
 

1 

 

олоднхолодн  
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ЗБРОЙНОГО 

КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ НА ПОЯВУ Й 

ПОШИРЕННЯ ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОГО 

НАСИЛЬСТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО 

ПРАВОСУДДЯ 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

(заочна) 

Збірник тез наукових доповідей 

(Київ, 18 вересня 2020 року) 

Електронне видання  

Київ 2020 



 

2 

 

УДК 343.6:343.226(477) 

А43 

Рекомендовано до поширення через мережу 

Інтернет Вченою радою Державного  

науково-дослідного інституту МВС України  

(протокол № 6 від 28.10.2020 року) 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Вербенський Михайло Георгійович – доктор юридичних наук, професор, заслужений  
юрист України, директор ДНДІ МВС України. 

Криволапчук Володимир Олексійович – доктор юридичних наук, професор, заслужений 

юрист України, перший заступник директора ДНДІ МВС України;  

Опришко Ігор Віталійович – кандидат юридичних наук, доцент, с.н.с., заступник  

директора ДНДІ МВС України;  

Рядінська Валерія Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач  

науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності 

Міністерства ДНДІ МВС України;  

Ірха Юрій Богданович – кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, т.в.о. начальника 

2-го науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного 

забезпечення діяльності Міністерства ДНДІ МВС України; 

Ангеленюк Анна-Марія Юріївна – кандидат юридичних наук, науковий співробітник  

3-го науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного 

забезпечення діяльності Міністерства ДНДІ МВС України; 

Бочек Оксана Іванівна – науковий співробітник 2-го науково-дослідного відділу науково-

дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства 

ДНДІ МВС України; 

Колесник Вікторія Анатоліївна – науковий співробітник 1-го науково-дослідного відділу 

науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності 

Міністерства ДНДІ МВС України. 
 

Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й поширення 

гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до правосуддя: зб. тез наук. доп. 

наук.-практ. конф. (Київ, 18 верес. 2020 р.) [Електронне видання] / Упоряд.: М.Г. Вербенський, 

В.О. Рядінська, Ю.Б. Ірха, О.І. Бочек. Київ : ДНДІ МВС України, 2020. 609 с. 

Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 

проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й поширення гендерно 

обумовленого насильства та забезпечення доступу до правосуддя», яка відбулася 18 вересня  

2020 року у заочній формі. 
 

Видання розраховано на працівників органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, представників інститутів громадянського суспільства, науковців, викладачів, 

аспірантів, ад’юнктів, студентів, курсантів і широкого кола читачів, які цікавляться проблемами 

забезпечення гендерної рівності та досутупу до правосуддя. Матеріали конференції можуть бути 

використані у науково-дослідній роботі, навчальному процесі, а також у законотворчості та 

правоохоронній діяльності.  

Доповіді відтворені безпосередньо з оригіналів тез авторів, які несуть відповідальність за їх 

науковий зміст. Організаційний комітет залишає за собою право не поділяти думку авторів. 
 

УДК 343.6:343.226(477) 

А43 
 

© Колектив авторів 

© ДНДІ МВС України, 2020



 

3 

 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  

директора Державного науково-дослідного інституту  

Міністерства внутрішніх справ України 
 

 
Досягнення рівності між чоловіками та жінками  

є питаннями прав людини та  

умовою соціальної справедливості 

(Пекінська Платформа дій, Четверта Всесвітня  

Конференція ООН з прав жінок, Пекін, 1995 р.) 

 

 

Шановні учасники конференції! 

 

Демократичний розвиток Українського народу і держави неможливий без 

функціонування ефективних механізмів реалізації та захисту прав і свобод людини. В умовах 

побудови відкритого суспільства громадяни мають змогу вільно висловлюватися про життєві 

проблеми, які потребують вирішення органами публічної влади, їх посадовими і службовими 

особами. Така відкритість перервала довготривале замовчування наявності в соціумі 

численних випадків гендерно обумовленого насильства, яке проявляється не тільки у формі 

фізичного та сексуального насильства, але й економічного і психологічного. Оприлюднення 

фактів людських страждань поступово зруйнувало стереотип про виключну агресію чоловіків 

щодо жінок. У багатьох життєвих ситуаціях чоловіки на рівні із жінками можуть стати як 

агресорами, так і жертвами насильницької поведінки. Водночас в Україні, як і у світі, саме 

жінки та діти є найбільш уразливими категоріями населення, яке страждає від домашнього 

насильства, проституції, секс-торгівлі, сексуальних домагань на робочому місці. 

Проблеми появи та поширення в нашій державі гендерно обумовленого насильства 

суттєво загострюються збройним конфліктом у Донецькій та Луганській областях. Цивільне 

населення, яке залучене чи стало свідком зумовленого військовими діями насильства, 

перебуває у стані стресу та тривоги, а тому має високі ризики зазнати або практикувати 

насильство щодо членів своєї родини чи інших осіб у громадських місцях. Окреме 

занепокоєння викликає застосування незаконними збройними формуваннями та окупаційною 

владою різноманітних форм гендерно обумовленого насильства як методів та способів 

залякування громадян на тимчасово окупованих територіях.  

Варто зазначити, що внаслідок збройного конфлікту на Сході України в державі виникли 

правові та організаційні проблеми із забезпеченням доступу до правосуддя постраждалим 

особам. Існують непоодинокі випадки, коли внутрішньо переміщені особи та громадяни, які 
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знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, не мають 

достатньої можливості ініціювати та отримувати захист своїх прав, свобод та законних 

інтересів у судах, розташованих на територіях, підконтрольних Уряду України. Крім того, у 

них існують труднощі з отриманням кваліфікованої правової допомоги, належним досудовим 

розслідуванням, вчасним виконанням судових рішень, доступом до омбудсмана тощо. 

Наведене підтверджує важливість проведення Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й 

поширення гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до правосуддя», 

одним із завдань якої постало висвітлення теоретичних і практичних проблем протидії 

гендерно обумовленому насильству та забезпечення доступу до правосуддя в умовах 

збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях. 

Переконаний, що надані до опублікування доповіді дозволять учасникам нашої 

конференції обмінятися наявним досвідом і здобутками, що сприятиме науковій дискусії та 

виробленню оптимальних шляхів з вирішення проблем, зумовлених збройним конфліктом на 

Сході України, зокрема щодо попередження та протидії гендерно обумовленому насильству, 

а також забезпеченню доступу до правосуддя. 

 

 

 

Директор 

доктор юридичних наук, професор, 

заслужений юрист України         Михайло ВЕРБЕНСЬКИЙ 
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СЕКЦІЯ 1 

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

 

Азаренко Тетяна Ігорівна, 

старший викладач  

Міжнародного Соломонового університету 

 

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА 

ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ 

 

Розбудова демократичної держави, інтеграція країни у європейський та 

євроатлантичний простір не можлива без створення для жінок і чоловіків не лише рівних 

прав, а й рівних можливостей у різних сферах життя. Тому подолання традиційних  

гендерних стереотипів, створення нових форм і загальнолюдських стандартів для чоловіків і 

жінок, законодавства, що регулює гендерні питання є основоположними для сучасної, 

правової держави. 

Тема гендерної рівності останні десятиріччя постійно перебуває у полі зору світової 

громадськості. За цей час було прийнято ряд нормативно-правових актів, спрямованих на 

вдосконалення законодавства у сфері захисту прав жінок, а ХХ-ХХІ сторіччя стало епохою 

встановлення гендерної рівності чоловіків і жінок, що має на меті утвердження основ 

гендерної рівноваги та гендерної демократії. 

Україна була у першій п’ятірці країн світу, яка внесла до Конституції самостійну норму, 

що закріпила рівність прав жінки і чоловіка. Окрім Конституції України гендерне питання 

врегульоване в кодексах України, а саме: в Кодексі законів про працю України, в Сімейному 

кодексі України, в Цивільному кодексі України, Кримінальному кодексі України та інших. 

Крім цього в Україні діють спеціальні закони, такі як, Закон України «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та Закон України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству».  

Також Україна підписала низку міжнародних документів, що стосуються питання 

гендерної рівності, це зокрема, Загальна декларація прав людини, 1948 р.; Міжнародний пакт 

про громадські та політичні права, 1966 р.; Статут Організації Об’єднаних Націй, 1945 р.; 

Декларація про ліквідацію дискримінації у відношенні жінок, 1967 р.; Конвенція про 

боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами, 1949 р.; 

Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації по відношенню до жінок, 1979 р.; 
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Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 1950 р.; Пекінська  

декларація, 1995 р. та інші. Кілька років триває підготовча робота з ратифікації Верховною 

Радою України Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульської конвенції), яку  

Україна підписала ще 2011 року. 

Дані нормативно-правові акти прямо чи опосередковано стосуються гендерного 

питання, але чіткого визначення поняття «гендер» чи «гендерне насильство» вони не містять. 

Ратифікацію Стамбульської конвенції в Україні у листопаді 2016 року відклали, зокрема 

тому, що в ній міститься термін «гендер». Закон «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» прийнятий після вилучення з законопроекту даного терміну. Отже, гендерно 

обумовлене насильство фіксується, а покарання за нього визначається відповідно до інших 

норм українського законодавства. 

Окремі склади кримінально караних діянь, що стосуються гендерного насильства, 

закріплені ще у нормативних актах давніх часів. Відповідні норми містилися в церковному 

законодавстві, правових актах Київської Русі та в інших законодавчих актах середньовіччя, 

нової та новітньої історії. Перелік таких злочинів і покарання за них поступово змінювалися. 

У статуті князя Ярослава про церковні суди 1015–1054 років відносили до злочинів: 

зґвалтування, блуд, двоєженство, скотолозтво, статеві зносини з родичами чи іновірцями, а 

покарання залежно від соціального статусу потерпілої. У Литовських статутах ХVІ століття 

була лише стаття про зґвалтування з покаранням у вигляді страти, але для доведення злочину 

обов’язкові були свідки, а звільнити від кари могли у разі шлюбу з потерпілою [1]. Поступово 

зменшувалась суворість покарання за такі злочини, у нормативних актах ХVІІІ–ХІХ століть, 

які діяли на території тогочасної України, виділяли злочини статевого характеру в окремі 

розділи, розширювати перелік таких злочинів, а покарання вже не залежало від  

соціального класу. 

Наближений за змістом до сьогоднішнього кримінального законодавства перелік 

злочинів у сфері статевої свободи та статевої недоторканості, містився у Кримінальному 

кодексі УРСР 1922 року, серед них задоволення статевої пристрасті неприродним способом, 

примушування жінки до вступу в статевий зв’язок особою, від якої вона матеріально чи по 

службі залежна, примушування до заняття проституцією. Кримінальний кодекс 1960 року 

додав нові обтяжливі обставини при визначенні покарання: вчинення зґвалтування особою, 

яка раніше скоїла такий злочин, групою осіб, особливо небезпечним рецидивістом і таке, що 

https://genderindetail.org.ua/season-topic/genderne-nasilstvo/problematika-gendernogo-nasilstva-v-ukrainskomu-zakonodavstvi-134062.html#_ftn12
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спричинило особливо тяжкі наслідки. Кримінальний кодекс України 2001 року вперше 

визнав чоловіка жертвою зґвалтування, а добровільні статеві зносини осіб чоловічої статі 

більше не вважаються злочином. 

Жоден з вище зазначених нормативно-правових актів не розглядав насильство з позиції 

гендерної нерівності та не пов’язував його зі збройним конфліктом, хоча під час воєнних дій 

вчинялися та продовжують вчинятися одні з найжахливіших злочинів в історії людства. Саме 

після звітів французької комісії, створеної у 1914 році, в яких йшлося про значну кількість 

скоєних зґвалтувань на окупованих територіях під час Першої світової війни [2], та 

заподіяних зґвалтувань, примусових стерилізацій, експериментів з репродуктивними 

органами на окупованих територіях і в концентраційних таборах протягом Другої світової 

війни [3], різанини в Нанкіні де японські солдати зґвалтували близько 20 тис. жінок [4], в 

1949 році було прийнято IV Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час 

війни. Були сформовані Нюрнберзький та Токійський трибунали. Однак, не зважаючи на 

сформування даних трибуналів, вже в 1971 році в Бангладеш під час збройного конфлікту 

пакистанські солдати зґвалтували понад 200 тис. жінок [5]. 

В цей час майбутня суддя Верховного суду США Рут Ґінзбурґ (Ruth Ginsburg) вперше в 

юриспруденції використала термін «гендер». Вона була ініціатором заміни англомовного 

терміна «дискримінація на підставі статі» (sex discrimination) на інший – «дискримінація на 

підставі ґендеру» (gender discrimination). Відповідаючи на запитання про причини, які 

спонукали її окреслювати цю правову сферу як «gender discrimination» замість «sex 

discrimination», Рут Ґінзбурґ зізналася, що в 70-ті роки її секретарка запропонувала 

використовувати граматичний термін gender, замість sex щоб не відволікати уваги і не 

викликати невірних асоціацій» [6]. Пізніше даний термін став широко використовуватися в 

юриспруденції англомовного середовища, але в країнах колишнього СРСР поняття гендер і 

досі сприймається неоднозначно. 

