з ко‑
рупцією. Цей успіх обумовлений головним чином
співпрацею та координацією ряду федеральних,
державних та місцевих правоохоронних органів для
боротьби з корупцією в державному секторі. Ці парт‑
нерські відносини включають, але не обмежуються
Міністерством юстиції, офісами Служби генерально‑
го інспектора, підрозділами власної безпеки в пра‑
воохоронних органах, федеральними, державними
і місцевими правоохоронними і слідчими органами,
а також прокуратурою штату і округу [10].
Така організаційно-правова побудова ФБР США
може стати в нагоді вітчизняним фахівцям, які опі‑
куються питаннями реформування Служби безпеки
України, зокрема тих її складових, які пов’язані із
забезпеченням виконання завдання протидії коруп‑
ції та боротьби з організованою злочинністю. З цією
метою варто здійснити класифікацію більшості пра‑
вопорушень, якими опікується ФБР і більш детально
зупинитись на головних і найбільш загрозливих,
з точки зору забезпечення національних інтересів
держави, видах корупції в державному секторі,
з якими бореться ФБР США.
Так, в червні 2014 року у США почала працювати
програма ФБР в області так званої «тюремної коруп‑
ції», що стосується контрабанди заборонених до обігу
у в’язницях предметів з боку місцевих, державних
та федеральних співробітників в’язниць в обмін на
хабарі. За допомогою цієї програми, ФБР працює
над розвитком і зміцненням відносин, співпрацею
з державними та місцевими виправними відділами
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юстиції США, щоб допомогти визначити які в’язниці
страждають від системної корупції, і використову‑
вати відповідні методи розслідування для боротьби
з цією загрозою. Пенітенціарні посадові особи і спів‑
робітники, які залучаються до цього, навіть якщо
це відбувається несвідомо, порушують суспільну
довіру, загрожують цілісності системи правосуддя
в США і загрожують інтересам національної безпе‑
ки в цілому саме тому ці питання й підпадають під
юрисдикцію ФБР США.
Іншим видом корупції, з яким активно бореть‑
ся ФБР є корупція на кордоні. Федеральний уряд
відповідає за захист приблизно 7000 миль уздовж
кордону США і 95000 миль берегової лінії США, і ко‑
жен день більше мільйона чоловік відвідують США
і в’їжджають через один з більш ніж 300 офіційних
портів в США, також, як і через морські порти і між‑
народні аеропорти. За даними ФБР на кордонах
США поширені випадки корупції, що пов’язані
з незаконним обігом наркотиків і незаконним пере‑
міщенням іноземців. По всій території США, ФБР
вивчає корумповані урядові та правоохоронні орга‑
ни, які беруть хабарі в обмін на те, щоб дозволити
переміщення наркотиків або проїзд через порти або
контрольно-пропускні пункти іноземців; захищають
і супроводжують контрабанду; не звертають ува‑
гу на контрабанду; надають необхідні документи,
такі як документи для імміграції і водійські права;
займаються витоком конфіденційної інформації
правоохоронних органів тощо. На думку фахівців
ФБР, корупція на кордоні потенційно впливає на
національну безпеку, так як корумповані офіцери
можуть вважати, що вони беруть хабар просто в об‑
мін на те, щоб дозволити в’їзд в США для нелегалів,
в той час, як вони дійсно можуть полегшити в’їзд
групи терористів. Або корумпований чиновник, який
прискорює отримання імміграційної документації
або допомагає отримати документ, що засвідчує
особу, в обмін на хабар, може фактично полегшити
роботу терористичного осередку, іноземної контр‑
розвідувальної мережі або злочинного підприємства.
На федеральному рівні, ФБР координує слідчі
дії уздовж кордонів разом із Службою Генераль‑
ного інспектора міністерства внутрішньої безпе‑
ки; внутрішньої митно-прикордонною службою;
Управлінням транспортної безпеки; Адміністрацією
з контролю за дотриманням законів про наркотики;
Управлінням з контролю за обігом алкогольних
напоїв, тютюнових виробів, вогнепальної зброї і ви‑
бухових матеріалів; Бюро з контролю і дотримання
імміграційного і митного законодавства, Відділом
професійної відповідальності.
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Третім видом корупції, з яким має справу ФБР
є злочини на виборах. ФБР через свою Міжнародну
групу по боротьбі з корупцією відіграє важливу, але
обмежену роль в забезпеченні справедливих і віль‑
них виборів. Злочини на виборах стають злочинами
на федеральному рівні, коли: у бюлетень входять
один або кілька федеральних кандидатів; злочин
здійснюється із залученням передвиборного чино‑
вника, який зловживає своїми обов’язками; злочин
відноситься до шахрайської реєстрації виборців;
виборці не є громадянами США.
У ході протидії такому виду корупції як міжна‑
родна корупція ФБР, як вже зазначалось, використо‑
вує Міжнародну групу по боротьбі з корупцією ФБР
(ICU), яка є провідним слідчим органом в боротьбі
з іноземною корупцією. Місія ICU — очолити зусил‑
ля правоохоронних органів у боротьбі з міжнародною
корупцією.
ICU відповідає за управління та нагляд за програ‑
мою розслідувань ФБР відповідно до Закону США
про корупцію за кордоном. У законодавстві 1977
року передбачено два основних положення: перший
стосується хабарництва іноземних чиновників, а дру‑
гий стосується вимог прозорості звітності відповідно
до Закону про цінні папери і біржах. Ці положення
були розроблені для полегшення паралельного за‑
стосування норм кримінального та цивільного права
для стримування корупції та заохочення практики
сумлінного ведення бізнесу в усьому світі.
Крім того, ФБР активно ініціює розслідування
відмивання грошей для відстеження міжнародного
руху активів і спільно з іноземними партнерами
конфіскує активи законним органам влади в по‑
страждалих країнах.
ICU несе відповідальність за управління програ‑
мами у справах, пов’язаних з міжнародним шахрай‑
ством проти уряду і міжнародної корумпованості
федеральних державних посадових осіб, а також
за управління програмами для антимонопольних
розслідувань ФБР.
Створені міжнародні загони по боротьбі з корупці‑
єю (ICS), розташовані в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі
та Вашингтоні (округ Колумбія), для вирішення
національних проблем хабарництва, клептократії
та міжнародних антимонопольних схем. Ці схеми
негативно впливають на фінансові ринки США і еко‑
номічне зростання, коли їм не приділяють належної
уваги. Вони унікальні за своєю природою в тому,
що вони є міжнародними справами з явними зло‑
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чинними діями, зазвичай відбуваються за межами
США. Без цих цільових ресурсів для офіцерів ФБР
було б складно провести розслідування міжнарод‑
них питань, які безпосередньо не зачіпали сферу їх
відповідальності, тому ФБР створило три міжна‑
родних відділення по боротьбі з корупцією, повні‑
стю присвячених вирішенню проблем міжнародної
корупції [10].
Існують й інші види корупції, з якими бореться
ФБР, що в цілому свідчить про те, що ФБР відіграє
провідну роль у сфері протидії корупції в країні,
насамперед, з точки зору захисту національних
інтересів та безпеки країни.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Аналіз більшості
функціональних завдань, що визначені на законодав‑
чому рівні для вітчизняної спецслужби — Служби
безпеки України, а також її компетенції і повнова‑
жень, що переважно кореспондуються із підслідністю
злочинів, які розслідують слідчі органів безпеки
вказує на певну тотожність аналогічним завданням,
що стоять перед ФБР США і які були ґрунтовно роз‑
глянуті та проаналізовані в рамках цього наукового
дослідження. Останнє, не спростовує, а лише під‑
тверджує тезу про те, що позитивний досвід організа‑
ційно-правового забезпечення діяльності ФБР США
у сфері протидії корупції у державному секторі може
бути використаний для визначення, конкретизації
та деталізації українською спецслужбою, у ході її
реформування, власних поточних та перспективних
повноважень, їх обсягу та змісту у сферах протидії
корупції та організованій злочинності.
Крім того, правильним рішенням у довготривалій
дискусії щодо доцільності існування у вітчизняній
спецслужбі функції протидії корупції та органі‑
зованій злочинній діяльності має стати рішення,
яке буде сприяти захисту національних інтересів
держави, добробуту країни та належному забезпе‑
ченню прав і свобод її громадян і, насамперед, врахо‑
вуватиме таку обставину як складна криміногенна
ситуація, яка ускладнена важким економічним
становищем, політичною нестабільністю та військо‑
вим конфліктом на Сході країни, анексією низки
територій держави та багатьма іншими факторами.
З урахуванням цього, найбільш прийнятним, вба‑
чається, залишення в системі органів і підрозділів
СБ України спеціальних підрозділів по боротьбі
з корупцією та організованою злочинністю з відпо‑
відною функцією та завданнями.
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НОРМИ І ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА
ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ
НОРМЫ И ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
NORMS AND PRINCIPLES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
AS AN OBJECT OF CRIMINAL AND LEGAL PROTECTION

Анотація. Стаття присвячена питанням визначення видових об’єктів злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Аналізується роль норм міжнародного гуманітарного права та положень Римського статуту міжнародного кримінального суду, щодо визначення категорії воєнних злочинів, на формування кримінально правових норм, передбачених
Розділом XX Кримінального кодексу України. Питання ж щодо визначення видового об’єкта в кримінальному праві є
доволі дискусійним та має декілька принципово відмінних поглядів на його проблематику.
Розглянуто норми і принципи міжнародного гуманітарного права в якості видового об’єкта злочинів проти миру,
безпеки людства та міжнародного правопорядку та визначення шляхів удосконалення вітчизняного кримінального законодавства в цьому напрямку. Оскільки в кримінальному законодавстві України відсутня категорія воєнних злочинів,
то досить складно виправдати об’єднання злочинів проти миру із злочинами проти норм і принципів міжнародного
гуманітарного права, які врегульовують правила ведення збройного конфлікту.
В міжнародному праві ці злочини отримали назву «воєнних злочинів», на які не поширюються терміни давності
притягнення до відповідальності і вони не повинні залишатись безкарними. Їх переслідування має бути забезпечено як
заходами, що застосовуються на національному рівні, так і активізацію міжнародного співробітництва. В зв’язку з цим
виникає гостра необхідність у приведенні національного законодавства про кримінальну відповідальність до норм та
принципів міжнародного гуманітарного права та статуту Римського міжнародного кримінального суду, в межах якого
надаються характеристики військових злочинів.
Отже норми та принципи міжнародного гуманітарного права складають окремий різновид суспільних відносин, що
незважаючи на спільні риси різниться від суспільних відносин, що забезпечують мир та мирне співіснування держав,
а також злочинів проти безпеки людства. Висловлюється думка, що найближчим часом відповідальність за численні
порушення прав людини та порушення норм та принципів міжнародного гуманітарного права, вчиненні в контексті
військового конфлікту на сході України, через деякий час стануть предметом належної процесуальної діяльності міжнародних та національних інституцій.
Ключові слова: воєнні злочини, злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, видовий
об’єкт, кримінально-правове забезпечення положень міжнародного гуманітарного права.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам определения видовых объектов преступлений против мира, безопасности
человечества и международного правопорядка.
Анализируется роль норм международного гуманитарного права и положений Римского статута международного
уголовного суда, по определению категории военных преступлений, на формирование уголовно правовых норм, предусмотренных разделом XX Уголовного кодекса Украины. Вопрос же по определению видового объекта в уголовном праве
довольно дискуссионным и имеет несколько принципиально отличных взглядов на его проблематику.
Рассмотрены нормы и принципы международного гуманитарного права в качестве видового объекта преступлений
против мира, безопасности человечества и международного правопорядка и определение путей совершенствования
отечественного уголовного законодательства в этом направлении. Поскольку в уголовном законодательстве Украины
отсутствует категория военных преступлений, то достаточно сложно оправдать объединения преступлений против мира
с преступлениями против норм и принципов международного гуманитарного права, регулирующих правила ведения
вооруженного конфликта.
В международном праве эти преступления получили название «военных преступлений», на которые не распространяются сроки давности привлечения к ответственности и они не должны оставаться безнаказанными. Их преследование
должно быть обеспечено как мерами, применяемыми на национальном уровне, так и активизации международного
сотрудничества. В связи с этим возникает острая необходимость в приведении национального законодательства об
уголовной ответственности с нормами и принципами международного гуманитарного права и устава Римского международного уголовного суда, в рамках которого предоставляются характеристики военных преступлений.