В 90–ті роки міжнародна спільнота знов заговорила про гендерно обумовлене 

насильство під час збройного конфлікту. Після злочинів на території Руанди тисячі жінок 

зазнали зґвалтувань, серед яких були групові, зґвалтування сторонніми предметами, випадки 

сексуального рабства та знущань сексуального характеру [7]. З метою покарань за вчинення 

даних злочинів було сформовано Міжнародний трибунал щодо Руанди. У січні 1996 року 

Спеціальний доповідач Організації Об’єднаних Націй (ООН) щодо Руанди вказував на те, що 

зґвалтування були систематичними та слугували зброєю. Відповідно до отриманих свідчень, 
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практика зґвалтувань під час геноциду була настільки поширеною, що вважалась за 

правило [8]. Але незважаючи на порушення низки статей Женевської конвенції, до 1998 року 

на розгляді в трибуналі не було жодного обвинувального вироку щодо сексуального 

насильства в Руанді. Прецедентним у цьому контексті став розгляд справи мера міста Таби 

Жан-Поля Акаєсу, оскільки саме його накази сприяли проведенню масштабної та ретельно 

організованої кампанії зґвалтувань жінок народу тутсі. Крім винесення обвинувального 

вироку суд вказав, що сексуальний напад також дорівнює геноциду, створивши таким чином 

юридичний прецедент [9]. 

Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії був першим міжнародним 

трибуналом, де зґвалтування визначали як форму катування, а сексуальне рабство – як 

злочин проти людяності [10]. За оцінками дослідників, кількість жінок, які зазнали 

сексуального насильства під час конфлікту в Хорватії та Боснії і Герцеговині за період із 

1992 по 1995 рік приблизно 20–40 тис., насильство було невід’ємним компонентом 

етнічних чисток [11]. Зазвичай, частіше жінки стають жертвами гендерно обумовленого 

насильства, але в 1990-ті роки ООН повідомляла про сексуальне насильство щодо 

чоловіків під час конфлікту в колишній Югославії. Дослідження показало, що серед 6 тис. 

осіб, утримуваних у концтаборах у Сараєвському кантоні, було 5 тис. чоловіків, і 80 % із 

них стали жертвами зґвалтувань [12]. 

З огляду на вище зазначені події в 1998 році в Римі було прийнято Римський статут 

міжнародного кримінального суду, відповідно до якого сексуальне насильство є 

міжнародним злочином та за різних обставин може вважатись геноцидом, злочином проти 

людяності, воєнним злочином, а пізніше було створено відповідний суд.   

Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в свою чергу, до сексуального 

насильства, пов’язаного з конфліктом, відносить інциденти або моделі сексуального 

насильства, які мають прямий чи непрямий зв’язок із конфліктом (часовий, географічний 

та/або причинно-наслідковий). Серед них: зґвалтування, сексуальне рабство, примусова 

проституція, примусова вагітність, примусова стерилізація або будь-яка інша форма 

сексуального насильства подібної тяжкості щодо жінок, чоловіків, дівчат або хлопців,  

яке містить у собі тактику війни або інструменти політичного залякування  [13]. 

Запропонований перелік не є вичерпним і тому відкритий для інтерпретації. До інших 

форм сексуального насильства порівняної тяжкості відносять також примусове оголення 

та мастурбацію [14]. 
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Відповідно до міжнародного кримінального права сексуальне насильство під час 

збройного конфлікту вважається міжнародним злочином. Розуміння ж сексуального 

насильства в міжнародному праві захисту прав людини є ширшим і передбачає різні його 

форми та прояви. Всесвітня організація охорони здоров’я визначає сексуальне насильство як 

статевий акт, спробу вступити в статевий акт, небажані коментарі сексуального характеру, 

сексуальні домагання або інші дії проти сексуальності особи з використанням примусу будь-

якою особою, незалежно від її ставлення до жертви, у будь-яких умовах, але не обмежуючись 

домом та роботою [15]. 

Підписавши Римський статут 20 років тому, Україна, станом на вересень 2020 року, не 

ратифікувала його, керуючись висновком Конституційного Суду України, прийнятим 

11 липня 2001 року, про те, що Римський статут може бути ратифікований лише після 

внесення змін до Конституції України. 

Враховуючи дану ситуацію Україна скористалася дуже зручним механізмом, який 

міститься у пункті 3 статті 12 Римського статуту – визнання юрисдикції Міжнародного 

кримінального суду (МКС) державою, яка не ратифікувала Римський статут, тому наша 

держава подала дві заяви від імені Верховної Ради України про визнання юрисдикції МКС. 

Але суперечки щодо ратифікації статуту точаться і сьогодні. 

Гіркий історичний досвід свідчить, що лише після закінчення збройного конфлікту 

можна говорити про кількість жертв, адже часто інформація із захоплених територій 

недоступна, а зважаючи на специфіку деяких злочинів жертви й самі замовчують  

факт злочину. Так у звіті Моніторингової місії ООН з прав людини зазначано, що  

«Дані про сексуальне та гендерно-обумовленого насильство носять надзвичайно 

сегментований характер переважно через те, що жінки та чоловіки не воліють розповідати 

про зґвалтування та інші форми сексуального насильства через страх розправи чи 

суспільний осуд, пов’язаний зі зґвалтуванням» [13]. Незважаючи на низьку 

поінформованість гендерно обумовлене насильство визначається одним із найпоширеніших 

злочинів скоєних під час збройного конфлікту. Вже за перші роки конфлікту на Сході 

України Управління Верховного комісара ООН з прав людини у свої доповіді згадало про 

понад 200 випадків зґвалтувань.  

У дослідженнях які були проведені на Сході України зазначено, що у кожному  

третьому інтерв’ю є інформація про різні форми гендерно обумовленого насильства. 

Правозахисники проводили інтерв’ю зі свідками або постраждалими від порушень прав 
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людини на Донбасі, які перебували у незаконних місцях несвободи, а також особами, які 

займаються допомогою жертвам.  

Опрацювавши 276 таких інтерв’ю, правозахисники з’ясували, що принаймні 206 осіб – 

92 чоловіка та 114 жінок – пережили гендерне насильство. Отже, даний злочин  

практично однаковою мірою торкаються жінок та чоловіків, що перебували у незаконних 

місцях несвободи [16]. 

Тож жертвами гендерно обумовленого насильства під час збройного конфлікту є жінки і 

чоловіки, зафіксовані непоодинокі випадки насильства щодо ЛГБТ спільноти. Більшість 

випадків насильства зафіксовано в місцях позбавлення волі на непідконтрольній території, 

але зустрічаються випадки насильства на блокпостах та на підконтрольній території. 

Жертвами є як військові так і цивільне населення, але дане насильство прямо чи 

опосередковано пов’язане із конфліктом. 

Отже, на території України вже 6 років фактично здійснюються міжнародні злочини, 

але механізм покарань за них відсутній у зв’язку з низкою законодавчих прогалин. 

Управління Верховного комісара ООН з прав людини у своїй доповіді зазначив, що у 

законодавстві України відсутнє чітке визначення терміну «гендер», а взаємозамінне 

використання термінів «сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом», «гендерно-

обумовлене насильство» та «домашнє насильство» призводить до плутанини та ще робить 

визначення характеру та масштабів цієї проблеми ще складнішим. 

Переважає безкарність за випадки сексуального насильства, а також інші порушення 

прав людини, скоєні в контексті конфлікту в Україні. Це частково пов’язано з тим, що 

конфлікт досі триває, а значна частина території залишається під контролем озброєних груп, 

без нагляду з боку будь-яких державних органів.  

Жертви, які проживають на території, яка контролюється озброєними групами, не 

мають доступу до правосуддя. Особи, які пережили насильство не готові повідомляти про 

випадки насильства через побоювання щодо помсти. Організації, які надають послуги таким 

людям на території, що контролюється Урядом, підтверджують, що жертви сексуального 

насильства з території, яка перебуває під контролем озброєних груп, рідко розкривають 

деталі того, що сталося з ними, оскільки не вірять, що злочинців коли-небудь притягнуть до 

відповідальності [17]. 
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Тому, вважаю, необхідно розробити спеціальне законодавство яке регулювало б 

питання гендерно обумовленого насильства під час збройного конфлікту із зазначенням 

чітких термінів відповідно до міжнародного законодавства. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ ТА 

ОБОРОНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

У військових структурах гендерна проблематика відіграє суттєву роль. Релевантність та 

актуальність цієї проблеми повязана з процесами реформування й розбудови цих 

структурних підрозділів. Модернізаційні процеси засвідчують значимість не лише  

фізичної сили й військової виправки (яка традиційно притаманна чоловікам), а уміння 

будувати діалог, гнучко й неупереджено розглядати проблеми, якісно й конструктивно 

вирішувати різноманітні професійні питання тощо. Засадничим положенням принципу 

гендерної рівності є визнання того, що жінки мають такі самі права й обов’язки як і чоловіки. 

З огляду на цей принцип, участь у функціонуванні збройних формувань має бути 

рівнозначною чоловічій. 

Мета гендерної рівності полягає не в тому, щоб прирівняти жінок та чоловіків, а в тому, 

щоб наділити їх професійне життя можливостями та шансами, як бути рівними і 

зберігатимуться такими. Політика рівних можливостей – це не про перевагу жінок над 

чоловіками та надання їм привілеїв лише за ознакою статті. Гендерна політика – про рівний 

доступ до можливостей. Кожен має бути вільним у своєму виборі. 

Гендерна рівність є одним із індикаторів, який засвідчує наскільки демократичною й 

правовою й соціально розвинутою є держава. Країни з високими показниками 

представництва жінок у різних державницьких та політичних інституціях не лише 

демонструють високий рівень забезпечення громадянських прав та свобод. Вони є  

краще розвинуті економічно, оскільки створюють умови для політичного й культурного 

різноманіття, толерантності, інклюзивності та міжособистісної довіри. Саме тому  

гендерна політика в Україні, особливо в умовах обраного курсу на утвердження 
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європейських демократичних цінностей постає зовсім у новому, актуальному світлі. Як 

результат, вимагає утвердження цінності гендерної рівності як у суспільстві загалом, так і 

військових структурах. 

У військових структурах сектору безпеки та оборони приділяється належна увага 

реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок. 

Це викликано головним чином тим, що військові структури перебувають у стані 

трансформації та розвитку. Засадничою ідеєю впровадження гендерної рівності є те, що 

жінки мають такі самі права та обов’язки як і чоловіки. З огляду на цю обставину участь у 

функціонуванні військових структур має бути рівнозначною чоловічій. Основними якостями 

жінок, які цінуються під час проходження служби, за оцінками їх колег, є висока 

працездатність, внутрішня самодисципліна, відповідальність за доручену справу, 

професіоналізм тощо. Присутність жінок значно пом’ягшує морально-психологічну 

атмосферу у військових колективах, змушує командирів та начальників бути більш 

стриманими і головне – значно підвищується культура взаємостосунків між 

військовослужбовців в самому колективі. Також закріплюється принцип за яким жінки 

проходять військову службу на рівних засадах із чоловіками, що включає рівний доступ до 

посад і військових звань та рівний обсяг відповідальності під час виконання обов’язків 

військової служби. 

Загалом, науковці та експерти з гендерної проблематики виокремлюють наступні 

перепони у впровадженні принципу гендерної рівності у військові структури сектору безпеки 

та оборони: обмежене концептуальне розуміння гендеру та гендерних питань, існування 

«застарілих» документів та нормативних актів, які суперечать гендерним принципам, 

недостатня підтримка й розуміння гендерних проблем керівництвом [1]. Зауважимо, що 

гендерний дисбаланс у секторі безпеки та оборони зумовлений також наявністю гендерно-

корпоративних стереотипів. Їх суть полягає у тому, що військові формування залишаються, 

на думку дослідників, консервативними суспільними інституціями щодо перебування та 

кар’єрного зростання жінок на військовій службі [3]. Гендерні стереотипи пронизують усі 

сфери суспільного життя, що неодмінно позначається на розподілі соціальних статусів у його 

горизонтальних та вертикальних структурах влади, економіки, політики, освіти тощо.  

Власне такі уявлення тісно пов’язані із гендерними ролями. Під гендерними ролями 

розуміють сукупність очікуваних зразків поведінки (норм) для чоловіків і жінок: як мають 

поводитись і служать для їх підтримки і відтворення. Гендерні стереотипи сприяють 
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підтримці гендерної нерівності. Гендерна система має жорсткі рольові приписи у багатьох 

культурах. Гендер – це не просто описова ознака, це критика доволі вузького сценарію 

поведінки для жінок і чоловіків [5].  

Попри те, що жінки мають де-юре рівний з чоловіками статус, вони де-факто 

продовжують піддаватися дискримінації внаслідок глибоко укорінених у суспільстві і 

середовищі стереотипів. Мова йде про сформованих культурою та розповсюджених у ній 

сукупність узагальнених уявлень (переконань) про те, якими є і як поводяться особи різних 

трендерів (чоловіки та жінки). Гендерні стереотипи зумовлюють у реаліях повсякденного 

життя розвиток гендерної дискримінації, гендерного переслідування та сексизму. Боротьба з 

ґендерною нерівністю неможлива без боротьби із соціальною нерівністю, адже такі загальні 

речі як офіційний прожитковий мінімум та мінімальна зарплатня (не кажучи вже про 

розвиток репродуктивної інфраструктури та політику у сфері піклування про дітей), нерівний 

доступ до низки посад у професійній діяльності структурно впливають на становище жінок у 

суспільному житті. 

Нерозуміння актуальності та важливості впровадження принципів гендерної рівності 

знаходить своє втілення у формальному відображенні та балаканині, спрямованості 

діяльності радше на процес, а ніж результат, відкладанні на потім, а ж до відвертого 

небажання й спротиву. Настрої гендерного нігілізму виявляються також у не наданні 

можливостей для підтримки жінок у підвищенні їх професійного рівня, інтелектуального 

розвитку та просування по службі [2]. 

Загалом, на думку дослідників, не врахування гендерної складової й аспектів у розвитку 

суспільства приводить до посилення соціально-економічних наслідків, залежно від статі, 

невідповідності фактичних можливостей чоловіків та жінок, задекларований на 

конституційному рівні статус рівностей статей та настанов демократичного суспільства. 

Більше того, існування гендерної нерівності сповільнює можливості економічного  

зростання, послаблює систему державного управління та знижує ефективність стратегій 

людського розвитку [4]. Розгляд під соціокультурним кутом зору стану, проблем та 

можливостей жінок та чоловіків в Україні віддзеркалює наявність цінностей, пріоритетів та 

реалій українського суспільного життя. Жінки нарівні з чоловіками демонструють свої 

знання, уміння, інтереси й можливості бути затребуваними й цінними (рівноцінними) у всіх 

спектрах суспільного життя. Ця обставина свідчить про доцільність та необхідність 

дотримання питань паритету та рівності жінок та чоловіків у всіх сферах суспільного життя. 
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Мова йде про розуміння рівних можливостей й рівного доступу жінок і чоловіків до всіх 

суспільних сфер, благ й ресурсів. Власне такий підхід є необхідною умовою  

досягнення сталого розвитку країни, оскільки свідчить про наявність додаткових ресурсних 

можливостей й умов поліпшення як їхнього власного життя, так і життя усього українського 

суспільства. Попри те, що українське законодавство має низку чинних нормативно-правових 

актів у яких закріпленні питання рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, практика 

суспільного життя свідчить про низку проблем у цій сфері. Показово та різнопланово 

свідчать про стан й проблеми жінок та чоловіків в українському суспільстві низка 

соціологічних досліджень та дані державних органів статистики. Аналіз соціологічних 

досліджень дає можливість не лише побачити наявні проблеми, а й визначити шляхи їх 

вирішення, окреслити можливості паритетної продуктивної взаємодії чоловіків та жінок у 

соціокультурних реаліях українського сьогодення. 

Таким чином, врахування гендерної складової у процесі реформування й модернізації 

військових структур сектору безпеки та оборони сприятиме підвищенню ефективності її 

діяльності. Рівні можливості для військових-чоловіків та військових-жінок, у тому числі 

щодо можливості розвитку кар’єри, професійного зростання, забезпечення захисту 

батьківства й материнства, можливостей особистісного зростання є одним із пріоритетів у 

сфері прав людини. Упровадження гендерної рівності у військових інституціях означає 

поєднання досвіду, знання та інтересів чоловіків та жінок. Зважаючи на те, що у цій галузі є 

суттєва перевага чоловіків й діє низка чоловічих стереотипів щодо ролі й можливостей жінок 

у суспільному житті, впровадження гендерного підходу означатиме визнання цінностей 

соціальної справедливості, використання соціального та професійного потенціалу жінок у 

розбудові прикордонного відомства. Рівності статусів жінок та чоловіків у суспільстві можна 

досягти в суспільстві, яке сприйматиме як аксіому те, що жінка є активним суб’єктом 

громадянського суспільства та державотворення, а не лише об’єктом державного захисту. 
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

 

Протягом останніх десятиліть в українському суспільстві відбуваються суттєві зміни 

щодо осмислення та легітимації ґендерних відносин і запровадження низки інституційних 

інновацій в процесі становлення інституційного механізму регулювання цих відносин. 

Ґендерні відносини поступово набувають визнання як невід’ємна складова соціального 

порядку суспільства, присутня в усіх його сферах – в економіці, на ринку праці, в сім’ї, освіті, 

науці, політичних інституціях, ЗМІ тощо.  

Сучасні соціально-економічні й політичні трансформації позначаються на процесах 

регулювання ґендерних відносин як на макрорівні, так і на мікрорівні суспільства. На рівні 

найвищих органів державної влади проголошується прихильність до цінностей демократії та, 

як її складової, необхідності забезпечення ґендерної рівності, що на практиці втілюється в 

окремих реформах. Українське законодавство щодо забезпечення ґендерної рівності 

визнається малоефективним, а процес регулювання ґендерних відносин фрагментарним. Як 

наслідок, українське суспільство постійно стикається з такими проблемами, як домінування 

чоловіків у політичному житті країни, велика різниця в оплаті праці між чоловіками і 

жінками, ґендерно сформатований ринок праці, відсутність можливостей успішного 

поєднання сімейних обов’язків і роботи, домашнє насилля, торгівля людьми та інші.  

Демократичні суспільства повинні надавати чоловікам і жінкам можливість однаковою 

мірою брати участь у всіх сферах життя, в тому числі й у сфері політики, зокрема на 

найвищих рівнях прийняття суспільно-важливих рішень. Останні п’ятдесят років діяльність 

міжнародної спільноти спрямована на привернення уваги до питання гендерної рівності. На 

рівні ООН прийнято Конвенцію про політичні права жінок (1952), Декларацію про ліквідацію 

дискримінації щодо жінок (1967), Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок (1979) тощо. На четвертій Всесвітній конференції зі становища жінок у Пекіні в 

1995 році було прийнято Пекінську декларацію і Платформу дій. У документах зазначалося, 

що рівна участь жінок і чоловіків у політичному житті відіграє роль механізму, без якого 
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неможливе врахування ідеї рівності при формуванні державної політики. Рівноправна участь 

жінок і чоловіків у політичному житті впливає на становище жінок у соціумі. Вона 

вважається необхідною умовою врахування інтересів жінок, тобто гендерна рівність 

визнається міжнародною спільнотою як цінність, якої слід досягнути задля справедливості та 

суспільного розвитку. 

Зобов’язання ЄС, як і міжнародної спільноти загалом, стосовно впровадження гендерної 

рівності мають довготривалу історію. Так, у Хартії основних прав ЄС (2000) у статті 21 

йдеться про заборону дискримінації на основі низки ознак, у тому числі статі. Стаття 23 

документу присвячена тематиці рівності між чоловіками і жінками: «Рівність між чоловіками 

і жінками має бути забезпечена у всіх сферах, включаючи зайнятість, роботу і заробітну 

плату. Принцип рівності не суперечить ідеї збереження або прийняття заходів, що 

передбачають особливі переваги на користь недостатньо представленої статі».  

У Консолідованих версіях Договору про Європейський Союз та Договору про 

функціонування Європейського Союзу (2010) у статті знову ж таки зазначено: «Союз 

засновано на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, 

верховенства права та поваги до прав людини, зокрема осіб, що належать до меншин. Ці 

цінності є спільними для всіх держав-членів у суспільстві, де панує плюралізм, 

недискримінація, толерантність, правосуддя, солідарність та рівність жінок і чоловіків». У 

Положеннях загального застосування вказано: «У своїй діяльності Союз орієнтується на 

усунення нерівностей та сприяння рівності жінок та чоловіків» (стаття 8). Окрема стаття 23 

називається «Рівність жінок та чоловіків»: «Рівність жінок та чоловіків повинна 

забезпечуватися в усіх сферах, включаючи працевлаштування, працю та її оплату» [1, с. 27].  

У політиці забезпечення гендерної рівності Європейська Комісія застосовує так званий 

подвійний підхід: втілення політики «гендерної пріоритетизації» та ініціювання спеціальних 

заходів. «Гендерна пріоритетизація» (або гендерний мейнстрімінг), яка була записана у 

Пекінській Платформі дій і затверджена офіційно на Четвертій Всесвітній конференції із 

становища жінок у Пекіні в 1995 році – це визнана на глобальному рівні стратегія втілення 

політики гендерної рівності. Гендерна пріоритетизація передбачає (ре)організацію, 

вдосконалення, формування та оцінку політичних процесів у такий спосіб, щоб учасники та 

учасниці процесу прийняття політичних рішень використовували гендерний підхід в усіх 

галузях політики і на всіх етапах. Існуючі відмінності між чоловіками та жінками 
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враховуються для визначення негативних наслідків, а не підтримки нерівностей чи ієрархій, 

які склалися у суспільстві [1, с. 29].  

У Стратегії забезпечення рівності між жінками та чоловіками (2010-2015 рр.) зазначено, 

що «жінки недостатньо представлені в процесі прийняття рішень ‒ як в парламентах, так і в 

національних урядах». Тому Європейська комісія (ЄК) пропонує цільові ініціативи для 

покращення ситуації, пропагує більшу участь жінок у виборах до ЄП тощо. Щороку ЄК 

звітує стосовно виконання цілей забезпечення рівності між чоловіками і жінками в ЄС 

відповідно до низки індикаторів, серед яких ‒ і рівень залучення жінок до прийняття  

рішень. Зокрема, у Звіті за 2017 рік зазначено, що жінки становлять 37% членів  

новообраного Європейського Парламенту, 9 із 28 нових Комісарів і 7 із 28 суддів 

Європейського Суду [2, с. 97]. 

Щодо структур, як на рівні ЄС відповідальні за забезпечення гендерної рівності. 

Передусім, це Голови Ради ЄС у форматі Трійки, які приймають «Спільну декларацію із 

рівності між чоловіками і жінками». Так, у період головування Італії, Латвії та Люксембургу 

(липень 2014 року ‒ грудень 2015 року) була прийнята відповідна Декларація із рівності між 

жінками і чоловіками. Окрім чималого спектру визначених проблем у сфері доступу жінок до 

ринку праці, було сформульовано зобов’язання «пропагувати більш чисельне представництво 

жінок на рівні прийняття рішень».  

В Європейському Парламенті Комітет із прав жінок і гендерної рівності є 

відповідальним безпосередньо за гендерні питання. Він займається питаннями визначення, 

заохочення та захисту прав жінок в ЄС, пропагуванням ідеї забезпечення прав жінок також і в 

інших країнах, політикою рівних можливостей, у тому числі забезпеченням рівності між 

жінками і чоловіками на ринку праці, подоланням усіх форм дискримінації на основі статі, 

реалізацією і подальшим розвитком гендерної пріоритетизації в усіх сферах, наданням 

інформаційної підтримки стосовно прав жінок тощо. Один із звітів Комітету стосується 

участі жінок у політиці. Зокрема, у підрозділі «Представництво жінок на виборних посадах» 

йдеться про те, що «жінки, як і раніше, недостатньо представлені в політичних органах 

прийняття рішень у країнах-членах ЄС» [3, с. 81]. 

Європейський інститут з питань гендерної рівності засновано у грудні 2006 року, хоча, 

як описано у історичній довідці про інститут, перші ідеї заснувати дослідницьку структуру 

подібного рівня виникли ще наприкінці 1990-х років. Фактично ж, інститут працює лише 
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п’ять років (перший річний план роботи з’явився лише в 2010 році) і знаходиться у Вільнюсі 

(Литва). Серед завдань діяльності інституту: 

– збір, аналіз і розповсюдження інформації стосовно гендерної рівності,у тому числі 

результатів досліджень і успішної практики упровадження рівних прав і можливостей;  

– пропозиції стосовно напрямків досліджень; 

–  покращення методології збору даних; 

– розробка і поширення методологічних інструментів задля інтеграції гендерної 

рівності у стратегії ЄС та в національні політики; 

–  проведення досліджень із питань гендерної рівності у Європі; започаткування і 

координація Європейської мережі гендерної рівності тощо.  

Сфери діяльності інституту поділено на такі: Пекінська Платформа дій, Індекс 

гендерної рівності, гендерна пріоритетизація, гендерне насильство, чоловіки і гендерна 

рівність , тренінги із гендерних питань.  

Разом із тим важливо зазначити, що ЄС критично оцінює свої здобутки стосовно 

залучення жінок до політики. В актуальній на сьогодні Стратегії забезпечення рівності  

між жінками та чоловіками (2010 – 2015 рр.) зазначено про недостатню представленість 

жінок на рівні прийняття рішень. Європейським інститутом із гендерної рівності розроблено 

індекс гендерної рівності задля вимірювання стану гендерних відносин у різних сферах 

суспільного життя.  

Наша держава, що прагне набути членство в Європейському Союзі (ЄС), повинна дійти 

до стандартів, що діють в ЄС, та поважати ті права й обов’язки, що надаються країнам, що 

входять до його складу. Тому ратифікація будь-якого міжнародного документа або 

підписання угод випливає з Договору про ЄС (Маастрихтський договір) [4, с. 61].  

Гендерні відносини регулюють: 

– ст.  2 Договору, де йдеться про те, що Союз засновано на цінностях поваги до 

людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і дотримання прав 

людини, включаючи права осіб, які належать до меншин. Ці цінності є спільними для держав-

членів у рамках суспільства, що характеризується плюралізмом, недискримінацією, 

терпимістю, справедливістю, солідарністю та рівністю жінок і чоловіків;  

– ст.  3 Договору, у якій декларується, що Союз бореться з соціальною 

маргіналізацією і з дискримінацією, сприяє соціальній справедливості і соціальному захисту, 

рівності жінок і чоловіків, солідарності поколінь та охороні прав дитини. 
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На основі вищезазначених статей Договору Співтовариство передбачає вжиття заходів, 

потрібних для боротьби проти дискримінації на підставі статі, раси, етнічного походження, 

релігії чи віри, психічних чи фізичних вад, віку, сексуальної орієнтації [19, с. 64]. 

Ратифікація Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їхніми державами-членами», у якій задекларовано переконання в 

надзвичайній важливості верховенства закону та поваги до прав людини, стала першою 

такою угодою, підписаною з країною колишнього СРСР. Документ було підписано 16 червня 

1994 р. і ратифіковано Законом України No 237/94-ВР від 10 листопада 1994 р. [5]. 

Процес ратифікації його державами – членами ЄС закінчився лише на початку 1998 р., 

тому він набув чинності лише з 1 березня 1998 р. Документ став перехідним етапом у 

розвитку відносин України з ЄС і втратив чинність із ратифікацією 16 вересня 2014 р. 

Верховною Радою України та Європейським парламентом Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. За своїм обсягом і тематичним 

охопленням Угода є найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України 

та одним із найбільших міжнародних договорів із третьою країною, коли-небудь укладеним 

Європейським Союзом. 