Итак, нормы и принципы международного гуманитарного права составляют отдельный вид общественных отношений,
несмотря на общие черты отличается от общественных отношений, обеспечивающих мир и мирное сосуществование
государств, а также преступлений против безопасности человечества. Высказывается мнение, что в ближайшее время
ответственность за многочисленные нарушения прав человека и нарушения норм и принципов международного гуманитарного права, совершенные в контексте военного конфликта на востоке Украины, через некоторое время станут
предметом надлежащей процессуальной деятельности международных и национальных институтов.
Ключевые слова: военные преступления, преступления против мира, безопасности человечества и международного
правопорядка, видовой объект, уголовно-правовое обеспечение положений международного гуманитарного права.
Summary. The article is devoted to the identification of specific objects of crimes against peace, the security of mankind
and the international legal order.
The role of the norms of international humanitarian law and the provisions of the Rome Statute of the International Criminal
Court, by definition of the category of war crimes, on the formation of criminal law norms stipulated by section XX of the Criminal Code of Ukraine is analyzed. The question of defining a species object in criminal law is quite debatable and has several
fundamentally different views on its problems.
The norms and principles of international humanitarian law are considered as a specific object of crimes against peace, the
security of mankind and the international legal order and the identification of ways to improve domestic criminal legislation in
this direction. Since the criminal legislation of Ukraine does not contain the category of war crimes, it is rather difficult to justify
combining crimes against peace with crimes against the norms and principles of international humanitarian law governing the
rules of armed conflict.
In international law, these crimes are called «war crimes», which are not subject to the statute of limitations for prosecution
and should not go unpunished. Their prosecution should be ensured both by measures applied at the national level and by intensifying international cooperation. In this regard, there is an urgent need to bring national legislation on criminal liability with
the norms and principles of international humanitarian law and the statute of the Rome International Criminal Court, which
provides characteristics of war crimes.
Thus, the norms and principles of international humanitarian law constitute a separate type of social relations, despite the
common features that differ from social relations ensuring peace and peaceful coexistence of states, as well as crimes against
the security of mankind. The opinion is expressed that in the near future responsibility for numerous violations of human rights
and violations of the norms and principles of international humanitarian law committed in the context of the military conflict in
the east of Ukraine will soon become the subject of due process of international and national institutions.
Key words: war crimes, crimes against peace, security of mankind and international law and order, species object, criminal
law support for the provisions of international humanitarian law.
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П

остановка проблеми. Події останніх років на
території України, пов’язані з анексією Авто‑
номної Республіки Крим та збройний конфлікт, що
триває на сході України, стали передумовою збіль‑
шення кількості злочинів проти прав людини.
В доповіді представленій Управлінням Верхов‑
ного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав
людини, представленій в 2017 році, зазначається
на чисельних фактах знущання над військовопо‑
лоненими Збройних Сил України, як то ампутація
кінцівок, катування, ураження електричним стру‑
мом, заподіяння опіків, примушення до вбивства
інших полонених, знущання тощо; злочинів щодо
мирного населення, серед яких виділяються вбив‑
ства та жорстоке поводження з затриманими серед
цивільного населення; дій, які прирівнюються до
примусової праці та розграбування. За даними ко‑
місара жертвами таких дій стали близько 11 тис.
цивільних осіб, серед яких 2 тис. загинуло та близько
600 вважаються безвісти зниклими [1].
Відповідальність за численні порушення прав
людини та порушення норм та принципів міжна‑
родного гуманітарного права, вчиненні в контек‑
сті військового конфлікту на сході України, через
деякий час безумовно стануть предметом належної
процесуальної діяльності міжнародних та націо‑
нальних інституцій.
З огляду на це, сьогодні активізуються процеси
уніфікації положень законодавства України з норма‑
ми і принципами міжнародного гуманітарного права.
Зокрема, 23 березня 2017 року Міністерство оборони
України видало Наказ № 164 «Про затвердження Ін‑
струкції про порядок виконання норм міжнародного
гуманітарного права у Збройних Силах України»,
метою якого стало забезпечення додержання прин‑
ципів і норм міжнародного гуманітарного права
військовослужбовцями і працівниками Збройних
Сил України [2].
В міжнародному праві ці злочини отримали назву
«воєнних злочинів», що викликають стурбованість
всієї міжнародної спільноти, на які не поширюються
терміни давності притягнення до відповідальності
і, з огляду на що, вони не мають залишатись безкарни‑
ми. Їх переслідування має бути забезпечено як захо‑
дами, що застосовуються на національному рівні, так
і активізацію міжнародного співробітництва. Проте,
як зазначено в преамбулі до Римського статуту між‑
народного кримінального суду, останній аспект, лише
доповнює національні органи кримінальної юстиції.
При цьому, обов’язком кожної держави є здійснення
кримінальної юрисдикції над особами, які мають
нести відповідальність за вчинення злочинів проти
норм та принципів міжнародного гуманітарного прав.
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В зв’язку з цим виникає гостра необхідність
у приведенні національного законодавства про кри‑
мінальну відповідальність до норм та принципів між‑
народного гуманітарного права та статуту Римського
міжнародного кримінального суду, в межах якого
надаються характеристики військових злочинів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми. Значний
внесок в розвиток поняття злочинів проти миру,
безпеки людства та міжнародного правопорядку,
їх класифікації та місця в системі кримінально‑
го законодавства України внесли роботи В. Базов,
О. Бантишева, П. Пекаря, Р. Сушкова, М. Гуменюка,
С. Мохончука, В. Миронової, А. Маєвської, М. Сі‑
ранта, М. Хавронюка, О. Шамари та ін.
Метою статті є аналіз норм і принципів між‑
народного гуманітарного права в якості видового
об’єкта злочинів проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку та визначення шляхів
удосконалення вітчизняного кримінального зако‑
нодавства в цьому напрямку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зако‑
нодавство про кримінальну відповідальність на сьо‑
годні не в повній мірі відповідає загальноприйнятому
механізму імплементації положень міжнародного
гуманітарного права. В кримінальному законодавстві
України передбачено лише одна кримінально-пра‑
вова норма, яка спрямована на реалізацію поло‑
жень міжнародного гуманітарного права. В межах
ст. 438 КК України «Порушення законів та звичаїв
війни» встановлено кримінальну відповідальність
за: жорстоке поводження з військовополоненими
або цивільним населенням; вигнання цивільного
населення для примусових робіт; розграбування
національних цінностей на окупованій території;
застосування засобів ведення війни, заборонених
міжнародним правом; інші порушення законів та
звичаїв війни, що передбачені міжнародними до‑
говорами, згода на обов’язковість яких надана Вер‑
ховною Радою України; а також віддання наказу
про вчинення таких дій. Дана кримінально-правова
норма розташована в останньому Розділі ХХ КК
України «Злочини проти миру, безпеки людства та
міжнародного правопорядку».
Родовим об’єктом даних злочинів, відповід‑
но до їх законодавчої дефініції, визнається мир,
безпека людства та міжнародний правопорядок.
Об’єднання в одну категорію миру та безпеки люд‑
ства, з одного боку, та міжнародного правопорядку
з іншого, на думку багатьох вчених, є нелогічним,
адже міжнародний правопорядок за своїм змістом
є поняттям значно ширшим і включає в себе мир
і безпеку людства. З приводу цього, окремі науковці
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пропонували навіть змінити назву розділу ХХ КК
України і виключити з її назви категорію міжна‑
родного правопорядку. Зокрема, С. Мохончук це
обґрунтовує тим, що міжнародний правопорядок слід
розглядати як всю сукупність суспільних відносин,
які охороняються системою міжнародного права
в цілому: права і свободи людини й громадянина,
власність, громадський порядок і безпека, довкіл‑
ля, певною мірою конституційний устрій держави,
мир та безпека людства. Тому посягання на ці блага
також можна вважати посяганням на міжнародний
правопорядок [3, с. 18].
Не вдаючись в дискусію щодо даного питання,
лише зазначимо, що вчені, які проводили ґрунтовні
дослідження даної категорії злочинів, в подальшо‑
му, визначаючи класифікацію таких злочинів за
видовим (груповим) об’єктом виходили з того, що
розділ ХХ КК України містить три групи злочинів,
які відповідно посягають на мир, безпеку людства
та міжнародний правопорядок.
В юридичній літературі злочини проти миру,
безпеки людства та міжнародного правопорядку,
відповідно до їх видових об’єктів, прийнято поділяти
на такі види: до першої групи входять злочини проти
миру: «Пропаганда війни» (ст. 436); «Виготовлення,
поширення комуністичної, нацистської символіки
та пропаганда комуністичного та націонал-соціа‑
лістичного (нацистського) тоталітарних режимів»
(ст. 436-1); «Планування, підготовка, розв’язування
та ведення агресивної війни» (ст. 437); «Порушення
законів та звичаїв війни» (ст. 438); «Найманство»
(ст. 447). До другої групи злочинів проти безпеки
людства відповідно відноситься: «Застосування
зброї масового знищення» (ст. 439); «Розроблення,
виробництво, придбання, зберігання, збут, тран‑
спортування зброї масового знищення» (ст. 440);
«Екоцид» (ст. 441); «Геноцид» (ст. 442). І відповідно
до останньої групи злочинів проти міжнародного
правопорядку відноситься: «Посягання на життя
представника іноземної держави» (ст 443); «Злочини
проти осіб та установ, що мають міжнародний за‑
хист» (ст. 444); «Незаконне використання символіки
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця» (ст. 445);
«Піратство» (ст. 446) [4, с. 641].
Звертає на себе увагу той факт, що злочини проти
норм та принципів міжнародного гуманітарного
права (ст. 438 КК України), на разі, розглядається
як складова злочинів проти миру.
Цілком ймовірно, що така позиція пов’язана,
власне з відсутністю в кримінальному законодавстві
України категорії воєнних злочинів. Адже, в іншому
випадку, складно виправдати об’єднання злочинів
проти миру із злочинами проти норм і принципів
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міжнародного гуманітарного права, які врегульову‑
ють абсолютно протилежне миру явище — правила
ведення збройного конфлікту. Теж саме стосується
і випадків, коли злочин передбачений ст. 438 КК
України вчені, за ознакою його видового об’єкту,
намагаються віднести до злочинів проти безпеки
людства [5, с. 322] або ж до злочинів проти міжна‑
родного правопорядку [6, с. 66].
В усі часи людство різними засобами намагалося
унормувати право на мир та запобігти виникненню
воєн та збройних конфліктів. Паризький пакт (Пакт
Бріана-Келлога) 1928 р., статути Нюрнберзького та
Токійського міжнародних воєнних трибуналів, Ста‑
тут Організації Об’єднаних Націй, Декларації права
народів на мир, прийнята резолюцією 39/11 Генераль‑
ної Асамблеї ООН в 1984 р., це лише ті з небагатьох
міжнародних нормативно-правових актів, в яких ви‑
словлюється воля і сподівання всіх народів виключити
війну з життя людства і переконання в тому, що життя
без війни є основною міжнародною передумовою для
матеріального благополуччя, розвитку і прогресу
країн, повного здійснення прав і основних свобод
людини, проголошених ООН. Забезпечення здійс‑
нення права народів на мир вимагає, щоб політика
держав була зорієнтована на усунення загрози війни,
на виключення застосування сили в міждержавних
відносинах і вирішення міжнародних суперечок мир‑
ними засобами на основі Статуту ООН [7].
Саме тому злочинами проти миру мають визна‑
ватись суспільно небезпечні діяння, які спрямовані
на розв’язання збройних конфліктів. Відповідно до
кримінального законодавства України це, зокрема,
злочини передбачені ст. 436 («Пропаганда війни»)
та 437 («Планування, підготовка, розв’язування та
ведення агресивної війни») КК України.
Необхідно також зазначити і на самій терміно‑
логії «злочини проти миру», яка використовується
в кримінальному законодавстві України. Аналіз
зарубіжного законодавства, положень міжнарод‑
ного права та Римського статуту міжнародного
кримінального суду, дав можливість визначити,
що сьогодні поняття злочинів проти миру, в націо‑
нальних кримінально-правових системах європей‑
ських країн та міжнародних нормативно-правових
актах фактично замінено поняттям злочинів агресії.