Угода містить близько тисячі друкованих сторінок та за своєю структурою складається 

з преамбули, семи розділів, сорока трьох додатків та трьох протоколів. Додатки і протоколи 

до зазначеної Угоди є її невід’ємною частиною. Важливою складовою частиною Угоди є її 

п’ятий розділ «Економічне та галузеве співробітництво». Розділ поділено на двадцять вісім 

глав, кожну з яких присвячено співробітництву сторін у певній галузі – від управління 

державними фінансами та космічної сфери до сільського господарства, рибальства та 

морської політики. У зазначеному розділі в ст. 419 глави 21 «Співробітництво в галузі 

зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей», зокрема, йдеться про сфери 

співробітництва, а саме про те, що сторони Угоди «посилюють діалог та співробітництво 

щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці, 

соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення, гендерної рівності та 

недискримінації» [5, с. 53].  

У ст. 420 цієї ж глави визначено цілі зазначеного співробітництва, і в п. l ідеться про 

гендерну рівність та не дискримінацію, а саме: про забезпечення гендерної рівності та рівних 

можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості, освіти та навчання, економічної та 
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суспільної діяльності, а також у процесі прийняття рішень; про подолання дискримінації в 

усіх її формах та проявах. На перший погляд, небагатослівно виражено позицію щодо 

гендерної рівності та недискримінації.  

Але додатком ХІ до глави 21 Угоди в підрозділі «Антидискримінація та гендерна 

рівність» уточнюються терміни упровадження директив щодо дотримання вищезазначених 

положень із дати набрання чинності Угодою. Директива встановлює загальні рамки рівності 

поводження у сфері зайнятості та професійної діяльності, які охоплюють і гендерні відносини 

в публічному управлінні, та посилається на низку нормативно-правових актів, пов’язаних із 

нею. Право всіх осіб на рівність перед законом і захист від дискримінації являє собою 

універсальне право, визнане Загальною декларацією прав людини, Конвенцією Організації 

Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації по відношенню до жінок, 

Міжнародною конвенцією ліквідацію всіх форм расової дискримінації та Міжнародними 

пактами Організації Об’єднаних Націй про громадянські і політичні права та про економічні, 

соціальні і культурні права та Європейською конвенцією про захист прав людини і основних 

свобод, підписаних усіма державами членами [5, с. 53–54]. 

Дискримінація, заснована на релігії або віросповіданні, обмеженнях фізичних 

можливостей, віці або сексуальній орієнтації, може зашкодити досягненню цілей Договору, 

особливо досягненню високого рівня зайнятості і соціального захисту, підвищенню рівня 

життя, економічного та соціального взаємозв’язку, а також вільному пересуванню осіб. Для 

цього будь-яка пряма або опосередкована дискримінація на основі релігії або віросповідання, 

обмежених фізичних можливостей, віку або сексуальної орієнтації у сферах, що 

охоплюються цією Директивою, має бути забороненою на території Співтовариства. Така 

заборона дискримінації повинна стосуватися і громадян третіх країн, але не стосується 

відмінностей у стосунках, основаних на громадянстві, і умовах, які стосуються в’їзду і 

проживання громадян третіх країн та їхнього доступу до зайнятості та професії.  

Ця Директива встановлює мінімальні вимоги, надаючи, таким чином, державам-членам 

можливість введення або збереження більш сприятливих норм законодавства. Застосування 

цієї Директиви не повинне слугувати для виправдання будь-якого регресу по відношенню до 

ситуації, що вже переважає в кожній державі-члені. Особи, які стали об’єктом дискримінації 

на основі релігії або віросповідання, обмеження фізичних можливостей, віку або сексуальної 

орієнтації, повинні мати адекватні можливості юридичного захисту. Для забезпечення 

ефективного рівня захисту асоціації або юридичні об’єднання повинні бути уповноваженими 
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залучатися до процесу розгляду справи згідно з порядком, визначеним державами-членами, 

від імені або на підтримку будь-якої жертви, з урахуванням процесуальних норм, що 

стосуються представництва та захисту в суді. 

Держави-члени повинні розвивати діалог з соціальними партнерами та у рамках 

національної практики, спільно з неурядовими організаціями, опікуватися різними формами 

дискримінації на робочих місцях та боротися з ними. Держави-члени повинні забезпечувати 

наявність ефективних, пропорційних та таких, що мають превентивний характер, санкцій у 

випадку порушення зобов’язань, що запроваджуються цією Директивою. Держави-члени 

можуть доручати соціальним партнерам на їхню спільну вимогу виконання цієї Директиви 

відносно положень, що регулюються колективними угодами, за умови, що вони вживають 

усіх необхідних заходів та що вони завжди здатні гарантувати досягнення результатів, що 

вимагаються цією Директивою [6, с. 95]. 

Таким чином, державою ратифіковані основоположні міжнародні договори у сфері 

протидії дискримінації, що стає правовою основою упровадження міжнародних стандартів 

принципу недискримінації у внутрішнє законодавство, у т. ч. з питань гендерних відносин, у 

публічному управлінні України. Аналіз ратифікованого міжнародного законодавства свідчить 

про те, що Україна приєдналася до практично всіх міжнародних договорів, що сприяють 

налагодженню цивілізованих гендерних відносин у публічному управлінні. Необхідне для 

цього дотримання принципу рівності та недискримінації широко відображено в законодавстві 

України. Однак практика застосування законодавства з питань гендерних відносин у 

публічному управлінні України залишає бажати кращого. З цією метою необхідно здійснити, 

на нашу думку, наступні кроки: 

– врахувати експертні пропозиції, зокрема щодо наведених у законодавстві 

визначень форм дискримінації та щодо механізмів їхнього застосування; 

– провести консультації із громадськістю; 

– опрацювати та врахувати пропозиції неурядових організацій; 

– налагодити ефективну адміністративну практики органів публічного управління; 

– провести інформаційні та освітні заходи із питань гендерних відносин у 

публічному управлінні. 

Зазначені пропозиції сприятимуть суттєвому й комплексному удосконаленню 

імплементації міжнародного законодавства з питань гендерних відносин у практику 

публічного управління України. 
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ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЛІТАРИЗАЦІЇ 

 

Війна ні для кого не проходить безслідно. Її катастрофічний вплив, згубні наслідки та 

руйнівний відголос залишають слід у життях, долях, спогадах і світосприйнятті всіх без 

винятку її учасників. Проте, збройний конфлікт не однаковою мірою позначається на 

чоловіках і жінках. Досі стереотипним залишається сприйняття чоловіка як воїна, а жінки як 

медичної сестри, біженки, матері-одиначки, вдови тощо. Воно й не дивно, адже Збройні Сили 

України станом на сьогодні все ще носять маскулінне забарвлення, хоча держава на 

законодавчому рівні вже реалізувала право жінки на військову службу, забезпечивши таким 

чином принцип ґендерної рівності в армії. 

Незважаючи на наявність певного кола визначень та ознак того, що сьогодні зветься 

«ґендерна рівність», «дискримінація», універсальної формули-дефініції цих понять не існує, 

оскільки їх сприйняття змінюється залежно від геополітичних чинників, культурних 

традицій, моральних і правових цінностей суспільства й законодавства держав.  

Згідно з Конвенцією ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року 

дискримінація – це розрізнення, переваги, недопущення, що мають місце за будь-якою 

ознакою, призводять до порушення рівності прав чи можливостей або до їх обмеження [1]. 

Таким чином, ґендерна рівність і дискримінація за ознакою статі – це поняття, пов’язані між 

собою: відсутність дискримінації означає рівність, а рівність виключає дискримінацію. 

За вихідні дані вважатимемо, що ґендерна рівність є процесом справедливого 

відношення до жінок і чоловіків та означає, що жінки та чоловіки мають однаковий 

суспільний статус, аналогічні умови для реалізації свого потенціалу згідно здібностей, рівні 

права, обов’язки чи гарантії, тотожні можливості у прийнятті суспільно важливих рішень, 

участі у соціальному розвитку та отриманні результатів указаного. 

Як стверджує К. Б. Левченко додаткової ваги ґендерна рівність набуває як умова 

модернізації суспільства та успішності розпочатих реформ [2, с. 8]. 
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Станом на сьогодні, під час збройного конфлікту в Україні, достатньо велика частина 

жінок не є пасивними спостерігачками. Вони виконують активні функції – служать у 

збройних силах, правоохоронних органах, добровольчих батальйонах. Жінки складають 

більшість волонтерських груп та організацій, надаючи допомогу як військовим, так і 

громадянам, що залишилися на тимчасово окупованій території, а також внутрішньо 

переміщеним особам [3, с. 11]. Війна ж підсилює вже існуючі глибокі статеві поділи, 

наголошуючи на чоловіках як тих, хто чинить насильство, а жінках – як жертвах [4, с. 23].  

Із Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» слідує, що аби збільшити 

вплив жінок на прийняття рішень у справі запобігання конфліктам і їх вирішення  

Резолюція наполегливо закликає держав-учасниць забезпечити зростання представництва 

жінок на всіх рівнях прийняття рішень у національних, регіональних, міжнародних 

інституціях і в механізмах запобігання конфліктам і їх вирішення. Резолюція також  

заохочує генерального секретаря реалізувати його план стратегічних дій зі сприяння 

збільшенню представництва жінок на керівних посадах у структурах із вирішення конфлікту 

та мирних процесів [5].  

Може видатися, ніби залучення жінок до збройних сил свідчить, що імплементація 

програми «Жінки, мир і безпека» дає державам змогу зробити війну кращою. Але насправді, 

включення жінок до інституції, чия основна мета – здійснення насильства щодо «інших»,  

аби захистити «своїх» – не радикальна дія. Думка, що стратегія «додати жінок і перемішати» 

може змінити мілітаризовану маскулінність, хибна. Як пише Ганна Райт, «заклики  

наймати більше жінок справді фемінізують мілітаризм, чи все-таки мілітаризують 

фемінізм?». Це риторичне питання увиразнює той факт, що владні структури, які  

феміністки хочуть зруйнувати, є тими самими структурами, що забезпечують доступ  

жінок до прийняття рішень. Таким чином, у рамках Резолюції 1325 жінок залучають до 

сектору безпеки та збройних сил у спосіб, який не підважує глибоко маскулінізованої 

культури мілітаризму, а відтак владні структури нерівностей і система війни досі не 

проблематизовані [6]. 

Задля забезпечення ґендерної рівності під час несення військової служби у Збройних 

Силах України Верховна Рада України 6 вересня 2018 року частину дванадцяту статті 1 

Закону України «Про військовий обов’язок і військову служб» доповнила положенням про 

те, що жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком 

випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також 
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заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття в добровільному порядку 

(за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, 

проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі та 

дотримання правил військового обліку. Крім того, внесла зміни до статті 269 Статуту 

внутрішньої служби Збройних Сил України та визначила, що військовослужбовці до складу 

добового наряду призначаються з додержанням законодавства з питань охорони материнства 

та дитинства [7].  

Більше того, ст. 176 Кодексу законів про працю України [8] передбачає заборону 

залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, до нічних, 

надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження, а положення ст. 177 

КЗпП України визначає, що жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або 

дітей з інвалідністю, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у 

відрядження без їх згоди.  

Оскільки, добовий наряд призначається для підтримання внутрішнього порядку, 

охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, приміщень і 

майна військової частини (підрозділу), контролю за станом справ у підрозділах і своєчасного 

вжиття заходів для запобігання правопорушенням, а також для виконання інших обов’язків 

внутрішньої служби [9] – він є нічим іншим як видом надурочних робіт. Таким чином, 

реалізуючи право жінки на материнство законодавець створив ряд труднощів для 

командування військової частини. Так, з однієї сторони в силу забезпечення та реалізації 

ґендерної рівності військову службу жінки несуть нарівні із чоловіками, а з іншої – 

призначити до добового наряду жінок-військовослужбовців практично не можливо. Мало 

того, дана норма є дискримінаційною щодо чоловіків-військовослужбовців, які теж мають 

дітей, але вищевказані пільги до них не застосовуються.  

Доречно з цього приводу зауважує Л. О. Воронько про те, що передова європейська 

практика адміністрування ґендерної рівності йде шляхом формування і практичного втілення 

ідеї ґендерного цілепокладання в чинному законодавстві, сутність якої зводиться до 

планування цілі досягнення ґендерної рівності за наступних умов: ґендерна рівність 

визнається ревалентною в кожному державному органі; ідея ґендерної рівності набуває 

значення відправної основи при організації побудови органів державної влади; забезпечення 

внутрішнього контролю, щоб питання ґендерної рівності не втрачалося в риториці чи 

рутинних справах органів державної влади [10]. 
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Таким чином, задекларована ґендерна рівність українського суспільства по великому 

рахунку існує тільки формально на папері, а держава не в змозі на нинішньому етапі її 

розвитку, створити цивілізовану сучасну політико-правову систему реалізації принципу 

рівності чоловіків і жінок. І хоча державна ґендерна політика і зазнала змін на краще зазнала, 

але на сьогодні, юридична ґендерна рівність не може подолати фактичну нерівність між 

чоловіками і жінками у різних аспектах життя, у тому числі в ЗСУ України, а тому носить 

формальний характер. 
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ОСОБЛИВОСТІ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ 

 

Доробок вітчизняних та зарубіжних вчених з наукових питань ґендерної проблематики, 

дослідження різних аспектів, виявів принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

у різноманітних державних секторах має велике значення для сучасної України. Адже на 

світовому просторі Україна позиціонує себе як демократичну державу. У американського 

політолога Рональда Інглхарта є думка, що «ґендерна рівність – це чутливий індикатор, який 

демонструє, наскільки розвинутою і демократичною є держава» [1, с. 8]. Опираючись на його 

дослідження можемо сміливо стверджувати про те, що країни з високими показниками 

представництва жінок у політичних інституціях мають не лише вищий рівень забезпечення 

громадянських прав і свобод, а найбільш економічно розвинуту державу, оскільки 

створюються умови для політичного й економічного росту, дають паростки: толерантність, 

інклюзивність та міжособистісна довіра.  