В ситуації, коли незважаючи на всі перестороги,
уникнути збройного конфлікту не вдалося, в силу
мають вступати положення передбачені міжнарод‑
ним гуманітарним правом.
Міжнародне гуманітарне право (право збройних
конфліктів) це система міжнародного визнаних
правових норм і принципів, що застосовуються
під час збройних конфліктів, встановлюють права
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і обов’язки суб’єктів міжнародного права щодо за‑
борони чи обмеження використання певних засобів
і методів ведення збройної боротьби, забезпечення
захисту жертв конфлікту та визначають відпові‑
дальність за порушення цих норм [8].
Визначаючи заборонені під час збройних кон‑
фліктів дії, Інструкція про порядок виконання норм
міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах
України відштовхується від положень, які передба‑
чені в Римському статуті міжнародного криміналь‑
ного суду. Зазначений міжнародний нормативно-пра‑
вовий акт у ст. 1 наводить перелік злочинів, що
підпадають під його юрисдикцію, використовуючи
класифікацію дещо відмінну від класифікації, що
застосована при побудові Розділу ХХ Кримінального
кодексу України. Це зокрема, злочини геноциду (п.
а), злочини проти людяності (п.b), воєнні злочини
(п. с.); злочини агресії (п. d).
Стаття 8 Римського статуту присвячена воєнним
злочинам, до яких відносяться серйозні порушення
Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року (п.
а), інші серйозні порушення законів та звичаїв, що
застосовуються до міжнародних збройних конфлік‑
тів в установлених межах міжнародного права (п.
b), серйозні порушення ст. 3, яка є загальною для
всіх чотирьох Женевських конвенцій від 12 серпня
1949 р. у випадку збройного конфлікту неміжнарод‑
ного характеру, а саме вчинення злочинів відносно
осіб, які не приймають активну участь у військових
діях, включаючи військовослужбовців, що склали
зброю, а також осіб виведених із строю в результаті
хвороби, поранення, утримання під вартою або з ін‑
ших причин (п. c); інші серйозні порушення законів
і звичаїв, що застосовуються у збройних конфліктах
неміжнародного характеру встановлених міжнарод‑
ним правом (п. e).
Вочевидь, воєнні злочини, мають зайняти окреме
місце серед злочинів передбачених Розділом ХХ
КК України. За думкою О. Кибальніка, теорети‑
ко-юридичною підставою для виділення їх в окрему
категорію є те обставина, що їх видовим об’єктом є
загальноприйняті принципи міжнародного гумані‑
тарного права, інтереси дотримання правил ведення
збройних конфліктів міжнародного та неінтернаці‑
онального характеру [9, с. 10].
В теорії кримінального права, вченими було на‑
дано наукову оцінку видовим об’єктам злочину, які
хоч і притаманні не всім розділам Особливої частини
КК України, проте мають певне значення для більш
детального пояснення тих чи інших суспільних від‑
носин. Видовий об’єкт об’єднує близькі між собою
суспільні відносини в рамках родового об’єкту, що,
на думку В. Я. Тація, сприяє більш правильному
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розумінню і трактуванню кримінально-правових
норм [10].
Питання щодо визначення видового об’єкта
в кримінальному праві є доволі дискусійним та має
декілька принципово відмінних поглядів на його
проблематику.
Так, наприклад, О. Семенюк вважає, що пошире‑
на й усталена в кримінальному праві класифікація
злочинів за родовими і видовими об’єктами зло‑
чинних посягань в Особливій частині КК України
є штучною, нерідко компромісною і ситуативною.
Безумовно, певною мірою така класифікація ко‑
релює з правовими, економічними, соціальними,
політичними та міжнародними реаліями, проте
така кореляція є слабкою і неповною оскільки сама
класифікація немає ґрунтовної наукової основи.
В кожному випадку при визначенні законодавцем
місцерозташування статті у розділах КК України
обираються різні ознаки, які з тих чи інших мір‑
кувань вважаються спільними родовими ознаками
тих злочинів, що потрапили до цих розділів. Це
пояснюється тим, що із представлених у цій кла‑
сифікації вертикалі об’єктів в реальності є лише
один об’єкт — безпосередній. Родовий, видовий та
загальний об’єкт явище теоретичні, уявлення уза‑
гальнюючої побудови, які містять окремі спільні
ознаки безпосередніх об’єктів злочинних посягань
та не мають у своїй основі єдиного предмета, а отже
з точки зору дуалістичної логіки позбавлені науко‑
вого підґрунтя [11, с. 58].
На абстрактний характер родового та видового
об’єктів також звертає увагу В. Ємельянов. Зокре‑
ма, він зазначає, що родовий об’єкт це не реальний
об’єкт злочину, а узагальнене поняття про об’єкти
конкретних злочинних посягань, які виникають
на базі інформації про ознаки конкретних явищ.
Узагальнюючи інформаційні моделі, які містяться
у конкретних складах злочину, який, у свою чергу,
також є науковою абстракцією, ми піднімаємося
на більш високий рівень абстракції та визначаємо
ознаки родового об’єкта, а в подальшому й загаль‑
ного [12, с. 185].
Дещо уточнюю наведені вище погляди, пози‑
ція І. Бандурки, яка зазначає, що на відміну від
родового та видового об’єктів, яким шкоди без‑
посередньо злочином не заподіюється, шкоду від
злочину завжди зазнає безпосередній об’єкт. На
рівні видового та родового об’єктів шкода запо‑
діюється тільки завдяки пошкодженню або загрозі
пошкодження безпосереднього об’єкта. Видовий та
родовий об’єкт злочину страждають тільки в тій
частині, у якій шкода заподіюється безпосеред‑
ньому об’єкту [13, с. 74].
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Проте підходити до визначення понять родового
та видового об’єктів, як до штучної та абстрактної
категорії, вочевидь є неправильним, це значно змен‑
шує роль цих кримінально-правових категорій.
Тут, слід погодитись з твердженням І. Чугуннікова,
про те, що розташування нового злочину у тому
чи іншому розділі КК України означає, що його
безпосередній об’єкт є частиною більш загального
поняття — родового (а у деяких випадках видового)
об’єкта. Якщо цього не відбувається, діяння, що
криміналізовано, не посягає на суспільні відносини,
які охороняються певним розділом КК, де з’явила‑
ся нова норма, і відповідно злочин позбавляється
свого безпосереднього об’єкта. А це, у свою чергу,
означає відсутність складу злочину, як наслідок,
підстави кримінальної відповідальності взагалі.
На цю проблему увага майже не звертається, а іноді
взагалі вважається, що не має принципового зна‑
чення місце розташування статті про той чи іншій
злочин в системі Особливої частини КК. При цьо‑
му зовсім не береться до уваги той факт, що об’єкт
злочину має значення для кваліфікації скоєного,
як уявляється, значення принципове. Ігнорування
цих обставин породжує, на наш погляд, проблемні
ситуації двох рівнів. На першому рівні безпосередній
об’єкт конкретного злочину не збігається з родовим
об’єктом (як частина та ціле), у зв’язку з чим діяння
стає безоб’єктним, а на другому — вже самі розділи
Особливої частини КК формуються не за принципом
тотожності або однорідності охоронюваних суспіль‑
них відносин, а на інших засадах (з врахування
ознак предмета злочину, ознак суб’єктивної сторони
тощо) [14, с. 116].
Як і будь-яка кримінально-правова класифікація
посягань, групування злочинів, що посягають на
мир, безпеку людства та міжнародний правопоря‑
док повинна допомогти правозастосовчим органам
правильно визначити цільове призначення кримі‑
нально-правової норми, котра встановлює заборону
на вчинення того чи іншого діяння. Також вона має
допомогти практичним працівникам безпомилково
вибрати принаймні галузь законодавства, його ча‑
стину або певне коло нормативно-правових актів до
яких необхідно звертатися при встановленні змісту
певних блакитних ознак. Особливої важливості це
набуває в Розділі ХХ КК України, адже норми, які
тут містяться переважно охороняють ті суспільні
відносини, зміст котрих вже встановлений міжна‑
родними нормативно-правовими актами.
В юридичній літературі неодноразово вказувалося
на суттєві недоліки в частині систематизації воєнних
злочинів. Зокрема, C. Мохончук звертає увагу на
певні концептуальні неузгодженості кримінального
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законодавства України із нормами міжнародного
кримінального права в частині дублювання дея‑
ких складів злочинів передбачених розділом ХХ
та XIX КК України. Він зазначає, що очевидною
є неузгодженість об’єктів складів військових зло‑
чинів, передбачених розділом XIX КК України, як
воєнних злочинів за міжнародним гуманітарним
правом [15, с. 696]. Це дало змогу іншим науковцям
дещо по-іншому підійти до визначення видового
об’єкту воєнних злочинів та запропонувати власну їх
класифікацію. Так, зокрема О. Шамара до воєнних
злочинів відносить мародерство (ст. 432 КК Укра‑
їни), насильство над населенням в районі воєнних
дій (ст. 433 КК України), погане поводження з вій‑
ськовополоненими (ст. 434 КК України), порушення
законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) та
найманство (ст. 447 КК України) [16, с. 91].
Критично ставиться до даної проблематики
і М. Піддубна, яка зазначає на тому факті, що КК
України не дає визначення поняття «воєнний зло‑
чин», а також не використовує цей термін. На її
думку, такий стан речей не можна вважати нор‑
мальним, адже Україна ратифікувала ряд конвенцій
та встановила відповідальність за воєнні злочини
в кримінальному законі. З огляду на це, необхідно
визначити поняття воєнного злочину в КК України
та встановити відповідальність за його вчинення
в статтях, що знаходяться в одному розділі Осо‑
бливої частини кримінального закону. Наводячи
власну класифікацію воєнних злочинів, що сьогодні
передбачені в КК України, М. Піддубна виокремлює
серед злочинів передбачених Розділом XIX КК Укра‑
їни мародерство (ст. 432 КК України), насильство
над населенням в районі воєнних дій (ст. 433 КК
України), погане поводження з військовополонени‑
ми (ст. 434 КК України), незаконне використання
символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця,
Червоного Кристала та зловживання нею (ст. 435 КК
України), а серед злочинів передбачених Розділі ХХ
КК України: порушення законів та звичаїв війни
(ст. 438 КК України), застосування зброї масового
знищення стаття (ст. 439 КК України), розроблення,
виробництво, придбання, зберігання, збут, тран‑
спортування зброя масового знищення (ст. 440 КК
України) [17, с. 101].
На важливість і обособленість воєнних злочинів
вказує і В. Базов, який взагалі, з огляду на властиво‑
сті родового та видового об’єкта, пропонує об’єднати
в межах окремого розділу Особливої частини КК
України під назвою «Злочини проти миру та загаль‑
новизнаних правил ведення війни і інших збройних
конфліктів (воєнні злочини)» кримінально-правові
норми, якими встановлено відповідальність за воєнні
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злочини, помістивши його після розділу ХХ КК
України. Упорядкування системи Особливої частини
КК, що на думку вченого сприятиме розмежуванню
і визначенню родових об’єктів злочинів, а також
ретельнішому вивченню і встановленню причин та
умов, що призводять до вчинення воєнних злочинів
[18, с. 10].
Висновок з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямі. Отже норми
та принципи міжнародного гуманітарного права

// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».
Cерія: «Юридичні науки» // № 8(13), 2018
складають окремий різновид суспільних відносин,
що незважаючи на спільні риси різниться від су‑
спільних відносин, що забезпечують мир та мирне
співіснування держав, а також злочинів проти без‑
пеки людства, і з огляду на це, у відповідності до
ознаки видового об’єкту мають отримати самостійне
значення в межах Розділу ХХ КК України, в межах
даної групи злочинів мають бути відображені ті
суспільно небезпечні діяння, що передбачені в Рим‑
ському статуті міжнародного кримінального Суду.
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НЕДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ
ДОГОВОРІВ ПРОФОРМАМИ МІЖНАРОДНИХ АСОЦІАЦІЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
ДОГОВОРОВ ПРОФОРМАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ АССОЦИАЦИЙ
NON-GOVERNMENTAL REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC CONTRACTS
BY MODEL CONTRACTS OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS

Анотація. Для спрощення процедури укладення зовнішньоекономічних угод на практиці широко застосовуються типові контракти (проформи), створені міжнародними асоціаціями, та уніфіковані правила, що публікуються Міжнародною торговою палатою.
Вони не є обов’язковими у використанні, але являють собою сформовані у відповідності до вимог міжнародних нормативних актів
та звичаїв ділового обороту зразки тексту договорів, що містять основні умови і відображають прийняту в даній області практику.
У статті розглянуто види недержавного регулювання зовнішньоекономічних договорів, основні проблеми правового регулювання
використання проформи як джерела зовнішньоекономічного договору, досліджено та сформульовано поняття проформи (типового
договору, типового контракту), визначено роль недержавних профільних асоціацій в регулюванні комерційних відносин, досліджено
стан імплементації типових договорів та Міжнародних правил тлумачення термінів «Інкотермс» у національне законодавство України.
Встановлено, що для українських агрокомпаній найважливішими міжнародними профільними неурядовими організаціями є ГАФТА і ФОСФА. Типові договори ГАФТА і ФОСФА відображають реальну світову торговельну практику і при її
змінах зазнають правок. Основними відмінностями між проформами є види поставки — CIF, FOB, FCA та ін., та різновид
сільськогосподарської культури. ГАФТА і ФОСФА розробляють договори з урахуванням різних способів транспортування
агропродукції. В деяких договорах враховується країна походження та напрям поставки.
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У межах дослідження встановлено, що імплементація Міжнародних правил тлумачення термінів «Інкотермс» до українського законодавства була проведена в повному обсязі, однак чинне законодавство потребує доопрацювання. Посилання
на застосування Правил «Інкотермс 2010» в контракті дає можливість у всьому тексті контракту уникнути розшифрування
термінів. Імплементація типових контрактів (проформ) міжнародних асоціацій на законодавчому рівні України не здійснена.
Звертається увага на необхідність визначення місця типових контрактів профільних асоціацій та міжнародних правил в системі договірного права України.
Ключові слова: зовнішньоекономічний договір, проформа, міжнародні асоціації, Інкотермс, ГАФТА, GAFTA, ФОСФА, FOSFA.
Аннотация. Для упрощения процедуры заключения внешнеэкономических сделок на практике применяются типовые
контракты (проформы), созданные международными ассоциациями, и унифицированные правила Международной
торговой палаты. Они не являются обязательными в использовании, но представляют собой сформированные в соответствии с требованиями международных нормативных актов и обычаев делового оборота образцы текста договоров,
содержащих основные условия, и отражают принятую в данной области практику.
В статье рассмотрены виды негосударственного регулирования внешнеэкономических договоров, основные проблемы правового регулирования использования проформы как источника внешнеэкономического договора, исследовано
и сформулировано понятия проформы (типового договора), определена роль негосударственных профильных ассоциаций в регулировании коммерческих отношений, исследовано состояние и целесообразность имплементации типовых
договоров и международных правил толкования терминов «Инкотермс» в национальное законодательство Украины.
Установлено, что для украинских агропредприятий важнейшими международными профильными неправительственными
организациями является ГАФТА и ФОСФА. Типовые договоры ГАФТА и ФОСФА отражают реальную мировую торговую практику
и при ее изменениях испытывают правок. Основными отличиями между проформами есть виды поставки — CIF, FOB, FCA и др.
и разновидность сельскохозяйственной культуры. ГАФТА и ФОСФА разрабатывают договора с учетом различных способов
транспортировки агропродукции. В некоторых договорах учитывается страна происхождения и направление поставки.
В рамках исследования автором установлено, что имплементация международных правил толкования терминов
«Инкотермс» в украинское законодательство была проведена в полном объеме, однако действующее законодательство
нуждается в доработке. Ссылка на применение Правил «Инкотермс 2010» в контракте дает возможность во всем тексте
контракта избежать расшифровки терминов. Имплементация типовых контрактов (проформы) международных ассоциаций на законодательном уровне не осуществлена.
Обращается внимание на необходимость определения типовых контрактов профильных ассоциаций и международных правил в системе договорного права Украины.
Ключевые слова: внешнеэкономической договор, проформа, международные ассоциации, Инкотермс, ГАФТА, GAFTA,
ФОСФА, FOSFA.
Summary. To simplify the procedure for the conclusion of foreign economic cooperation, model contract (standard form
contract) created by international associations and uniform rules published by the International Chamber of Commerce are
widely used. They are not obligatory in use, but are formulated in accordance with the requirements of international regulations
and business practices, samples of the text of contracts containing the main terms and reflect the practice adopted in this field.
The article examines the types of non-state regulation of foreign economic agreements, the main problems of legal regulation of the use
of pro forma as a source of foreign economic agreement, explores and formulates the notion of proforma (model agreement, model contract), the role of non-state profile associations in the regulation of commercial relations is determined, state and expediency of implementation of model contracts and the International Rules for the Interpretation of the terms «Incoterms» in the national legislation of Ukraine.
It was established that GAPTA and FOSFA are the most important international non-governmental organizations for
Ukrainian agro companies. Typical contracts of GAFTA and FOSFA reflect the real world trade practice and, with its changes,
undergo edits. The main differences between the pro forma are the types of deliveries — CIF, FOB, FCA, etc. and the kind of
agricultural culture. GAFTA and FOSFA develop contracts based on different ways of transporting agricultural products. Some
contracts take into account the country of origin and the direction of delivery.
In the course of the study, the author established that the implementation of the International Rules for the Interpretation of
the terms «Incoterms» into Ukrainian legislation was carried out in full, but the current legislation needs to be revised. The reference
to the use of the Rules of Incoterms 2010 in the contract allows the entire text of the contract to avoid the decryption of terms.
Implementation of standard contracts (protoms) of international associations to the legislative level of Ukraine was not carried out.
Attention is drawn to the need to determine the place of standard contracts of profile associations and international rules
in the system of contractual law of Ukraine.
Key words: foreign trade contract, international associations, Incoterms, International commerce terms, GAFTA, FOSFA.
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остановка проблеми. Центральне місце в пра‑
вовому регулюванні міжнародних договірних
відносин суб’єктів господарювання займають зов‑
нішньоторговельні контракти. Колізії в чинному
національному законодавстві та міжнародних ак‑
тах щодо міжнародної торгівельної діяльності на
практиці призводять до їх неоднозначного тракту‑
вання сторонами договору, наслідком чого є судові
та арбітражні спори.
Недержавні форми регулювання міжнародної
торгівлі є засобом з усунення протиріч між нормами
національного та міжнародного права. Використання
типових контрактів (проформ) дозволяє уніфікувати
умови міжнародної торгівлі та допомагає еконо‑
мити час на погодженні між сторонами положень
договору, унеможливлює їх подвійне трактування.
Проформи повинні бути належним чином дослі‑
джені та інкорпоровані в систему національного
права, оскільки це значно зменшить ймовірність
неправильного тлумачення і, як наслідок, дозволить
українським та іноземним суб’єктам господарювання
вільно та безперешкодно здійснювати торговельну
діяльність на основі єдиних міжнародних норм.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. По‑
між робіт фахівців слід зазначити наукові праці
Циганкової Т. М., Комарова А. С., Верба С. А. та
Петрашко Л. П. та інші. Вивчення та аналіз праць на‑
уковців дали змогу дослідити питання, що постають
при укладенні та правовому регулюванні договорів
міжнародної комерційної діяльності, в тому числі їх
недержавному регулюванні типовими проформами
профільних організацій.
Формулювання цілей статті. Аналіз правового
регулювання зовнішньоекономічних договорів — за
допомогою типових договорів та правил міжнарод‑
них профільних асоціацій, виявлення прогалин та
колізій у чинному національному законодавстві
щодо статусу та застосування проформ та форму‑
вання пропозицій щодо їх усунення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вико‑
ристання проформ при укладенні договорів є досить
поширеним в сучасних торгівельних відносинах, осо‑
бливо у сфері машинного устаткування, споживчих
товарів та промислової сировини. Причиною цього
є однорідність властивостей цих товарів, що полег‑
шує уніфікацію умов контрактів щодо визначення
кількості, якості товарів та інших базисних умов.
Наступною причиною є великі обсяги товарів, які
потребують спрощеної процедури документального
оформлення договірних відносин, а не використан‑
ня великої кількості різних договорів та тривалих
переговорів між сторонами щодо умов договору.
Вирішальним фактором є існування об’єднань ім‑
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портерів, які займаються уніфікацією міжнародних
традицій до вимог міжнародних конвенцій, знаходя‑
чи рішення для спрощення процесу торгівлі та, тим
самим, об’єднують ринок трейдерів певної сфери.
Розглядаючи особливості регулювання зовніш‑
ньоекономічних договорів проформами, перш за
все варто розглянути визначення міжнародних ко‑
мерційних угод.
Зовнішньоекономічний договір (контракт), згід‑
но із Законом України «Про зовнішньоекономічну
діяльність», — це матеріально оформлена угода
двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована
на виникнення, зміну або припинення їх взаємних
прав і обов’язків у сфері зовнішньоекономічної ді‑
яльності [5].
Дане визначення в чинному законодавстві ду‑
блює Положення «Про форму зовнішньоекономіч‑
них договорів (контрактів)», яке, також, визначає
його синонімічні поняття: зовнішньоекономічний
контракт та міжнародний господарський контракт
(МГК) [8].
Зовнішньоекономічний контракт характеризуєть‑
ся тим, що його сторони знаходяться під юрисдикці‑
єю і на території різних держав, товар обов’язково
перетинає митні кордони, а платежі робляться в іно‑
земній валюті через уповноважений банк (винятком
є товарообмінні угоди).
Серед основних джерел регулювання міжнарод‑
них комерційних правочинів доцільним буде виділи‑
ти три основних, а саме міжнародні договори (кон‑
венції, протоколи, угоди та договори), національне
законодавство країн та звичай ділового обороту.
Чинні міжнародні договори у сфері міжнарод‑
ної торгівлі (Віденська конвенція про договори
міжнародної купівлі-продажу товарів від 1980 р.;
Принципи міжнародних комерційних договорів
УНІДРУА від 1994 р. та інші), які є наслідком вза‑
ємодії на міждержавному рівні, характеризуються
наявністю загальних приписів рекомендаційного
характеру та залишають неврегульованими безліч
важливих для сторін договору аспектів. Саме тому
результати діяльності недержавних організацій є
вкрай важливими, адже вони неформально уніфіку‑
ють міжнародні контракти, приводячи їх до єдиної
форми та системи.
Важливе значення при розробленні зовніш‑
ньоекономічного контракту відіграють два види
недержавних джерел регулювання міжнародного
комерційного права, які кодифіковані впливови‑
ми організаціями чи недержавними профільними
асоціаціями та розглядаються як звичаї ділового
обороту, а саме:
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1. Уніфіковані правила і звичаї, що публікують‑
ся Міжнародною торговою палатою (International
Chamber of Commerce, далі — МТП), серед яких най‑
більш відомими є Міжнародні правила тлумачення
комерційних термінів «Інкотермс» (далі — Правила
«Інкотермс»);
2. Типові контракти (типові договори, проформи),
що розробляються міжнародними профільними
недержавними організаціями.
Комаров О. С. у своїй роботі «Типовий контракт:
як уникнути невизначеності» визначив типовий
контракт як розроблений у відповідності з встанов‑
леними правилами документ, що містить орієнтовні
зразки формулювань умов певного виду договору [7].
Верб С. А. визначає типовий договір як норма‑
тивний акт, в якому правила поведінки виражені
у формі умов відповідного цивільно-правового до‑
говору [1, с. 146].
Отже, типовий контракт (standard form
contract) — це викладений у письмовій формі текст
договору із зведеними до єдиної системи умовами,
сформований з урахуванням звичаїв ділового обороту
та міжнародних міждержавних договорів, який є
стандартом регулювання відносини сторін договору
(контракту) в певній господарській сфері.
На сьогодні у світі значної поширеності набули
торгові асоціації, які сприяють розвитку торгівлі
сировинними товарами. Такі асоціації виконують
роль платформи для обміну досвідом через конфе‑
ренції і семінари, створення стандартних договорів
(проформ), де діє арбітраж для вирішення спорів між
компаніями. Торгові асоціації ініціюються самим
бізнесом та функціонують задля його підтримки й
розвитку.
Кожна з торгових асоціацій займається розвитком
торгівлі конкретної галузі чи виду товару. Особли‑
во актуальна дана тема для українських зернових
холдингів, які з кожним роком нарощують експорт
сільськогосподарських і олійних культур. Для укра‑
їнських агрокомпаній, з огляду на великі обсяги
виробництва зернових та олійних культур в Укра‑
їні, найважливішими міжнародними профільними
неурядовими організаціями є ГАФТА і ФОСФА.