У демократії є багато притаманних властивостей, з-поміж яких на особливу увагу 

заслуговує саме властивість щодо досягнення ґендерної рівноправності. Адже аналіз 

становлення світових демократичних держав свідчить про те, що суспільні відносини у 

політичній, правовій та економічній сферах, за яких представникам жіночої статті 

гарантується рівний з чоловіками статус на будь-якому рівні владної ієрархічної структури, 

виникли не одразу та пройшли складний шлях становлення. Сучасні демократичні держави 

сформували навіть пріоритетний напрям політики – ґендерну політику, який не втрачає на 

сьогодні своєї актуальності. 

Україна рівняючись на цивілізовані держави почала активно проводити ґендерну 

політику, основу якої складають загальновизнані міжнародні норми, що зафіксовані в 

Загальній декларації прав людини, Конвенції про політичні права жінок, Конвенції про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та інших документах. Україна поділяє 

принципи Організації Об’єднаних Націй (ООН) і розуміння ґендерної рівності як необхідної 
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умови досягнення сталого розвитку країни, створення умов для всебічного розвитку 

людського потенціалу. Концепція і практичне застосування ґендерної рівності є 

центральними поняттями сталого розвитку суспільства, адже у ґендерній рівності не йдеться 

про питання жінок – мова йде про рівну участь чоловіків і жінок у покращанні умов як 

їхнього власного життя, так і життя громади. 

Слушно згадати, що вперше було застосовано поняття «ґендерний підхід» на  

IV Конференції ООН зі становища жінок у Пекіні 1995 року. Де були прийняті 

фундаментальні історичні документи – Декларація і Платформа дій, в яких викладена 

стратегічна програма утвердження ґендерної рівності. У документі наголошується, що 

покращення становища жінок не повинно розглядатися ізольовано як одне із питань, що 

стосується тільки жінок. Це єдиний спосіб побудови стійкого, справедливого і розвинутого 

суспільства. Також Економічною та Соціальною Радою Організації Об’єднаних  

Націй (ЕКОСОР) у липні 1997 року було визначено концепцію ґендерної інтеграції, або 

«ґендерного підходу», як процесу оцінки наслідків будь-яких запланованих дій з точки зору 

їх впливу на жінок і чоловіків, у тому числі законодавства, стратегій та програм у всіх сферах 

і на всіх рівнях.  

Доречно зауважити, щодо широкого застосовуння «ґендерних підходів» у розвинених 

країнах світу. У 2015 році першою країною у світі, яка проводить феміністичну  

зовнішню політику стала Швеція. Підтримка ґендерної рівності та реалізації прав людини 

досягається шляхом імплементації системного «ґендерного підходу» на основі знань та 

аналізу в усій зовнішній політиці, перш за все в зусиллях забезпечення миру та безпеки, що 

вкрай необхідно нашій країні. Таким чином, можливо досягнення бажаних результатів у 

зовнішній безпеці. Одним із напрямів, на якому фокусується курс Шведської  

зовнішньої політики є участь у запобіганні та вирішенні конфліктів і постконфліктне 

будівництво та мирне співіснування з іншими країнами. Міністерство закордонних справ 

Швеції сприяє участі жінок і дівчат у мирних процесах та операціях з підтримання миру, 

розширенню ролі жінок у запобіганні конфліктів, врахуванню їхнього досвіду при  

розробці механізмів і формуванні системи попередження конфліктів, а також аналізу 

конфліктів. Швеція має намір підвищувати кваліфікацію радників з питань ґендерної рівності 

для операцій з підтримання миру та працювати над рівномірним розподілом жінок і  

чоловіків на всіх рівнях цих операцій. Ґендерна перспектива буде включатись до заходів  

із роззброєння, боротьби з розповсюдженням засобів масового знищення та контролю  
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над озброєнням. 

В Україні, відповідно до ст.1 Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» зазначається: «рівні права жінок і чоловіків – відсутність обмежень чи 

привілеїв за ознакою статі» [2]. Отже врахування принципу рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків у відповідній сфері діяльності, а також вивчення доцільності застосування 

позитивних дій з метою подолання дисбалансу, що виникає у відповідній галузі, належить до 

повноважень уповноважених осіб (координаторів), на яких покладено функції щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Такими уповноваженими 

особами є визначені заступники керівників центральних органів виконавчої влади. Належне 

забезпечення такої функції вимагає включення до програм підвищення кваліфікації вищих 

керівних кадрів питань застосування ґендерних підходів у їхній діяльності. 

Слушно буде висловити міркування, що сучасна українська політична думка 

розвивається у контексті західної політичної думки. Через те вітчизняні політики, юристи й 

економісти, звертають увагу на те, що світова ґендерна політика формується відповідно до 

наступних етапів: конституційне закріплення рівності чоловіків і жінок; увага держави до 

ролі жінки у прийнятті рішень; надання поняттю «ґендер» соціокультурного змісту; 

забезпечення ґендерного балансу у владних державних структурах.  

У своїх наукових дослідженнях вчена А.В. Толстокорова зазначає, що у творенні 

української концепції ґендерної політики враховуються вже існуючі концепції, зокрема: 

модель «перетину» – політика, в якій відсутні будь-які негативні дії відносно жінок; модель 

«рівності за межами ґендеру» – визнання проблеми нерівності на основі, ґендеру, віку, раси, 

нації тощо; модель «ґендерного інтегрування» – надання рівності жінкам в усіх сферах без 

винятку [3, с. 32]. Тож завдяки останнім перетворенням в Україні було спровоковано появу 

ґендерної політики. Наступними кроками стали: розробка програмних документів; 

проведення жіночих форумів загальнонаціонального масштабу; поява державної політики 

щодо захисту дітей, жінок та сім’ї; загострення уваги до проблеми материнства; поява 

політичного напряму, пов’язаного з інтересами жінки.  

Історія розвитку української політики засвідчує, що лише на початку 2000-х років жінка 

перейшла зі статусу «об’єкт» державної політики в статус «суб’єкт», що трактується як 

розуміння її особистості, яка пов’язана, окрім дітей, чоловіка і сім’ї, з певним обсягом влади, 

фінансових можливостей, реалізації кар’єрних амбіцій тощо. Отже підсумовуючи 

вищезазаначене, слід наголосити на тому, що формування ґендерної політики в Україні не 
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відбулось, якби не було змін у свідомості її громадян. Адже будь-які соціальні зміни є 

можливими завдяки змінам саме у свідомості. Українська концепція ґендерної політики 

враховує у своєму змісті всі існуючі світові моделі, оскільки при розв’язанні  

ґендерних проблем використовує методи різних моделей. Таке міксування відбувається у 

зв’язку з відсутністю в генезисі української політики системності, концептуальності та 

цілеспрямованості щодо вирішення відповідних проблем. 

Отже, ґендерна політика або ґендерна демократія в Україні сьогодні намагається 

гарантувати рівність прав і свобод жінок та чоловіків відповідно до міжнародних норм 

законодавства з питань ґендерної рівності. Ураховуючи вищезазначене можна стверджувати, 

що зміст української ґендерної політики з часом змінюватиметься, що означає перехід від 

функцій збереження, відокремлення жінок з боку держави до усвідомленого впровадження 

ґендерної політики.  
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CANADIAN EXPERIENCE OF GENDER MAINSTREAMING IN UKRAINIAN 

LAW-ENFORCEMENT 

 

Unity is strength 

(a folk wisdom). 

 

Stability, prosperity and happiness for every citizen, every family and ultimately for the 

whole society where equality is priority number one - is a dream of all the citizens of Ukraine 

nowadays. 

Ukraine (where the women`s progress in top executive positions is not enough ) is in the 

period of the security and defense sector reforming now and this period is characterized by 

promoting gender equality as one of the principle factor of successful country development in order 

to achieve the Sustainable Development Goals by 2030. 

In this connection, we would like to stress that the equal participation of both, women and 

men, in all the institutions and in decision-making process, as well as in the design and 

implementation of policies, is an indisputable democratic value, and much more for Ukraine. 

That is why in this article we would attract your attention to the peculiarities of the  

Canadian gender mainstreaming experience, which has been implementing actively into  

the system of the professional training of the law-enforcement agencies, which are presented by the 

members of the Ukrainian Association of Women in Law-Enforcement (UAWLE). As for the 

process of gender, mainstreaming for us it is important to reveal the meaning of the term «to 

mainstream». According to the Oxford Advanced Learner`s Dictionary of Current English  

by A. S. Hornby the verb «mainstream» means «to make the particular idea or opinion accepted by 

most people» [1, p. 927]. 

In this connection we would like to emphasize some facts about the headway of the process of 

the formation and further development of the activity of the UAWLE. For the first time in the 

history of Ukraine the special organization has been created under the umbrella of which the 

representatives of the security sector are making some progress first of all in the ver understanding 
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and realizing the women`s important role for the society and secondly they are becoming stronger 

and stronger in their ambitions as for professional career. 

With the real support of the Ukraine Police Training Assistance Project (PTAP) experienced 

Canadian specialists (PITAP Program Director Tom Monastyrskyi, Assistant Commissioner, Police 

Advisor of the Canadian Police Training Support Project Tracy Hardy, Community Policing 

Advisor Diana Harrison, Gender Advisor Sylvia De Sousa, Gender Advisor Kristine Saint Pier and 

the President of the IAWP (at that time) the UAWLE was created in March 2018. 

PITAP also has provided financial and organizational support. Step by step, developing and 

simultaneously the Association as an organism has been developing. 

Moreover the members of the Association have the brilliant opportunity to develop their 

 skills and habits while attending the different events, leadership trainings and conferences of the 

various levels. And it is so important for the very ensuring equal rights and opportunities for  

women and men in law-enforcement especially for the professional development and improving the 

level of professional competence that is the ability to carry out duties up-to-the level and also the 

officers who occupy the top positions have the privilege and the responsibility to create 

opportunities for others. 

In this connection we would like to stress that the very real assistance of the Canadian experts 

is of vital importance for the very gender image making process in Ukraine especially within the 

activity of the UAWLE. 

Having analyzed the needs of the UAWLE and its members under the auspices of Tracy 

Hardy the development of the organization as an organism was launched, its strength has been 

increased and for proper incorporation of the gender perspective into all the aspects and concepts 

relating to all the spheres of activity, including the system of professional training based on the 

strategical plan. 

It is necessary to mention that Tracy Hardy helped the UAWLE members to join the 

International Association of Women Police and organized the study tour for them to Canada  

(23.08 – 02.09.2018) and the active participation of them in the International Association of 

Women Police Conference «Leading Change», Calgary City, Canada 26-30 August. 

It goes without saying the trip to far away Canada (the distance from Ukraine to Canada is 

7740 kilometers) was so instructive and useful for the very understanding the gender policy 

realization in practice in all the spheres of human activity in Canada where the officers from 

Ukraine – the  UAWLE members observed the equal participation of both, women and men, in all 
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the institutions and in decision-making  process, as well as in the design and implementation  

of policies as an indisputable democratic value. While visiting the second largest country  

(after the Russian Federation) in the world Tracy Hardy and Silvia de Sousa (the Canadian police 

expert) helped the Ukrainian colleges to understand the mentality of Canadians, their way of life 

and the very peculiarities of the gender policy realization by the Canadian Government in reality, 

including the peculiarities of gender advisory functions and the aspects of preventing of sexual and 

domestic violence. 

The Ukrainian specialists had observed those aspects in practice, – during the effective and 

instructive productive communication namely at the Canadian Law-enforcement Agencies. As a 

matter of fact at the very meetings with the Canadian colleges the typical problems of female law-

enforcement officers in the security sector were discussed and there was the possibility for us to 

study the positive Canadian experience as for the gender mainstreaming in security sector. And it 

was really great to learn more about the Canadian success in the shere of gender equality as for 

professional development, self-fulfillment and self realization, family life and the strategy of 

domestic violence prevention. For us it was absolutely important to realize the particular patterns of 

the Canadian gender policy realization.  

The second part of tour trip to Canada was the participation of the representatives of the  

law–enforcement agencies of Ukraine (the UAWLE members) in the International Association of 

Women Police Annual Training Conference «Leading Change», Calgary, Canada 26-30 August 

2018 year where we saw the mission of the IAWP in reality. All the events, all the trainings and 

sessions where really aimed at demonstrating strength, unity and raising the capacity of women 

internationally. Everything was well-organized that for us, the Ukrainian officers, it was real 

effective gender training at the conference. 

Both these aspects 1) the very study tour and 2) active participation in conference helped the 

Ukrainian members of the IAWP  leaders to feel more certain that understand that women in law-

enforcement are not alone and we realize that we have to study the progressive international 

experience of gender equality in general and the positive Canadian experience in particular and 

implement it into the practice in Ukraine. 

In this connection we would like to stress that the very real assistance of the Canadian  

experts is of vital importance for the very gender image making process in Ukraine. Having 

analyzed the needs of the UAWLE and its members under the auspices of Tracy Hardy the 

development of the organization as an organism was launched, its strength has been increased  
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and for proper incorporation of the gender perspective into all the aspects and concepts relating to 

all the spheres of activity, including the system of professional training at that phase of the 

association development. 

The UAWL is very «young» organization, but its activity is absolutely important not only for 

the security sector but for creating proper equality ideology in the whole Ukrainian society on the 

democratic grounds. 

As we represent the higher educational establishment – The National Academy of the State 

Border Guard Service of Ukraine for us it is of vital importance to investigate the best practices of 

our colleges from Canada. 

For instance, now we are studying the scientific experience of real female Canadian leaders. 

One of them is Angela Workman-Stark, (PHD, Associate Professor and program director of 

Leadership and Management Development in the Faculty of Business at Athabasca University, 

Alberta, Canada). And we find it of essential no mention that Angela has got the very experience of 

leadership in the security sector of Canada. 