ФОСФА (FOSFA — The Federation of Oils, Seeds
and Fats Associations) — Федерація асоціацій торгівлі
оліями, олійними продуктами і жирами, створена
25 січня 1968 року. ФОСФА об’єднує 1123 компанії
з 90 країн та регулює 85% світового обороту олійни‑
ми культурами і жирами на базі її проформ (станом
на 01.09.2018 р.) [12].
ГАФТА (GAFTA — The Grain and Feed Trade
Association) — Міжнародна асоціація торгівлі зер‑
ном та кормами, що діє із 1878 року, об’єднує по‑
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над 1700 компаній у 90 країнах та регулює 80%
торгівлі зерном і кормами у світі шляхом викори‑
стання її стандартних форм контрактів (станом на
01.09.2018 р.) [10].
Типові договори ГАФТА і ФОСФА відображають
реальну світову торговельну практику і при її змінах
зазнають правок. Основними відмінностями між
проформами є види поставки — CIF, FOB, FCA та
ін., та різновид сільськогосподарської культури.
ГАФТА і ФОСФА розробляють договори з урахуван‑
ням різних способів транспортування агропродукції.
В деяких договорах враховується країна походження
та напрям поставки.
Завдяки використанню стандартних договорів
сторони витрачають значно менше часу для здійснен‑
ня комерційної операції. Контрагентам залишається
лише провести переговори щодо суто комерційних
умов, — ціни, кількості товару, специфікації і т. п.
Інші положення визначені конкретним видом про‑
форми: базис поставки, умови щодо зважування
товару, номінації судна, продовження строку відван‑
таження, умови про апропріацію товару, щодо доку‑
ментів поставки, про страхування, розвантаження
товару, порушення умов договору, форс-мажор тощо.
Існує два шляхи створення зовнішньоекономіч‑
них контрактів на базі проформи міжнародної асо‑
ціації:
1) потрібно зробити посилання у договорі (confirma‑
tion note) на обов’язок використання сторонами
умов конкретного номеру проформи. Потрібний
номер типового контракту можна знайти на офі‑
ційному сайті ГАФТА та ФОСФА, або
2) контракт створюється на основі конкретної типо‑
вої проформи, додавши до її тексту індивідуальну
інформацію про ціни, кількість товару, специфі‑
кацію і т. п.
Перевагою стандартних договорів є те, що їхні
умови однаково враховують інтереси продавців та
покупців, завдяки зрозумілій для трейдерів терміно‑
логії є доступними за змістом та передбачають відомі
на практиці процедури. Дані проформи можуть вико‑
ристовуватись не лише членами ГАФТА або ФОСФА,
а й іншими учасниками комерційної діяльності, адже
договори ГАФТА опубліковано у вільному доступі.
Однак це не стосується проформ ФОСФА, які є віль‑
ними та безоплатними у доступі лише для учасників
Федерації. Федерація дозволяє покупку окремих
видів проформ ціною від 11 до 15 фунтів стерлінгів
за умови надання повної інформації від покупця про
особу (країну, компанію та особу) з ціллю санкціо‑
нованого використання проформ [11; 12].
Особливістю роботи з типовими проформами є
те, що всі вони викладені лише англійською мовою,
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незважаючи на те, що офіційними мовами цих асо‑
ціацій є, крім англійської, ще німецька, французь‑
ка, іспанська та італійська. Офіційних чи неофі‑
ційних перекладів тексту типових контрактів не
існує, і в разі їх використання юристам доводиться
самостійно робити переклад. Це пояснює причину
непопулярності використання проформ в Україні.
Тому створення зовнішньоекономічного договору
з посиланням на умови Правил «Інкотермс 2010»,
які мають офіційний переклад українською мовою,
а не на умови конкретного номеру проформи, є знач‑
но простішим.
При здійсненні зовнішньоекономічних операцій,
пов’язаних з купівлею-продажем товарів, суб’єкти
зовнішньоекономічної діяльності зіштовхують‑
ся із неоднаковою інтерпретацією контрагентами
прав та обов’язків при здійсненні поставки това‑
рів від місця відправлення до місця призначення.
Це пов’язано з відмінностями правил і звичаїв,
що існують в різних країнах світу. Вирішити ці
питання можливо тільки шляхом використання
контрагентами єдиного набору міжнародних пра‑
вил для однозначного тлумачення термінів, що
вживаються в зовнішній торгівлі. З цією метою
МТП в 1936 році створила перше видання Правил
«Інкотермс 1936». До них постійно вносяться зміни
і доповнення, які публікуються МТП у формі нових
редакцій Правил «Інкотермс» (1953, 1967, 1976,
1980, 1990, 2000, 2010 років). МТП є незалежною
некомерційною організацією, яка об’єднує тисячі
компаній, асоціацій та підприємств з більш ніж
140 держав. Крім правил Інкотермс МТП випускає
звичаї для документарних акредитивів, збірники
типових міжнародних контрактів, арбітражні рег‑
ламенти і т. д. [9].
Інкотермс (Incoterms, International commercial
terms) — міжнародні правила для тлумачення най‑
більш уживаних торговельних термінів у зовнішній
торгівлі, що забезпечують однозначні тлумачення
умов, перш за все, щодо місця переходу відповідаль‑
ності від продавця до покупця [6].
Торгові терміни являють собою стандартні умови
договорів щодо:
1) розподілу між продавцем і покупцем транспортних
витрат по доставці товару, тобто визначення, які
витрати і до якого моменту несе продавець, і які,
починаючи з якого моменту, — покупець
2) моменту переходу з продавця на покупця ризиків
пошкодження, втрати або випадкової загибелі
вантажу
3) дати поставки товару, тобто визначення моменту
фактичної передачі продавцем товару в розпо‑
рядження покупця або його представника — на‑
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приклад, транспортної організації, виконання
або невиконання першим своїх зобов’язань за
строками поставки.
Посилання на застосування Правил «Інкотермс
2010» в контракті дає можливість у всьому тексті
контракту уникнути розшифрування термінів. Пра‑
вила «Інкотермс 2010» є об’єктом авторського права
МТП, що передбачає передачу прав на використання
тільки одній особі на території конкретної країни,
тому тільки з 05.04.2011 року Асоціація експорте‑
рів та імпортерів України отримала свідоцтво про
реєстрацію авторського права та право на офіційний
переклад українською мовою [13].
Безперечне визнання як регулятори цивільних
правовідносин отримали звичаї та типові договори
в Цивільному кодексі України (далі — ЦК Укра‑
їни). Так, ч. 1 ст. 7 ЦК України встановлює, що
«цивільні відносини можуть регулюватися зви‑
чаєм, зокрема звичаєм ділового обороту. Звичаєм
є правило поведінки, яке не встановлене актами
цивільного законодавства, але є усталеним у певній
сфері цивільних відносин». Ст. 630 ЦК України
передбачає, що «договором може бути встановлено,
що його окремі умови визначаються відповідно до
типових умов договорів певного виду, оприлюд‑
нених у встановленому порядку, а якщо у догово‑
рі не міститься посилання на типові умови, такі
типові умови можуть застосовуватись як звичай
ділового обороту, якщо вони відповідають вимогам
ст. 7 цього Кодексу». У ч. 2 ст. 637 ЦК України
встановлено, що «при тлумаченні умов договору
можуть враховуватися також типові умови (типові
договори), навіть якщо в договорі немає посилання
на них» [14].
Право застосування міжнародних звичаїв та
Правил «Інкотермс» для зовнішньоекономічних
договорів в чинному законодавстві передбачено п. 4
ст. 265 Господарського кодексу України [2].
Використання звичаїв ділового обороту санкці‑
оновано нормами Господарського процесуального
кодексу України, зокрема п. 9 ст. 11 встановлює,
що «якщо спірні відносини, в тому числі за участю
іноземної особи, не врегульовані законодавством,
суд застосовує звичаї, які є вживаними у діловому
обороті» [3].
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про зовніш‑
ньоекономічну діяльність» № 959-XII від 16.04.1991
р. суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності при
складанні тексту зовнішньоекономічного договору
(контракту) мають право використовувати відомі
міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжна‑
родних органів та організацій, якщо це не заборо‑
нено прямо та у виключній формі цим та іншими
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законами України [5]. Крім того, законодавець пе‑
редбачив таку можливість в ст. 8 Закону України
«Про транспортно-експедиторську діяльність» [4].
Отже, дослідження вітчизняних нормативних
актів дає можливість стверджувати, що Правила
«Інкотермс» є імплементованими, тобто залуче‑
ними до національного законодавства міжнарод‑
ними правовими нормами, адже їх використання
передбачено низкою нормативно-правових актів.
Однак цього не можна стверджувати стосовно
імплементації проформ міжнародних профільних
асоціацій, адже вона не відбулась. В чинному за‑
конодавстві України сторони для визначення умов
договорів мають право використовувати звичаї
ділового обороту, рекомендації, правила між‑
народних органів та організацій, однак жодного
прямого відсилання, визначення чи зазначення
можливості використання типових контрактів
міжнародних неурядових організацій немає. Лише
коментарі нормативно-правових актів відносять
до правил міжнародних органів та організацій
також типові контракти, розроблені профільни‑
ми асоціаціями з метою уніфікації міжнародних
торгових звичаїв.
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Висновки. Типовий контракт, як викладений
у письмовій формі текст із зведеними до єдиної сис‑
теми умовами, сформованими з урахуванням звичаїв
ділового обороту та міжнародних міждержавних
договорів, має ряд переваг, зокрема:
1) використовується не лише членами асоціацій, а й
іншими учасниками комерційної діяльності
2) унеможливлює виникнення колізій між умовами
договору та вимогами міжнародних договорів,
виключає різне трактування умов
3) пришвидшує процес погодження тексту угод між
сторонами
4) є завжди актуальним, при зміні торгових звичаїв
зазнає правок.
Враховуючи популярність проформ серед трей‑
дерів України та світу необхідно визначити місце
типових контрактів профільних асоціацій та між‑
народних правил в системі договірного права Укра‑
їни. Зробити це можливо шляхом внесення змін до
Господарського та Цивільного кодексів України,
Законів, зазначивши обов’язковість використання
Правил «Інкотермс» для зовнішньоекономічних
договорів та зазначення права укладення договорів
на базі типових контрактів профільних асоціацій.
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КРИЗА НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОБУТНОСТІ У КОНТЕКСТІ
ПРАВОВОГО МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ
КРИЗИС НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ
ПРАВОВОГО МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА
THE CRISIS OF NATIONAL IDENTITY IN THE CONTEXT
OF LEGAL MULTICULTURALISM

Анотація. В статті досліджуються питання теорії правового мультикультуралізму, процеси виникнення та розвитку
терміну. Проаналізовано особливості застосування правового мультикультуралізму в Сполучених Штатах Америки і Канаді з одного боку та в країнах Європейського Союзу з іншого. Акцентовано на відмінностях його розуміння, зокрема
наголошено, що криза правового мультикультуралізму в країнах Європи часто пов’язана з намаганням прив’язати теорію виключно до вирішення проблем мігрантів.
Здійснено аналіз мультикультурного суспільства, наголошено на причинах розвитку недосконалої політики правового мультикультуралізму зокрема в країнах Європейського Союзу.
В статті досліджено питання конфлікту ідентичностей та мультикультуралізму, запропоновано, як один з можливих варіантів відповідей, політику мультикультурної ідентичності. Визначаючи її процес пошуку можливості співіснування в багатокультурному суспільстві різних етнічних, національних груп, емігрантських громад тощо, акцентовано, що головну
роль в якій відіграє становлення національної самобутності — як однієї з найбільш важливих колективних ідентичностей.
В контексті національної самобутності та недопущення її кризи в ситуації правового мультикультуралізму наголошено на ролі національних цінностей, зокрема на прикладі України, яка у своєму розвитку як демократичної правової
держави послуговується не лише власними надбаннями, але й запозиченнями з більш розвинутих правових культур.
Важливо зазначити, що роль національної самобутності у контексті правового мультикультуралізму неможливо переоцінити. Процеси глобальної інтеграції часто спричиняють розмивання кордонів між існуючими культурними групами і без
належної асиміляції та правильно застосованої політики правового мультикультуралізму постає або кілька закритих груп,
між якими немає належного діалогу, або єдине але розрізнене суспільство без ядра у вигляді національної самобутності.