After having attending the training session conducted by Angela Workman-Stark on  

the 16th of November 2018 in the capital City of Ukraine, Kyiv, all the participants of that session – 

the members of UAWLE were so motivated for developing professional skills and habits as for the 

realization of gender policy in the units where we are serving now. Having attending Angela`s 

training on leadership for UAWLE members we understood and realized that gender training is not 

only the activity which is aimed at learning the certain skills and habits in order to carry out 

professional duties up to the level. Gender training is a capacity building activity that has the aim to 

influence the individual’s consciousness, to increase awareness, knowledge and practical skills and 

habits on gender issues by sharing information, experiences and techniques. 

Angela Workman-Stark taught us how to manage the personnel on the grounds of creating 

inclusive teams and how important to remember about knowledge for real leaders – particularly 

understanding which is gained through experience or study. 

For us it is essential to investigate the positive experience of the Canadian law-enforcement 

representatives for the further implementation and effective gender mainstreaming at all the stages 

of the system of professional training at the higher military educational establishments. 

In this connection we would like to emphasize the importance of the Canadian assistance 

which is given to the UAWLE members from the psychological point of view. 
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The positive experience of our colleges, such as Tracy Hardy, Sylvia de Sousa, Angela 

Workman-Stark and others empowers us with the knowing that we – female leaders from different 

countries- belong to one strong family. In its turn the feeling of unity helps us develop our skills and 

habits which are so necessary not only to survive in the world of globalization but to make some 

progress in professional carrier and in the end master our society in order to live in HARMONY 

and help others to develop professionally and prevent negative phenomenon in he society, such as 

sexual and domestic vilence. 

The importance of teaching gender through the membership of UAWLE stipulates by the 

necessity of providing gender equality in Ukraine.  

That is why the process of gender training for the UAWLE members’ professional 

development based and organized on the grounds of the positive Canadian scientific approaches  

and best practices is for the proper motivation; support and enhancing the women who have the 

burning desire to become the real leaders in Ukraine. Now the UAWLE is part of the i 

nternational network that promotes the implementation of gender-sensitive policies and best 

practices in the law-enforcement agencies of Ukraine where there are so many real female leaders 

who are so proud to be them in the conditions of the current Ukrainian society, which is full of 

peculiarities and contradictions. 

The Canadian experience of the gender policy realization is necessary for further development 

of the UAWLE in the aspect of widening colloboration not only with the National Police 

representatives but also the representatives of all Law-enforcement Agencies who are the  

members of the Association and implement gender component in the system of professional 

training in the conditions of the higher educational establishments for proper gender competence 

formation of the future officers. It is of vital importance for both 1) the dynamics of the UAWLE 

and the teachers staff of the law-enforcement higher institutions development. Their future effective 

development is underestimated. 

Nowdays it is important to take into consideration the fact that conscious is the highest level 

of activity relation on the grounds of the particular values it is absolutely important to provide 

conscious attitude of the whole population towards the gender in education sphere. That is why it is 

important for Ukraine to change the way the society is thinking about the gender in general and 

teaching gender in particular. In this connection we would like to give the example of creating the 

special attitude towards gender in the sphere of education. For example in the Unites States Coast 

Guard Academy there is a slogan which motivates the women to enter this educational 
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establishment and become leaders: e.g. «We don`t see a women – we see a leader!» The proper 

motivation is in action and it is really works supporting and enhancing the women who have the 

burning desire to become the real leaders. 

In the process of integrating the gender component into the educational and training process 

of the higher military establishments it is of vital importance to emphasize that while 

communicating in the  cases of sexual violence women are more likely to open up to the very 

women in the unioform rather than to men in uniform.   

Today it is essential to work out the gender-orientated teaching psycho-pedagogical 

technology based on the choice of optimum teaching method under the conditions of proper  

socio-psychological provision and modeling of professionally aimed problem-solving situations 

based on socio-psychological determinants of group influence [2]. The usage of such  

situations gives the opportunity to form some psychological operations and their complexes through 

the interaction of various kinds of practical activities. It is important to teach gender on the  

grounds of creation the gender ideology on the base of the current legislation [3, p. 2]. That  

is why it is necessary to make cooperation between the Ukrainian law-enforcement agencies more 

effective in order to work out the special strategy of implementing gender component into the 

professional system on the scientific grounds, which will bring stability in Ukraine preventing 

violation of human rights. 
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ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ: 

ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ 

 

Впровадження гендерної рівності у сектор безпеки та оборони є актуальною проблемою 

сьогодення. Її релевантність зумовлена низкою факторів. По-перше, суспільною роллю та 

правовим статусом військових формувань. Йдеться про те, що формування створюються для 

захисту й безпеки як громадян, так і суспільства в цілому, зокрема охорони базових 

демократичних цінностей, серед яких громадянство, рівність, толерантність тощо. По-друге, 

збалансована гендерна складова у різних сферах військової діяльності сприяє згуртованості 

та ефективності виконання різноманітних миротворчих, військових, навчальних тощо 

операцій. По-третє, впровадження принципів гендерної рівності в сектор безпеки та оборони 

означатиме врахування й поєднання досвіду, знань та інтересів жінок і чоловіків.  

По-четверте, включення принципів гендерної рівності до напрямків, стратегій, цілей та 

пріоритетів оборонної реформи надасть можливість краще реагувати на різноманітні виклики 

суспільного життя, враховувати його потреби та перспективи розвитку. По-п’яте, врахування 

гендерної складової у концепціях та стратегіях подальшого розвитку військових формувань 

сектору безпеки та оборони покращить ефективність їх діяльності. Очевидно, що сектор 

безпеки і оборони, в силу своєї специфіки, має певні обмеження відкритості у порівнянні з 

громадянським суспільством і цивільною владою.  

Слід зауважити, що важливість й актуальність окресленої проблематики  

знаходить вирішення у рамках проведення реформування й розбудови сучасних військових 

формувань. Однак, процес цей є довготривалим й складним, оскільки пов’язаний із 

свідомістю людини, її цінностями, переконаннями, низкою сформованих й укорінених 

упереджень та стереотипів, прогалинами у національному законодавстві, відсутності 

необхідних знань й умінь тощо. З огляду на ці та інші обставини, окреслення шляхів 

забезпечення гендерної рівності у секторі безпеки та оборони передбачає насамперед 

врахування позитивного досвіду та напрацювань у цій сфері інших країн. Важливим 

фактором є також розуміння перепон та прогалин щодо впровадження гендерної рівності у 
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військових формувань. Також необхідним є ознайомлення та аналіз нормативно-правової 

бази з цього питання як міжнародного законодавства, так і національного. 

Гендерна проблематика у військових відносинах сьогодні займає важливе місце. Це 

викликано тим, що збройні формування перебувають у стані трансформації. Трансформаційні 

процеси засвідчують значимість не лише фізичної сили й військової виправки  

(яка традиційно притаманна чоловікам), а уміння будувати діалог, гнучко й неупереджено 

розглядати проблеми тощо. Ключовим аргументом є те, що жінки мають такі самі права та 

обов’язки як і чоловіки, з огляду на це їх участь у функціонуванні збройних формувань має 

бути рівнозначною чоловічій. Це і є головним аргументом для залучення жінок до збройних 

формувань. Врахування жіночої складової сприятиме підвищенню ефективності їх 

діяльності. Рівні можливості для військових-чоловіків та військових-жінок, зокрема щодо 

можливості розвитку кар’єри та батьківства є одним із пріоритетних у сфері прав людини. 

Сьогодні у більшості країн світу не викликає сумніву питання, що за умови однакової 

підготовки та однакового ставлення, жінки військові так само ефективно здатні виконувати 

завдання, професійні обов’язки у збройних формуваннях. Участь жінок у вирішенні 

конфліктів є ефективною для встановлення миру та надання допомоги місцевому населенню. 

В антимілітаристських кампаніях гендерна свідомість та гендерний аналіз є цінним 

інструментом для створення ефективних стратегій. Гендер є елементом будь-якого 

конфлікту. Військові системи побудовані таким чином, що вони працюють на певних ідеях 

щодо чоловічих та жіночих ролей. Для створення ненасильницьких структур і систем, для 

розв’язання конфліктів необхідно сформувати нові уявлення і очікування, пов’язані із 

гендерними компетенціями. 

Загалом, науковці та експерти з гендерної проблематики виокремлюють наступні 

перепони у впровадженні гендерної стратегії у сектор безпеки та оборони: обмежене 

концептуальне розуміння гендеру та гендерних питань, існування «застарілих» документів та 

нормативних актів, які суперечать гендерним принципам, недостатня підтримка й розуміння 

гендерних проблем керівництвом [1, с. 11]. Результатом обмеженого концептуального 

розуміння гендерних питань серед працівників сектора безпеки та оборони є ще незначне 

сприйняття, або його зовсім не має щодо того, чому гендерна рівність є важливою складовою 

або чому саме присутність жінок необхідна у цьому секторі. Гендерний дисбаланс у секторі 

безпеки та оборони зумовлений наявністю гендерно-корпоративних стереотипів. Їх суть 

полягає у тому, що військові формування залишаються, на думку науковців, 



 

50 

 

консервативними суспільними інституціями щодо перебування та кар’єрного зростання 

жінок на військовій службі [3]. Ілюстрацією зазначених вище думок є розуміння ідей та 

принципів гендерної рівності як «чужої» нашому суспільству ідеології, вигадок західних 

феміністок, певної данини моди тощо. Нерозуміння актуальності та важливості 

впровадження принципів гендерної рівності знаходить своє втілення у формальному 

відображенні та балаканині, спрямованості діяльності радше на процес, а ніж результат, 

відкладанні на потім, а ж до відвертого небажання й спротиву. Настрої гендерного нігілізму 

виявляються також у не наданні можливостей для підтримки жінок у підвищенні їх 

професійного рівня, інтелектуального розвитку та просування по службі [3]. 

Наступною проблемою, яка нівелює гендерну рівність, є недостатня урегульованість 

адміністративно-побутових умов проходження служби. Мова йде про нестачу (інколи й 

відсутність) зручної та гігієнічно придатної для використання військової форми одягу, взуття, 

недостатня кількість об лаштованих місць і засобів особистої гігієни, потреба у  

створенні належних побутових умов під час виїзду на військовий полігон. Впливають на 

дотримання гендерного паритету у секторі безпеки та оборони також недостатня 

представленість жінок військовослужбовців у публічному суспільному дискурсі, заборона 

низки військових професій для жінок (йдеться про те, що перелік професій для жінок є 

значно вужчим, а ніж для чоловіків). Наявність гендерних обмежень права 

військовослужбовцям жінкам на заняття військових посад виявляється не лише під час 

проходження служби, а й передбачає обмеження права жінок на військову освіту за 

відповідними спеціальностями. Не поодинокими, за твердженням експертів, є випадки, коли 

де-факто жінки виконують ті самі завдання, що й чоловіки, але ніде не зареєстровані або 

офіційно обіймають інші посади, а відтак не мають право на пільги чи інші соціальні  

виплати [3]. Незважаючи на те, що кількість жінок у секторі безпеки та оборони залишається 

низькою, за останні декілька років спостерігається тенденція до її зростання [2]. Експерти та 

експертки з гендерних питань стверджують, що незважаючи на відкритість вакансій на 

військові посади для жінок-солдатів та жінок-офіцерів, існують обмеження на більшість 

військових посад для жінок згідно з законодавством. Жінки у цьому секторі займають посади, 

які не уважаються небезпечними й не несуть загрози здоровю та життю жінок [2]. Та попри 

такі безперечно позитивні обмеження усе ж існують проблеми щодо можливостей жінок-

військовослужбовців у кар’єрному зростанню. Отож, недостатній розвиток гендерної 

політики та гендерних процедур набору та утримання персоналу приводить до того,  
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що жінки мають невелику підтримку або їх не підтримують у розвитку їх спроможності і 

лідерства. Внаслідок цього й через гендерні стереотипи та дискримінацію у цьому секторі 

жінки рідко призначаються на найвищі керівні посади та значно рідше просуваються по 

службі ніж чоловіки [1, с. 6]. 

Сучасні дослідження показують, що жінки у складі миротворчих підрозділів можуть 

підвищити ефективність місій з підтримання миру, у зв’язку з тим, що: 

 зазвичай чоловіки і жінки з числа місцевого населення легше йдуть на контакт з 

жінками-військовослужбовцями, так як із їхнього боку йде менше загрози для себе, ніж з 

боку чоловіків зі складу миротворців; 

 жінки-військовослужбовці необхідні на блокпостах, в аеропортах і т.д. для 

проведення особистого огляду жінок; 

 можливість співпраці з місцевими жіночими організаціями має дати більш 

докладні, точні й тому більш корисні дані, необхідні для позитивних рішень [2, с. 22]. 

Гендерна політика – про вільний доступ до можливостей. Кожен має бути вільним у 

своєму виборі. Встановлення гендерної рівності – це створення нових можливостей для  

жінок реалізувати себе в секторі безпеки та оборони. Політика спрямована на забезпечення 

гендерної рівності у будь-якій сфері має спиратися на комплексний характер змін з 

урахуванням конкретної специфіки інституцій, в яких вона здійснюється. Концептуальне 

окреслення перепон щодо впровадження гендерної рівності, а також розуміння специфіки її 

впровадження у секторі безпеки та оборони дозволить визначити ефективні шляхи  

вирішення цієї проблеми. Вагомим чинником у вирішенні цього завдання є також  

вивчення та врахування іноземного досвіду та напрацювань у сфері міжнародного та 

українського законодавства.  

Отже, сутність та зміст гендеру та гендерної рівності доцільно ширше вивчати й 

застосовувати в підрозділах сектору безпеки та оборони. Гендерна рівність – це  

фактична фундаментальна складова механізму реалізації прав людини, яка характеризує 

рівень розвитку суспільства та демократичності держави. Прикладне тлумачення змісту 

поняття «гендерна рівність» та розробка дієвого механізму її реалізації є запорукою 

створення ефективної системи комплектування та функціонування структур законних 

військових формувань, органів та підрозділів сектору безпеки та оборони. Тому  

вкрай важливо достатньо чітко окреслити складові механізму забезпечення гендерної 

рівності, адже це створюватиме умови для формування громадянського суспільства, 
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комплектування високо кваліфікованими фахівцями державних органів загалом і підрозділів 

сектору безпеки і оборони зокрема. 
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ГЕНДЕРНО-ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЕКТІВ ТА ЗАКОНІВ ЯК 

ГАРАНТІЯ ДОТРИМАННЯ РІВНИХ ПРАВ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ 

 

В умовах демократії питання рівності чоловіків та жінок має бути одним із основних 

напрямків діяльності держави та міжнародних інститутів. 

У Стратегії гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки зазначено, що 

досягнення гендерної рівності є ключовим елементом у реалізації місії Ради Європи, суть  

якої – захищати права людини, підтримувати демократію та забезпечувати принцип 

верховенства права [1, с. 5].  

Слід зазначити, що у 1945 році Держави-члени приймаючи Статут ООН, з-поміж 

іншого, встановили, що метою ООН є утвердження віри в основні права людини, в  

гідність і цінність людської особистості, в рівноправність чоловіків і жінок і в рівність прав 

великих і малих націй [2].  

Про рівність прав жінок та чоловіків, створенні однакових можливостей для  

чоловіків та жінок, забезпеченні рівного доступу чоловіків та жінок до участі в процесі 

прийняття рішень, а також відсутності будь-яких форм дискримінації за ознаками статі 

наголошується у Загальній декларації прав людини 1948 року, Конвенції про політичні права 

жінок 1952 року, Конвенції про боротьбу з дискримінацією у галузі освіти 1960 року, 

Віденській декларацій, яка булі прийнята під час Всесвітньої конференції з прав людини під 

егідою ООН, Заключному звіті Групи спеціалістів Ради Європи з комплексного гендерного 

підходу, Факультативному протоколі до Конвенції ООН про ліквідацію усіх форм 

дискримінації щодо жінок, Хартії основних прав Європейського Союзу, Декларації 

Тисячоліття Організації об’єднаних націй 2000 року, Рекомендації № 3 Комітету міністрів 

Ради Європи державам-членам «Про збалансоване представництво жінок і чоловіків у 

процесі прийняття політичних та суспільних рішень» 2003 року, Дорожній карті рівності 

чоловіків і жінок 2006-2010, Декларації Комітету Міністрів Ради Європи щодо забезпечення 

на практиці гендерної рівності, Цілях Сталого розвитку 2015 року та інших. 
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Конвенція Міжнародної організації праці про рівне винагородження чоловіків і жінок за 

працю рівної цінності № 100, Конвенція Міжнародної організації праці про дискримінацію в 

галузі праці та занять № 111, Директива Ради Європи «Про рівну оплату» 75/117/EEC, 

ДИРЕКТИВА 2006/54/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ від 5 липня 2006 року 

про реалізацію принципів рівних можливостей і рівноправного поводження щодо чоловіків та 

жінок у питаннях працевлаштування і зайнятості (зі змінами) та інші міжнародні акти 

утверджують принципи рівності чоловіків та жінок в питаннях винагороди за працю, доступу 

до професій та просуванні по службі.  

Так, у Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, яка була прийнята 

Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 1979 р. закріплюються наступні принципи «дійсної 

рівності» (англ. substantive equality), що складається з: рівності можливостей; рівності в 

доступі до можливостей; рівноцінності результатів [3]. 

Європейський Парламент неодноразово наголошував, що «..принцип рівності означає 

більше, ніж відсутність дискримінації... Будь-яка форма дискримінації за ознакою статі, 

пряма чи непряма, забороняється...» [4, ст. 3]. 

Загальною метою стратегії гендерної рівності є зосередження на шести стратегічних 

напрямках, досягнення ефективної реалізації політики гендерної рівності та розширення 

можливостей для жінок і чоловіків у державах-членах Ради Європи шляхом підтримки 

імплементації наявних документів та зміцнення нормативно-правового доробку Ради Європи 

в галузі гендерної рівності під керівництвом Комісії з гендерної рівності (GEC).  

Основну увагу впродовж 2018-2023 років буде зосереджено на шести стратегічних 

напрямках:  

1) Запобігання гендерним стереотипам та сексизму й боротьба з такими явищами.  

2) Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок і домашнім насильством.  

3) Забезпечення рівного доступу жінок до правосуддя.  

4) Досягнення збалансованої участі жінок і чоловіків у процесі прийняття 

політичних та суспільних рішень.  

5) Захист прав жінок-мігрантів, жінок-біженців та жінок-шукачів притулку.  

6) Реалізація стратегії досягнення гендерної рівності в усіх політиках та заходах [5, п.35]. 

Отже, Україна як член Ради Європи має розробити стратегію реалізації у середині 

країни цих напрямків, зокрема, й шляхом прийняття законів або внесення відповідних змін до 

них. 
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Український Парламент, як єдиний орган законодавчої влади, приймаючи закони, має 

неухильно дотримуватись не тільки Конституції України, а й міжнародних актів, які є 

частиною національного законодавства України [6, ст.9]. 

На сьогоднішній день, порядок прийняття законів України регулюється Конституцією 

України та Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (у подальшому – 

Регламент).  

Чітке та неухильне дотримання процедури прийняття законів, не тільки під час 

розгляду, а й проходження всіх стадій, етапів розгляду та їх прийняття є гарантією 

легітимності законодавчого процесу. 

Під законодавчою процедурою розуміють послідовні взаємопов’язані дії всіх її 

суб’єктів, що забезпечує поступальний розвиток і вдосконалення чинного законодавства  

[7, абзац другий підпункту 2.3 абзац другий підпункту 2.3 пункту 2 мотивувальної частини]. 

Одним із основних етапів законодавчої процедури є експертиза законопроекта. 

Аналізуючи положення спеціального закону, можна зробити висновок, що  

проведення гендерної та/або антидискримінаційної експертизи прямо не вимагається, якщо 

ініціатором законопроекту є народний депутат. Проте така оцінка за запитом головного 

комітету може бути надана науковими установами, зокрема, Національною академією наук 

України або шляхом направлення одержання експертних висновків до Кабінету Міністрів 

України, відповідних міністерств, інших державних органів, установ і організацій або 

окремих фахівців [8, ст. 93]. 

Відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України законопроекти, що вносяться у 

порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради України 

мають обов’язковому порядку в рамках правової експертизи пройти гендерно-правову та 

антидискримінаційну експертизу у Міністерстві юстиції України. 

Правова експертиза проводиться на відповідність законопроекта Конституції України, 

актам законодавства та чинним міжнародним договорам України, стандартам Ради Європи у 

сфері демократії, верховенства права та прав людини, зокрема положенням Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод, з урахуванням практики Європейського суду з 

прав людини. [9, пар. 45]. 

Під час проведення правової експертизи особлива увага приділяється питанню 

дотримання зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1654
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011


 

56 

 

членами, з іншої сторони, іншими міжнародними договорами України у сфері європейської 

інтеграції, підлягає опрацюванню на відповідність зобов’язанням України у сфері 

європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та з урахуванням права 

Європейського Союзу (acquis ЄС).  

Порядок проведення антидискримінаційної експертизи регулюється постановою 

Кабінету Міністрів України «Питання проведення антидискримінаційної експертизи  

та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів»  

від 30 січня 2013 року № 61 [10]. 

Відповідно до зазначеної постанови метою проведення гендерно-правової експертизи є 

комплексне дослідження законодавства та проектів нормативно-правових актів на предмет 

запобігання прийняттю та наявності нормативно-правових актів, положення яких не 

відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків [10, п. 2]. 

Тобто, Міністерство юстиції України проводить не тільки експертизу проектів законів, а 

й вже діючих нормативно-правових актів на предмет відповідності акта законодавства 

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  

У разі, якщо в процесі дослідження Міністерством юстиції України буде встановлено 

невідповідність та/або порушення гендерних прав, органові, що прийняв такий акт 

направляється висновок з обґрунтованими зауваженнями [10, п. 9]. 

Вважаю, що Міністерство юстиції України по аналогії з Радою Європи має виявляти 

прогалини та перешкоди на шляху до імплементації стандартів, а також займатись розробкою 

заходів, інструментів та програм співпраці для усунення прогалин в сфері гендерної  

рівності та надавати підтримку під час розроблення законодавчого акта та проходження 

етапів його погодження [1, п. 16]. І такі заходи мають здійснюватись незалежно від суб’єкта 

законодавчої ініціативи. 

Статтею 24 Конституції України закріплено, що громадяни мають рівні конституційні 

права і свободи та є рівними перед законом [6, ст. 24].  

Гарантована частиною першою статті 24 Конституції України рівність громадян перед 

законом означає рівну для всіх обов’язковість конкретного закону з усіма відмінностями у 

правах або обов’язках, привілеях чи обмеженнях, які в цьому законі встановлені. Але всі 

відмінності у привілеях чи обмеженнях щодо різних категорій індивідів, встановлені 

законом, не можуть бути пов’язані з ознаками, передбаченими частиною другою статті 24 

Конституції України. Зазначений принцип визначає загальне правило неприпустимості 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
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встановлення за соціальними або особистими ознаками привілеїв чи обмежень і не є 

абсолютним [11, абзац другий підпункту 3.3 пункту 3 мотивувальної частини]. 

В умовах збройного конфлікту на Сході України, державні органи мають докладати 

зусилля, направлені не тільки на забезпечення рівних прав громадян, які знаходяться на 

тимчасово окупованих територіях, а й запроваджувати механізми, направлені на 

впорядкування міжнародних, регіональних та національних організаційних структур 

державного і громадського характеру, діяльність яких спрямована на утвердження цінності 

гендерної рівності в усіх сферах соціального життя, гарантування здійснення вироблених ним 

гендерних стратегій і відповідної до них гендерної політики. Важливими у формуванні 

механізму забезпечення гендерної рівності є як «дія зверху» (на рівні гендерної політики), так 

і «дія знизу» (участь громадськості, зокрема, жіночого руху) [12, с. 7].  

Держава має запроваджувати ефективні методи та механізми, у тому числі шляхом 

розширення правової бази, імплементації європейського законодавства у право України для 

утвердження та забезпечення реальної рівності прав жінок та чоловіків. Якісний та чіткий 

закон, який пройшов комплексну експертизу та встановлену Конституцією України 

процедуру розгляду та прийняття є основою забезпечення та гарантування гендерної рівності. 
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ОБІЗНАНІСТЬ КУРСАНТІВ НАЦІОНАЛЬНІЙ 

АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ 

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО З КОНЦЕПТУАЛЬНИМИ 

ПОЛОЖЕННЯМИ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

(ОЦІНКА МОНІТОРИНГУ) 

 

Стислий огляд оцінки ґендерного впливу на сектор безпеки та оборони України 

свідчить про конкретну проблему у сфері його ґендерних відносин: від дискримінації за 

ознакою статі страждають переважно жінки. Ґендерні стереотипи перешкоджають 

усвідомленню важливості ґендерної рівності.  

Обізнаність персоналу сектору безпеки та оборони з концептуальними положеннями 

ґендерної рівності й необхідністю належного ставлення до жінок і їх лідерства потребує 

моніторингу у формі анонімного опитування.  

У зв’язку із цим було здійснено моніторинг обізнаності курсантів Національної академії 

Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького (далі – НАДПСУ) з 

концептуальними положеннями ґендерної рівності й необхідністю належного ставлення до 

жінок і їх лідерства. 

У анонімному опитуванні взяли участь 15 курсанток та 25 курсантів НАДПСУ у віці  

від 19 до 25 років. 

Розглянемо результати опитування детальніше. 

1. Рівень мотивації курсантів та курсанток стосовно проходження військової 

служби у Державній прикордонній службі України  

Оскільки проходження служби у будь-якому збройному формуванні є важкою справою 

як для жінок, так і для чоловіків, то цікаво було дізнатися, що спонукало курсантів зробити 

саме такий вибір. Тому першим запитанням до курсантів НАДПСУ було наступне:  
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Що спонукало Вас стати прикордонником / прикордонницею? 

Аналіз опитування показав, що для більшості курсанток і курсантів важливим  

фактором у виборі професії стало майнове забезпечення та рівень стабільності, який надає  

професія прикордонника на час проходження військової служби, а також по її  

завершенню (як, наприклад, більш ранній вихід на пенсію та порівняно більший розмір 

пенсійного забезпечення).  

Для багатьох респондентів (25 %) було важливо реалізувати свою мрію дитинства. Тому 

багато з опитуваних вступили до НАДПСУ із військових ліцеїв; дехто раніше проходив 

строкову службу, а деякі курсанти взяли приклади зі своїх батьків – військовослужбовців.   

Для меншої кількості опитуваних курсантів метою проходження служби стало бажання 

стати офіцером. 14 % із загальної кількості переслідували мету отримати військове звання і 

зростати у цьому напрямку. Це означає, що певний відсоток опитаних прагнув саме 

реалізувати свої амбіції, а також зробити свій внесок в управління на державному кордоні 

України та у Державній прикордонній службі України (далі – ДПСУ). 

7 % респондентів визначають причиною свого вступу до НАДПСУ випадковий збіг 

обставин. Для них просто не було альтернативи у цивільному житті. Дехто із курсантів 

зазначив, що пішов на службу через друзів. Отже, у цих курсантів не було конкретної мети 

стосовно служби у військовому формуванні, це стало для них несподіванкою, а у деяких 

випадках і вимушеним кроком. 