Зважаючи на те, що правовий мультикультуралізм як філософсько-правова теорія у первісному її вигляді — один
з найбільш вірогідних варіантів існування плюралістичного суспільства, національна ідентичність — необхідний елемент
побудови міцної демократичної правової держави.
Ключові слова: мультикультуралізм, правовий мультикультуралізм, нація, національна самобутність, мультикультурна ідентичність.
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Аннотация. В статье исследуются вопросы теории правового мультикультурализма, процессы возникновения и развития термина. Проанализированы особенности применения правового мультикультурализма в США и Канаде с одной
стороны и в странах Европейского Союза с другой. Акцентировано на различиях его понимания, в частности отмечено,
что кризис правового мультикультурализма в странах Европы часто связан с попыткой привязать теорию исключительно
к решению проблем мигрантов.
Осуществлен анализ мультикультурного общества, отмечается в причинах развития несовершенной политики правового мультикультурализма в частности в странах Европейского Союза.
В статье исследован вопрос конфликта идентичностей и мультикультурализма, предложено, как один из возможных
вариантов ответов, политику мультикультурной идентичности. Определяя ее процесс поиска возможности сосуществования
в многокультурном обществе различных этнических, национальных групп, эмигрантских общин и т. д., акцентировано,
что главную роль в ней играет становления национальной самобытности — как одной из наиболее важных коллективных
идентичностей.
В контексте национальной самобытности и недопущения ее кризиса в ситуации правового мультикультурализма
отмечено в качестве национальных ценностей, в частности на примере Украины, которая в своем развитии как демократического правового государства пользуется не только собственными достижениями, но и заимствованиями из более
развитых правовых культур.
Важно отметить, что роль национальной самобытности в контексте правового мультикультурализма невозможно
переоценить. Процессы глобальной интеграции часто вызывают размывание границ между существующими культурными группами и без надлежащей ассимиляции и правильно примененной политики правового мультикультурализма
возникает или несколько закрытых групп, между которыми нет должного диалога, или единственное но разрозненное
общество без ядра в виде национальной самобытности.
Несмотря на то, что правовой мультикультурализм как философско-правовая теория в первоначальном ее виде — один
из наиболее вероятных вариантов существования плюралистического общества, национальная идентичность — необходимый элемент построения прочной демократического правового государства.
Ключевые слова: мультикультурализм, правовой мультикультурализм, нация, национальная самобытность, мультикультурная идентичность.
Summary. The article deals with the questions of the theory of legal multiculturalism, the processes of the origin and development of the term. The peculiarities of the application of legal multiculturalism in the United States and Canada on the one
hand and in the countries of the European Union on the other are analyzed. The emphasis is on the differences in his understanding, in particular, it is stressed that the crisis of legal multiculturalism in the countries of Europe is often associated with
an attempt to connect the theory only with the solution of the immigration problems.
The analysis of multicultural society is carried out, the reasons for the development of imperfect policy of legal multiculturalism, in particular in the countries of the European Union, are emphasized. The article deals with issues of conflict between
identities and multiculturalism, proposes The analysis of multicultural society is carried out, the reasons for the development of
imperfect policy of legal multiculturalism in particular in the countries of the European Union are emphasized. The article deals
with issues of conflict of identities and multiculturalism, and suggests a policy of multicultural identity as one of the possible
answers. In defining its process of searching for the possibility of coexistence in various cultural societies of different ethnic
and national groups, emigrant communities, etc., it is emphasized that the formation of a national identity, as one of the most
important collective identities, plays a leading role.
In the context of national identity and prevention of its crisis in the situation of legal multiculturalism, the role of national
values is emphasized. In particular, on the example of Ukraine, that in its development as a democratic law-abiding state uses
not only its own assets, but borrowings from more developed legal cultures, as well.
It is important to note that the role of national identity in the context of legal multiculturalism can not be overemphasized.
The processes of global integration often cause the blurring of borders between existing cultural groups, and without proper assimilation and a properly applied policy of legal multiculturalism, there are either a few closed groups that do not have a proper
dialogue or a single but isolated society without a nucleus in the form of a national identity.
Given that legal multiculturalism as a philosophical and legal theory in its original form is one of the most likely variants of
the existence of a pluralistic society, national identity is a necessary element of building a strong democratic legal state.
Key words: multiculturalism, legal multiculturalism, nation, national identity, multicultural identity.
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остановка проблеми. Першочерговим завдан‑
ням кожної сучасної демократичної держави
є максимальна консолідація нації та забезпечення
її стабільності; втім, цього доволі важко досягти
з огляду на процеси глобалізації. Так, збільшен‑
ня взаємозалежності політичної, економічної
та соціальної сфер, зростання ролі міграційних
процесів та, відповідно, не завжди доречне засто‑
сування принципів мультикультурної політики
часто обертаються не посиленням ролі національ‑
ного суспільства через його збагачення у взаємодії
з іншими культурами, а навпаки послабленням
через постійну потребу зважати на збереження
національної самобутності та уникнення розми‑
тості між національними та культурними кордо‑
нами. У цьому контексті, зазначив голова комісії
ЮНЕСКО з питань освіти Жак Делор, сучасники
буквально хворіють від запаморочення, розриваю‑
чись між процесом глобалізації і пошуками своєї
ідентичності, опори в минулому, причетності до
того чи іншого етнічно-культурного та релігійного
суспільства [2, с. 106–107].
У філософсько-правовій науці прийнято розріз‑
няти три основні моделі організації етнокультурної
сфери: національну державу, мультикультурне і по‑
лікультурне (поліетнічне) суспільство. Зважаючи
на те, що існування «чистих» національних дер‑
жав сьогодні практично виключене власне через
процеси глобалізації, із інших двох моделей саме
мультикультурна є найбільш привабливою: так, по‑
лікультурне суспільство припускає, що в етнокуль‑
турному зрізі воно складається з етнічних громад,
які виступають носіями колективних прав, однак
саме мультикультурне, яке найповніше відповідає
ліберальним філософсько-правовим концепціям,
розглядає суспільство як сукупність індивідів, які
самовизначаються у культурній сфері [11, с. 35–38].
Втім, на практиці хаотичність застосування пра‑
вового мультикультуралізму та його недосконале
впровадження у регулюванні суспільно-політичних
процесів призводить до того, що виникає загроза
національній самобутності — це сприяє як культур‑
ному розламу, так і виникненню радикалізаційних
рухів і цілком неконтрольованих правових наслідків.
На сьогодні дослідники правового мультикуль‑
туралізму та питань національної ідентичності в по‑
лікультурному суспільстві не здатні запропонувати
єдино правильного варіанту вирішення політичних
проблем. Так, зокрема ще у 2010 році лідери Ве‑
ликобританії, Франції та Німеччини підтвердили
провал політики правового мультикультуралізму:
«Ми були занадто стурбовані ідентичністю того, хто
приїжджає в країну, і не звертали достатньо уваги на
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ідентичність самої країни, яка приймає приїжджо‑
го», — вказав Н. Саркозі [12]. В Україні ж неналежне
акцентування на національній самобутності в межах
впровадження правового мультикультуралізму сво‑
го часу сприяло розвитку подвійної ідентичності,
що стало каталізатором глобальних політичних та
суспільних змін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи‑
танням правового мультикультуралізу, його теоре‑
тичному та практичному втіленнях присвячували
праці такі вітчизняні дослідники як С. Дрожжина
[4], Т. Суконкіна [11], А. Рибаков [10], В. Грубов [2],
М. Козловець [5], О. Корнієнко [6], Ю. Халілова-Чу‑
ваєва [13], Д. Ейдельман [15] та ін. Конструктивний
аналіз теорії мультикультуралізму як одного з напря‑
мів державної політики здійснювали іноземні дослід‑
ники, зокрема С. Бенхабіб [1], Ч. Кутакас [7], тощо.
В межах національної самобутності та її взаємо‑
зв’язку з правовим мультикультуралізмом станов‑
лять інтерес роботи Г. Дашутін [3], О. Рудакевич
[9], І. Мільчин [8] та інших.
Метою статті є аналіз сутності правового муль‑
тикультуралізму та дослідження в його контексті
причин кризи національної самобутності.
Виклад основного матеріалу. Дискурс навколо
правового мультикультуралізму, незважаючи на
часту та різку критику теорії, триває ось уже більш
як три десятиліття: вперше термін, зазначає Н. Глей‑
зер у праці «Ми всі мультикультуралісти», був ви‑
користаний у 1941 році в New York Herald Tribune
Books, але найбільш яскравого науково-правового
вираження отримав з прийняттям Офіційного акту
про мультикультуралізм в Канаді 1971 року.
Вважаємо за необхідне вказати на суттєву відмін‑
ність: так, якщо для Канади та США мультикульту‑
ралізм був поняттям зі сфери політичної філософії
та позначав вимоги різних соціокультурних груп,
які вимагали встановлення реальної рівності прав
та можливостей, то для європейського суспільства
мультикультуралізм спершу став реакцію на кризи,
залишені по собі Другою світовою війною, а потім —
спробою стати «окозамилювальним» вирішенням
проблем мігрантів з країн «третього світу», які на‑
прикінці 80-х буквально заполонили Європу. Як
зазначила в жовтні 2010 року канцлер ФРН Ангела
Меркель, зустрічаючись з членами Християнсько-де‑
мократичного союзу у Потсдамі: «Концепція, за
якою ми в теперішній час живемо пліч-о-пліч і ща‑
сливі цим фактом, не працює. … Ми самі себе тішили
і говорили собі: «Вони у нас не залишаться, колись
вони поїдуть», але так не сталося» [15].
На противагу канадському варіанту правового
мультикультуралізму, який, відкинувши поділ су‑
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спільства на «дві нації плюс меншини» на користь
«мозаїки», пропонував взяти за основу двомовність
нації і відповідно толерантно сприймати та схвалю‑
вати інші культури як рівноправні, забезпечуючи їх
правову підтримку та розвиток [10, с. 65], у країнах
Європи можемо спостерігати існування одночасно
власне громадян певної держави, громад національ‑
них меншин та мігрантів. При цьому вбачається прак‑
тична відсутність асиміляційних процесів: саме про
це, як про причину краху політики правового муль‑
тикультуралізму зазначали лідери Євросоюзу, втім,
додає О. Корнієнко, незважаючи на такі проблемні
взаємовідносини з іммігрантськими (чи культурними)
співтовариствами, провідні країни Європи продов‑
жують підтримувати мультикультуралізм на плаву
через кілька причин: демографічна криза всередині
європейських держав змушує відчувати постійну
економічну потребу у робочій силі. Окрім того, не‑
можливо уникнути часто голослівного підкреслення
важливості правового мультикультуралізму різними
політичними силами, які цим намагаються отримати
більше голосів від соціальних мас [6, с. 154–155].
Вказані процеси поруч з проблемами асиміляцій‑
ної державної політики призводять до того, вважає
Ю. Халілова-Чуваєва, що правовий мультикуль‑
туралізм стає невизначеним явищем: як теорія він
не здатен похвалитися міцним методологічним
фундаментом та методикою дослідження; принцип
толерантності, який був закладений у його осно‑
ві, виявився несумісним з релігійними та іншими
вимогами, привнесеними мігрантами; політична
практика не має науково обґрунтованих уявлень про
те, як у демократичний спосіб поєднати антидемо‑
кратичні вимоги певних груп мігрантів чи нацмен‑
шин з власне національним корінним населенням;
і, звісно, без готовності цих суб’єктів до діалогу та
компромісів, механізм асиміляції практично не‑
можливий [13, с. 70].
Глобалізація та спроби культурних чи національ‑
них груп у цій ситуації зберегти свою самобутність
призводять до конфлікту ідентичності та мульти‑
культуралізму — у першому випадку йдеться про
збереження самобутності, тоді ж як у другому зу‑
силля спрямовуються на максимальне підтримання
культурного плюралізму. Результатом невирішено‑
сті цього конфлікту можна вказати те, що ще напри‑
кінці 90-х рр. зауважила елітарна громадська «Ко‑
місія Сполучених Штатів з національної безпеки»:
«мультикультуральна фрагментація, перенесена на
сприйняття різних поколінь, веде до втрати відкри‑
тих проявів національної ідентичності, серйозно
підриває американську національну самобутність
і національну волю» [8, с. 34].
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Відповіддю на поглиблення конфліктів між на‑
ціональною самобутністю та правовим мультикуль‑
туралізмом ряд дослідників [5, с. 244; 11, с. 35–38]
пропонує назвати політику мультикультурної іден‑
тичності, яка ґрунтується на толерантності до всіх
меншин, а також акцентує на можливості та корис‑
ності паралельного співіснування етнічних спільнот,
емігрантських груп, громад, що репрезентують рідні
культури на основі принципів мультикультуралізму
(відмова від ксенофобії та шовінізму, упереджень,
визнання та толерантне ставлення до расових, ет‑
нічних, релігійних угрупувань та гендерних і сек‑
суальних меншин).
При цьому необхідно наголосити на національній
самобутності, яка є однією з найбільш важливих за
змістом колективних ідентичностей — у контексті
правового мультикультуралізму саме вона переважає
релігійні, класові та родові, які можуть хіба що стати
підсилювальним чинником у пошуці демократичних
варіантів вирішення кризових питань в правовому
мультикультуралізмі. Вважаємо за доцільне навести
твердження Ю. Халілової-Чуваєвої, яка переко‑
нана: в контексті правового мультикультуралізму
усередині європейських реалій необхідно входити
з того, що ми — громадяни єдиного співтовариства,
які мають рівні права та обов’язки, незважаючи на
розбіжності в культурі, мові, традиціях. Право кож‑
ної людини полягає у тому, що вона може обирати
власну ідентичність, але верховенство громадян‑
ської (національної) самобутності є пріоритетним
[13, с. 74].
Для уникнення чергової кризи правового муль‑
тикультуралізму, держави, в яких існує плюралізм
культур, повинні змінювати методи політичного
врегулювання пов’язаних з мультикультуралізмом
проблем, при цьому не зосереджуючись на можливих
каральних заходах, а повертаючись до асиміляції на
основі толерантного діалогу і акцентуючи на важ‑
ливості національної самобутності як об’єднавчого
фактору від найнижчих ланок — власне громадян
та членів суспільства.
Зокрема, як зазначає О. Рудакевич, національні
цінності виступають основою національного єднання
та державного будівництва. В контексті українсько‑
го досвіду важливо говорити про власне українські
національні цінності, які у суспільній свідомості
одночасно виражали б історичний досвід україн‑
ського народу і відігравали роль керівних ідеалів
[9, с. 221], а також запозичені від інших правових
культур. Ми погоджуємося з твердженням Г. Да‑
шутіна і М. Міхальченка, які зазначають, що «для
України пошук нової системи ідеалів і орієнтирів є
сьогодні складним, але важливим завданням. Без
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цього етапу пізнавального і світоглядного пошуку
неможливо розробити програми економічних, по‑
літичних, освітянських та інших реформ, подолати
системну кризу, яка розхитує суспільну будівлю»
[3, с. 12].
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Незважаючи на те, що глобальна інтеграція спричи‑
няє чимало проблемних моментів для національних
держав у контексті розширення кордонів, узалеж‑
нення від міжнародних політичних структур, як
влучно зазначив К. Хюбнер, нація, як форма існу‑
вання державно-політичної спільності, з погляду
мультикультурної перспективи розвитку, і далі
зберігатиме своє значення [14, с. 292]. Правовий

// Philosophy of law //
мультикультуралізм за своєю природою передбачає
існування в межах одного суспільства безлічі груп,
які відрізняються етнічно, національно, релігійно
тощо, але при цьому зберігають свою самобутність.
Важливо зазначити, що ці форми співіснування
у демократичній державі повинні бути максимально
об’єднані — замкнутість груп на власній ідентичнос‑
ті, відсутність асиміляційних процесів між ланками
спричиняють шовіністичні настрої. Відповідно,
для уникнення цих явищ, а також для запобігання
кризи національної самобутності необхідно удоско‑
налювати розуміння та застосування правого муль‑
тикультуралізму, а також сприяти повноцінному
правовому діалогу.
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Анотація. У статті розглянуто погляди науковців, які працюють над питанням біоетики.
Окрім наукових робіт, дана стаття містить історичні відомості та події, які мали місце в той чи інший час та були безпосередньо пов’язані із людиною та дослідами над нею.
Етичні вимоги щодо діяльності науковця, який має справу з людиною як суб’єктом дослідження, вперше були проголошені
в 1946 році та закріплені Нюрнберзьким Кодексом, який вперше висунув ідею пріоритету блага та інтересів особистості над
інтересами науки і суспільства. Цей документ започаткував народження біоетики та біоправа, сприяв розвитку міжнародної
правової та законодавчої практики щодо захисту прав людини та гуманного ставлення до експериментальних тварин.
Окрім Нюрнберзького Кодексу, існує ще низка міжнародних документів, які регулюють права людини в сфері біоправа: Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації (остання версія — 2008), Декларація про політику забезпечення
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прав пацієнта в Європі (1994), Конвенція про захист прав та гідності людини у зв’язку із застосуванням досягнень біології
та медицини (Рада Європи, 1996), Картахенський протокол з біобезпеки (2000), Європейська хартія прав пацієнтів (2002),
Конституція Європейського Союзу (2004), Всезагальна декларація з біоетики та прав людини (ЮНЕСКО, 2005) та інші.
Відносно недавно в Україні з’явилась низка нормативно-правових документів, які регулюють відносини «пацієнт» —
«медицина».
Чіткого законодавчо закріпленого визначення, що таке медико-біологічний експеримент в Україні немає. Ми вважаємо, що медико-біологічний експеримент — це фармакологічний, хірургічний, променевий, тощо, вплив на людину, що
змінює перебіг фізіологічних та патологічних процесів в організмі людини для досягнення певної мети, зокрема з метою
покращення життєвих показників.
Медико-біологічний експеримент — це сукупність медико-біологічних дослідів, спрямованих на покращення біологічних показників пацієнта.
Ключові слова: права людини, право, медичні досліди, біологічні досліди, знущання над людиною.
Аннотация. В статье рассмотрены взгляды ученых, работающих над вопросом биоэтики.
Кроме научных работ, данная статья содержит исторические сведения и события, которые имели место в то или иное
время и были непосредственно связаны с человеком и опытами над ним.
Этические требования к деятельности ученого, который имеет дело с человеком как субъектом исследования, впервые
были провозглашены в 1946 году и закреплены Нюрнбергским Кодексом, который впервые выдвинул идею приоритета
блага и интересов личности над интересами науки и общества. Этот документ положил начало рождения биоэтики
и биоправа, способствовал развитию международной правовой и законодательной практики по защите прав человека
и гуманного отношения к экспериментальным животным.
Кроме Нюрнбергского Кодекса, существует еще ряд международных документов, регулирующих права человека
в сфере биоправа: Хельсинский декларация Всемирной медицинской ассоциации (последняя версия — 2008), Декларация о политике обеспечения прав пациента в Европе (1994), Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи
с применением достижений биологии и медицины (Совет Европы, 1996), Картахенский протокол по биобезопасности
(2000), Европейская хартия прав пациентов (2002), Конституция Европейского Союза (2004), Всеобщая декларация по
биоэтике и правам человека (НЭСК, 2005) и другие.
Относительно недавно в Украине появился ряд нормативно-правовых документов, регулирующих отношения «пациент» — «медицина».
Четкого законодательно закрепленного определения, что такое медико-биологический эксперимент в Украине нет.
Мы считаем, что медико-биологический эксперимент — это фармакологический, хирургический, лучевой и т. д., влияние
на человека, которое изменяет течение физиологических и патологических процессов в организме человека для достижения определенной цели, в частности с целью улучшения жизненных показателей.
Медико-биологический эксперимент — это совокупность медико-биологических исследований, направленных на
улучшение биологических показателей пациента.
Ключевые слова: права человека, право, медицинские опыты, биологические опыты, издевательства над человеком.
Summary. The article deals with the views of scientists working on bioethics issues.
In addition to scientific papers, this article contains historical information and events that took place at one time or another,
and were directly related to the person and experiments on it.
The ethical requirements for the activities of a scientist dealing with a person as a subject of research were first proclaimed
in 1946 and enshrined in the Nuremberg Code, which for the first time put forward the idea of the priority of the good and the
interests of the individual over the interests of science and society. This document has begun birth of bioethics and bioprocess,
contributed to the development of international legal and legislative practice on the protection of human rights and humane
treatment of experimental animals.
In addition to the Nuremberg Code, there are a number of international instruments that regulate human rights in the field of
biology: the Helsinki Declaration of the World Medical Association (latest version 2008), the Declaration on the Policy of Enforcing Patient Rights in Europe (1994), the Convention on the Protection of Human Rights and Dignity in communication with the
application of the achievements of biology and medicine (Council of Europe, 1996), the Cartagena Protocol on Biosafety (2000),
the European Charter of Patients’ Rights (2002), the Constitution of the European Union (2004), the Universal Declaration on
Bioethics and Human Rights (UNESCO, 2005) and others.
Relatively recently, in Ukraine, a number of normative legal documents that regulate the relationship «patient» — «medicine»
appeared.
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Clear legislative definition of what a biomedical experiment in Ukraine is not. We believe that the medical-biological experiment is a pharmacological, surgical, radiological, and so on, effect on a person that changes the course of physiological and
pathological processes in the human body to achieve a certain goal, in particular, in order to improve the living standards.
Medico-biological experiment — a set of medical and biological experiments aimed at improving the biological parameters
of the patient.
Key words: human rights, law, medical experiments, biological experiments, humiliation over a person.
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остановка проблеми. Найбільша хвиля прове‑
дення медико-біологічних експериментів, а та‑
кож вивчення правомірності даних експериментів
розпочалось ще з початку — середини ХХ століт‑
тя. Але проведення експериментів над людиною не
припинилось і досі, адже в багатьох науковців існу‑
ють питання, на які вони намагаються знайти від‑
повіді. Але наскільки це законно, розглянемо далі.
В даній роботі проведено аналіз міжнародно-пра‑
вових документів, вітчизняних нормативно-право‑
вих актів, проведено дослідження історичних пере‑
думов медико-біологічних досліджень, тощо.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В да‑
ній роботі досліджено низку історичних подій в сфері
біоетики. Окрім історичної літератури в даній роботі
присутні міжнародно-правові документи у сфері
біоетики, проаналізовано вітчизняне законодавство.
Серед авторів, на які посилається автор, необхідно
зазначити наукові праці таких авторів як: Возіа‑
нов О. Ф. [9], Пустовіт С. В.[11], Терешкевич Г. Т.
[12], та Сенюта І. Я.[14]. Необхідно зазначити і зару‑
біжних відомих авторів та науковців, напрацювання
яких допомогли написати цю статтю, зокрема, Пот‑
тера В. Р., Т. Бочампа, Дж. Чілдерса, П. Д. Тищен‑
ка, та інших. Саме за допомогою зазначених вище
науковців, ми змогли дослідити поставлене питання
в повному обсязі та сформувати власні визначення
понять, окреслених у даній статті.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Аналіз нормативно-правових документів, дослі‑
дження питання щодо проведення медико-біологіч‑
них дослідів над людиною та формулювання власних
висновків, пропозиція нових термінів та понять.
Виклад основного матеріалу дослідження. Про‑
блема проведення дослідів над людиною розпочи‑
нається з найдавніших часів. Відомо, що навіть за
часів Древнього Єгипту над людьми проводились
жорстокі досліди. Найбільше відомо про дії цариці
Єгипту, Клеопатри. Достеменно відомо, що задля
задоволення своєї цікавості, цариця розпорювала
животи вагітним жінкам (своїм служницям), задля
того, щоб побачити як розвивається дитя. Майже
так само робили і римляни, з метою зрозуміти, як
влаштована людина. Певна річ, що більшість таких
дослідів проводились задля розвитку медичної галузі.

Найбільша хвиля проведених медико-біологічних
дослідів над людиною припадає на середину ХХ
століття, зокрема в період Другої світової війни.
Зокрема на весь світ відоме ім’я так званого Ліка‑
ря Смерті, Йозефа Менгеле, саме ця людина прово‑
дила більшість медичних дослідів над ув’язненими
людьми в Німеччині. Саме цей чоловік, адже лікарем
мені його назвати важко, з огляду на кількість ска‑
лічених життів, намагався розробити нову зброю,
методику лікування німецьких солдатів, расову
теорію, тощо. До таких відомих «лікарів» належать:
Едуард Віртс, Карл Клауберг, Зігмунд Рашер, Ганс
Еппінгер, Курт Плетнер, та інші [13, с. 2].
Також до кричущих знущань над людьми можна
віднести досліди Сіро Ісії (в деяких джерелах Шіро
Ісі), японський генерал-лейтенант та біолог, від
рук якого загинуло близько 10 тисяч людей; лікар
Корнеліус Роадс, американський онколог, який
навмисно заражав людей раковими клітинами, та
інші[10, с. 129].
Всі зазначені науковці, лікарі та дослідники дія‑
ли нібито із благородною метою, досягнення нових
можливостей, вивчення реакції людського організму
на різноманітні фактори.
Етичні вимоги щодо діяльності науковця, який
має справу з людиною як суб’єктом дослідження,
вперше були проголошені в 1946 році та закріплені
Нюрнберзьким Кодексом, який вперше висунув
ідею пріоритету блага та інтересів особистості над
інтересами науки і суспільства. Цей документ запо‑
чаткував народження біоетики та біоправа, сприяв
розвитку міжнародної правової та законодавчої
практики щодо захисту прав людини та гуманного
ставлення до експериментальних тварин.
У подальші роки була прийнята низка міжна‑
родних документів, у яких знайшли відображення
сучасні етико-правові вимоги до наукової діяль‑
ності: Гельсінська декларація Всесвітньої медич‑
ної асоціації (остання версія — 2008), Декларація
про політику забезпечення прав пацієнта в Європі
(1994), Конвенція про захист прав та гідності лю‑
дини у зв’язку із застосуванням досягнень біології
та медицини (Рада Європи, 1996), Картахенський
протокол з біобезпеки (2000), Європейська хартія
прав пацієнтів (2002), Конституція Європейського
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Союзу (2004), Всезагальна декларація з біоетики та
прав людини (ЮНЕСКО, 2005) та інші [12, с. 5–8].
Коли йде мова про експериментальне маніпулю‑
вання живим організмом, особливо людиною, то
зазвичай мають на увазі маніпуляції лише з їх біоло‑
гічною природою. Втім сучасне суспільство здійснює
маніпуляції також з людською культурою, що може
мати набагато тяжчі наслідки. Зростаюча потреба
в експерименту ванні притаманна науковому пізнан‑
ню і зумовлена потягом до нового знання і впрова‑
дження технологічних досягнень, які ґрунтуються
на цьому знанні [13].
За часів Гіппократа відомим закликом «Не заш‑
кодь!» медицина ставила етичні та об’єктивні межі
лікарському експериментуванню.
Редакція клятви Гіппократа постійно вдоско‑
налюється, але основний посил залишається не‑
змінним.
Поступово, в міру того, як експериментування
посідало дедалі вагоміше місце в медичній науці,
визначалися взаємини між суб’єктом — експери‑
ментатором та суб’єктом експерименту.
Втім, бачимо, що в різні часи було різне ставлення
і розуміння цінності людського життя.
За допомогою експерименту вивчається новий за‑
сіб лікування, оскільки немає повної гарантії в його
успішному результаті. Очевидно, що все це робить
медичний експеримент небезпечним для здоров’я
і навіть життя людей. Але очевидно й інше: медичні
експерименти необхідні для подальшого прогресу
науки і, отже, для блага людства.
Академік Чехословацької академії медичних наук
П. Мальок пише: «Необхідність проведення експе‑
рименту на людині не підлягає сумніву і визнається
всіма. Медицина не може йти вперед без цього».
Тобто, гострота проблеми проведення медичних
експериментів та дослідів над людиною визначається
тим, що тут стикаються інтереси окремої людини
і людства, хворого та суспільства.
Стаття сьома Міжнародного пакту про громадян‑
ські і політичні права, передбачає, що нікого не може
бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюдському
або принижуючому гідність поводженню чи покаран‑
ню. Зокрема, жодну особу не може бути без її вільної
згоди піддано медичним чи науковим дослідам [1].
Частина друга статті 28 Конституції України
зазначає, що жодна людина без її вільної згоди не
може бути піддана медичним, науковим чи іншим
дослідам [5].
З даної конституційної норми випливають такі
вимоги до медико-біологічного експерименту:
1) добровільність згоди людини на проведення щодо
неї експерименту;
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2) експеримент в жодному випадку не повинен мати
характеру катувань чи бути пов’язаним з жор‑
стоким, нелюдським або таким, що принижує
гідність особи, поводженням.
Відповідно до статті 45 Основ законодавства Укра‑
їни про охорону здоров’я, застосування медико-бі‑
ологічних експериментів на людях допускається
із суспільно корисною метою за умови їх наукової
обґрунтованості, переваги можливого успіху над
ризиком спричинення тяжких наслідків для здоров’я
або життя, гласності застосування експерименту,
повної інформованості і вільної згоди повнолітньої
дієздатної фізичної особи, яка підлягає експери‑
менту, щодо вимог його застосування, а також за
умови збереження в необхідних випадках лікарської
таємниці. Забороняється проведення науково-до‑
слідного експерименту на хворих, ув’язнених або
військовополонених, а також терапевтичного екс‑
перименту на людях, захворювання яких не має
безпосереднього зв’язку з метою досліду. Порядок
проведення медико-біологічних експериментів ре‑
гулюється законодавчими актами України [6].
В законодавстві України, наприклад, в Законі
України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 року,
в Наказі Міністерства охорони здоров’я «Про затвер‑
дження Порядку проведення клінічних випробувань
лікарських засобів та експертизи матеріалів клініч‑
них випробувань і Типового положення про комісії
з питань етики від 23.09.2009 року», в Порядку
проведення експертизи реєстраційних матеріалів
на лікарські засоби, що подаються на державну
реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи
матеріалів про внесення змін до реєстраційних ма‑
теріалів протягом дії реєстраційного посвідчення
від 15.03.2013 року, закріплено основні вимоги до
проведення клінічних випробувань.
Незаконне проведення медико-біологічних, пси‑
хологічних або інших дослідів над людиною, якщо
це створювало небезпеку для її життя чи здоров’я,
тягне за собою кримінальну відповідальність, перед‑
бачену частиною першою статті 142 Кримінального
кодексу України [7].
До міжнародно-правових актів, які були згада‑
ні на початку статті, що врегульовують питання
проведення медико-біологічних експериментів,
відноситься насамперед Нюрнберзький кодекс (1947
року), у якому сформульовано 10 принципів — умов
проведення медичного експерименту над людиною.
В преамбулі цього правового документа вказано: «…
деякі види медичних експериментів над людиною
в цілому відповідають етичним нормам медичної
професії лише у тому випадку, якщо їх проведення
обмежено відповідальними чітко визначеними ме‑
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жами» [9]. Найбільше значення мають положення
Нюрнберзького кодексу, які стосуються питань
інформованої добровільної згоди досліджуваного
на проведення медичного експерименту, а також
проблем мінімізації можливого ризику ускладнень
і небезпеки для життя досліджуваного.
Ще одним важливим міжнародним документом
у цій сфері є Гельсінкська декларація (2004), яка
є базовим правовим актом, що визначає критерії
правомірності проведення медичних експериментів
і встановлює основні принципи проведення біомедич‑
ного дослідження і втручання в організм людини.
Документ містить три розділи: 1) базові принципи;
2) медичні дослідження, які поєднуються з професій‑
ною допомогою (клінічні дослідження); 3) неклінічні
біомедичні дослідження із залученням людини [2].
Важливим положенням декларації, що не має
аналогу в Нюрнберзькому кодексі, є вимога збере‑
ження точності викладу при публікації результатів
медичного експерименту. Йдеться про те, що доповіді
про експерименти, які не відповідають принципам,
що лежать в основі нинішньої декларації, не повинні
приймати до публікації. Важливо відзначити, що
в Гельсінкській декларації закріплена можливість
отримання згоди на участь у дослідженні або експе‑
рименті особи, визнаної недієздатною. При цьому
згоду на проведення медичного експерименту необ‑
хідно одержувати у законного представника згідно
з національним законодавством [2].
Конвенція про захист прав і гідності людини
у зв’язку з використанням досягнень біології і ме‑
дицини (Конвенція про права людини і біомедицину,
ETS‑164) на сьогодні є найбільш дієвим міжнарод‑
но-правовим актом з проблем медичних досліджень
за участю людей. Конвенція вперше вводить у пра‑
вову регламентацію поняття професійних стандар‑
тів, що є значним кроком вперед у регламентації
здійснення досліджень за участю живих людей як
об’єктів. У нашій державі постає необхідність гармо‑
нізації вітчизняного законодавства із законодавством
ЄС, ратифікації міжнародних стандартів з біоетики,
зокрема Конвенції Ради Європи про права людини
і біомедицину.
Ще одним міжнародним стандартом у плеяді
актів, які регламентують окреслену проблематику,
зокрема у контексті згоди особи на експеримент, є
Загальна декларація про біоетику і права людини
(2005), яка визначає етичні питання, що стосуються
медицини, наук про життя і пов’язаних з цим тех‑
нологій щодо людини з урахуванням їх соціальних,
правових та екологічних аспектів. Однією з цілей
документу є забезпечення поваги до людського жит‑
тя й основних свобод відповідно до міжнародних
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норм у галузі захисту прав людини. Одним з клю‑
чових принципів, визначених у статті 6 («Згода»)
цієї декларації, є положення, згідно з яким наукові
досліди треба проводити тільки за попередньої, до‑
бровільної, чітко вираженої й інформованої згоди
особи. Інформація має бути адекватною, надаватися
у зрозумілій формі та включати можливі способи
відкликання згоди. Така згода може бути відкликана
особою у будь-який час і за будь-якої причини без
негативних наслідків і шкоди [4].
Аналіз українського законодавства дає підстави
стверджувати, що вітчизняна база України у цій
царині, у тому числі конституційний припис, мак‑
симально повно відображають норми міжнарод‑
но-правових стандартів.
Втім, в українській нормативно-правовій базі ми
не знайшли чіткого визначення медико-біологічного
експерименту.
Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямі. Ми вва‑
жаємо, що медико-біологічний експеримент — це
фармакологічний, хірургічний, променевий, тощо,
вплив на людину, що змінює перебіг фізіологічних
та патологічних процесів в організмі людини для до‑
сягнення певної мети, зокрема з метою покращення
життєвих показників.
В тексті даної статті ви можете зустріти два по‑
няття «медико-біологічний експеримент» та «меди‑
ко-біологічний дослід». На нашу думку, зазначені
поняття необхідно розділяти за наступними рисами:
1. Добровільність згоди в проведенні медичних
маніпуляцій із здоров’ям та життям піддослідної
(експериментованої) людини;
2. Мета проведення медико-біологічної маніпу‑
ляції;
3. Способи проведення дій, задля досягнення
певної мети.
Втім, поняття «дослід», є складовою поняття
«експеримент», адже експеримент є сукупність
дослідів.
З історії жорстоких медичних дослідів над люди‑
ною, ми можемо простежити, як вони переростають
в єдиний експеримент задля «благої цілі», задля
життя.
Автор Сенюта І. Я. зазначає, що спеціальні зако‑
нодавчі акти також не містять регламентації особли‑
востей проведення експериментів в окремих сферах
надання медичної допомоги. Для прикладу, в Законі
України «Про психіатричну допомогу» є лише одна
згадка про наукові дослідження, а саме в статті За‑
кону, при закріпленні порядку передачі відомостей
іншим особам про стан психічного здоров’я особи
на законних підставах. Будь-яких особливостей
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проведення медичних терапевтичних експеримен‑
тів з особами, які страждають на психіатричний
розлад, не визначено. Саме нормативний щит буде
запорукою забезпечення прав людини [14, с. 42–52].
Як висновок, необхідно зазначити, що медико-бі‑
ологічні досліди — це заходи, спрямовані на дослі‑
дженні фізико-біологічних особливостей людського
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організму, шляхом проведення маніпуляцій за допо‑
могою фармакологічних, хірургічних, променевих
та інших медичних засобів.
На жаль, хвилю проведення медичних дослідів та
експериментів над людиною придушити неможливо,
адже в науковців завжди буде присутнє бажання
перемогти Бога.
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