Іноді, опитувані зазначають, що метою проходження військової служби став саме 

патріотизм та мета боронити свою країну. Для декого рішучим чинником був теперішній 

збройний конфлікт на території нашої держави. І 5 % курсантів вважають своїм обов’язком 

захищати Батьківщину.  

Інші причини, які переслідували при вступі на військову службу курсанти, становлять  

3 % серед опитуваних. 

2. Рівень перспектив у Державній прикордонній службі України 

Почавши проходити військову службу, як і виконувати будь-яку роботу, у людей 

складається певна думка стосовно всього, що там відбувається. Тому метою наступного 

запитання стало бажання визначити, який рівень перспектив у ДПСУ вбачають опитувані у 

своїй діяльності і чи взагалі вбачають. З огляду на це респондентам було запропоновано 

запитання:  

Чи бачите Ви для себе перспективи у Державній прикордонній службі України? 



 

61 

 

Із відповідей респондентів очевидно, що більша їх половина бачить перспективи в 

загальному та безпосередньо для себе у ДПСУ. Ці перспективи вони вбачають безпосередньо 

у кар’єрному зростанні, тобто у реалізації своїх амбіцій.  

Трохи менше половини опитуваних не бачать перспективи або ж не зовсім їх бачать у 

військовій службі. На їх думку у структурі потрібно зробити певні зміни та запровадити нові 

реформи, які б покращили становище військовослужбовців у ДПСУ. 

Решті опитуваних було важко відповість на дане запитання. 

3. Вплив військової служби на особисте життя 

Результат опитування показав, що більший вплив військова служба здійснює на життя 

курсанток. Вони звертають увагу на завантажений графік. Це створює їм певний дискомфорт. 

Меншою мірою цей вплив помічають курсанти.  

Певне число респондентів виявили наступні протиріччя у своїх відповідях. Через брак 

часу вони зовсім не маю змоги влаштувати своє особисте життя.  

4. Рівень ґендерної дискримінації військовослужбовців у Державній прикордонній 

службі України  

З метою аналізу рівня дискримінації військовослужбовців у ДПСУ нашим 

респондентам було запропоноване питання:  

Як Ви вважаєте, чи існує дискримінація за ознакою статі у Державній 

прикордонній службі? 

Аналізуючи відповіді військовослужбовців на поставлене запитання, можна з 

впевненістю твердити, що у наявність дискримінації у ДПСУ мало хто з них вірить. 

Більшість просто переконана, що таке явище відсутнє. Вони не забувають нагадувати, що у 

нашій державі також йде відстоювання ґендерної рівності і вважають, що досить успішно.  

Про відсутність дискримінації у більшій мірі говорять все ж курсанти. Але не можна 

сказати, що курсантки у відсотках поступаються. Трохи менша кількість, але все ж суттєва, 

не відчувають дискримінації під час проходження служби. 

Втім певний відсоток опитуваних заперечує існування ґендерної рівності у військовій 

службі. І тут більшість таких відповідей отримано від курсанток. Слід зазначити, що відсоток 

курсанток, які вказали на наявність ґендерної дискримінації у військовому середовищі, 

особливо до курсанток, значно вищий ніж серед курсантів. Курсанти теж вважають, що 

ґендерна рівність існує як по відношенню до жінок так і для чоловіків.  
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Майже третина із числа опитуваних зазначили, що їм важко відповісти на наявність 

дискримінації у ДПСУ. 

Виходячи із відповідей на попереднє питання, цікаво дізнатись, чи відчувають якусь 

дискримінацію у військовому середовищі наші респонденти. Тому наступним питання до них 

було таке:  

Чи можете Ви сказати, що Вас дискримінують у Державній прикордонній службі 

України? 

Отримавши відповідь на задане питання та проаналізувавши його, можна із впевненістю 

твердити, що опитувані у більшості не відчувають до себе дискримінації. Зовсім малий 

відсоток наших респондентів зазначив, що певною мірою відчуває стосовно себе 

дискримінацію. У відсотковому співвідношенні більший відсоток серед таких відповідей 

складають, на жаль, курсантки. 70 % серед тих, хто відчуває певну дискримінацію, становлять 

курсантки, решту 30 % складають курсанти.  

5. Ставлення курсантів до необхідності створення органу за дотриманням 

законодавства з питань ґендерної рівності 

Для вивчення ставлення курсантів до даного питання, опитуваним було запропоноване 

наступне питання:  

Як Ви вважаєте, чи потрібне створення органу контролю за дотриманням 

ґендерної рівності стосовно військовослужбовців-жінок у Державній прикордонній 

службі України?»  

Результати опитування свідчать, що більшість опитаних курсантів не бачать потреби  

у створенні органу контролю за дотриманням ґендерної рівності в Україні (85 % – «ні»,  

15 % – «так»). 

Курсантки у своїх відповідях теж у більшості висловили думку про те, що не  

вважають доцільним створення такого органу у державі. (65 % – «так», 20 % – «ні»,  

15 % – «важко відповісти»). 

6. Оцінка відносин у військовому різностатевому колективі 

З метою оцінити відносини у різностатевому військовому колективі для наших 

респондентів було запропоноване питання: 

Чи виникають у вас конфлікти із протилежною статтю стосовно виконання 

службових обов’язків? 
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Із відповідей опитуваних помітно, що вони у переважній більшості стверджують,  

що не мають конфліктів у своєму військовому колективі ні стосовно виконання службових 

обов’язків, ні стосовно чогось іншого (75 % – курсанти, 70 % – курсантки). В той же час  

17 % курсанток та 13 % курсантів відповіли, що конфлікти все ж мають місце у колективі, але 

лише іноді. При цьому, як видно з результатів, про це стверджують у більшості курсантки. 

Однаково розділили наші респонденти думку про, що конфлікти у різностатевому 

військовому колективі однозначно присутні (10 % – курсанти та 10 % – курсантки). Як 

бачимо, більше про відсутність конфліктів говорять опитувані із числа курсантів. 

7. Оцінка місця жінки-військовослужбовця в Державній прикордонній  

службі України 

Для того щоб краще зрозуміти ставлення чоловіків до присутності жінок у ДПСУ 

курсантам було запропоновано продовжити речення:  

Жінка в армії – … 

Більшість респондентів (45  %) стверджують, що жінка в армії це рівноправний член 

колективу; жінка на рівні з чоловіком може виконувати свої обов’язки. Деякі опитувані 

наголошують, що жінка створює сприятливий клімат у колективі. Однією із відповідей було: 

«Жінка – розум та порядок у всьому». Загалом жінку-військовослужбовця сприймають із 

хорошим настроєм та вважають, що це чудово, коли жінка є у чоловічому, а тим паче 

військовому, колективі. 

40 % опитаних курсантів більше негативно ставляться до присутності жінок у ДПСУ. 

Вони вважають, що їх присутність у армії є зовсім не доречною або ж говорять, що вони там 

зовсім не потрібні. Зазначалось навіть, що жінки є додатковою проблемою для чоловіків, 

оскільки вони та знижують боєздатність війська.  

15 % курсантів не можуть однозначно відповісти на це питання. Вони з одного боку 

вважають, що жінка має право на те, щоб займатись тим чим бажає, а з іншого боку – 

схиляються до думки про те, що вона має займатись більш безпечною роботою: «Зброя – це 

не справа жіночих рук».  

Отже, враховуючи все вище зазначене можна зробити висновок про те, що курсанти 

загалом позитивно реагують на присутність жінок у військовому колективі. 

Бажаючи оцінити як чоловіки ставляться до керівника-жінки, було задано питання: 

Чи будете ви відчувати дискомфорт, якщо вашим керівником буде жінка?  
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68 % опитуваних зазначили про те, що вони будуть відчувати дискомфорт у разі, якщо 

ними буде керувати військовослужбовець-жінка. Наступні 32 % респондентів вважають, що 

жінка-керівник ніяким чином не спричинить їм ніякого внутрішнього дискомфорту і якщо 

вона буде їх керівником, то вони дивляться на це із позитивної сторони. 

Усе вище зазначене свідчить, що у цілому респонденти досить позитивно ставляться до 

жінки-керівника у військовому колективу і це не змусить їх відчувати якогось дискомфорту. 

8. Оцінка обізнаності курсантів з питань ґендерної політики 

Для того щоб оцінити рівень обізнаності курсантів у сфері ґендерної політики, 

респондентам було запропоноване питання:  

У чому полягає ґендерна рівність? 

Аналізуючи відповіді респондентів бачимо ситуацію, що не усі повною мірою 

розуміють термін «ґендерна рівність» (19 %). Але переважна більшість (81 %) достатньо 

проінформовані щодо прав, соціальних гарантій, обов’язків та порядку проходження  

служби у ДПСУ. 

За результатами опитування можна зробити висновок, що курсанти загалом позитивно 

ставляться до присутності у військовому колективі жінок. Більшість курсантів не відчувають 

дискримінації у військовому колективі за ознакою статі. Опитані курсанти не бачать потреби 

у створені органу, який би займався піклуванням питань за дотриманням ґендерної рівності 

стосовно військовослужбовців-жінок. Курсанти позитивно ставляться до присутності у 

військовому колективі жінки-військовослужбовця, вважаючи їх присутність там доцільною 

та навіть потрібною. Курсанти вважають, що не відчували би дискомфорту у разі, якби їхнім 

керівником була саме жінка. 

 

  



 

65 

 

Грищук Оксана Вікторівна, 

професор кафедри теорії та філософії права 

Львівського національного  

університету імені Івана Франка, 

доктор юридичних наук, професор 

 

Бокало Наталія Іванівна, 

кандидат юридичних наук 

 

 

ВІДОБРАЖЕННЯ ІДЕЇ РІВНОСТІ У ГЕНДЕРНОМУ ПІДХОДІ ДО ПРАВА: 

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР 

 

Ідея рівності великою мірою актуалізується гендерному (феміністичному) підході до 

права. Феміністична юриспруденція є складовою юриспруденції, яка базується на ідеї 

політичної, економічної, соціальної рівності статей, що виникла у США у 1960-х рр. 

Феміністична юриспруденція визначила гендерні компоненти та гендерні наслідки 

законодавства і юридичної практики з питань працевлаштування, розлучення, 

репродуктивних прав, зґвалтування, побутового насильства, сексуальних домагань та ін. 

Американська феміністична юриспруденція обертається навколо двох центральних проблем: 

співвідношення лібералізму та його принципів з проблемами фемінізму та гендерна 

експертиза чинного законодавства, яке, як вважається слабко відповідає потребам жінок, і 

повинно бути змінено. [4, с. 42] 

Сфера досліджень феміністської школи в юриспруденції різноманітна. Однак у 

феміністок є деякі загальні установки і погляди: у політичному відношенні вони виступають 

за рівність між чоловіком і жінкою; з аналітичної точки зору вони вважають стать категорією 

аналізу з метою перебудови юридичної практики, яка виключає інтереси жінок; 

методологічно вони використовують жіночий досвід для опису світу з тим, щоб намітити 

необхідні перетворення. [10] 

На думку Беббіт Ф., існує багато людей доброї волі, які вважають, що фемінізм – 

позитивний рух, що бореться за рівні права для жінок і викорінення дискримінації. 

Словникові визначення фемінізму – це «віра в рівні права для жінок», і відчуття, що кожен, 

хто вірить в демократію, міг би називати себе феміністом. Прототипом феміністок були 

суфражистки, які боролися за право голосу і право розпоряджатися власністю. Проте 

сучасний фемінізм пішов далеко від відстоювання рівних прав та більше стурбований тим, як 

рівність має бути досягнуто. Рівність визначається не просто як права, рівні можливості або 
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рівний доступ, але визначається в рівних результатах, тобто результати в різних областях 

життя чоловіків і жінок повинні бути однаковими. 

Ідеологія феміністської юриспруденції, на її думку, сьогодні йде далеко позаду 

ліквідації легальних бар’єрів, які можливо, в минулому перешкоджали жінкам досягненню 

рівних можливостей. Сучасний фемінізм вважає, що переважаюча культура є 

«патріархальною», тобто структурою в якій домінують чоловіки, і тому феміністське 

завдання дня полягає не в досягненні рівності для всіх, а в перерозподілі влади від 

домінуючого класу чоловіків до підлеглого класу жінок. [1] 

Існують три основні школи феміністичної юриспруденції.: 

– традиційний (ліберальний) фемінізм стверджує, що жінки настільки ж 

раціональні, як чоловіки, і тому їм мають бути надані рівні можливості, щоб зробити свій 

вибір. У царині юридичної практики визначне місце належить судді Верховного Суду США 

Дж. Р. Гінзбург, яка оформила думку більшості суддів Верховного Суду у справі  

«США проти штату Вірджинія» (1996), яким практика зарахування до Вірджинського 

військового інституту тільки чоловіків була визнана неконституційною; 

– інша школа феміністичної правової думки фокусується на відмінностях між 

чоловіками і жінками і вітає ці відмінності. Після дослідження психолога К. Гілліган, ця 

група мислителів стверджує, що жінки підкреслюють важливість відносин, контекст і 

примирення суперечливих міжособистісних позицій, тоді як чоловіки підкреслюють 

абстрактні принципи права і логіки. Метою цієї школи у правовій сфері є рівне визнання 

думки жінок щодо громадських цінностей; 

– радикальний або домінуючий фемінізм фокусується на нерівності. Представники цієї 

школи стверджують, що чоловіки, як клас, домінували над жінками, як класом, створюючи 

гендерну нерівність. Для радикального фемінізму гендер є питанням про владу. Радикальні 

феміністки стверджують, що рівність статей має бути побудована на основі відмінностей між 

жінкою та чоловіком, а не бути просто пристосуванням до цієї різниці. [4, с. 43] 

У вітчизняній філософії права мова йде не стільки про феміністичну, скільки про 

гендерну юриспруденцію. При цьому гендерна рівність розглядається як така, що  

передбачає однакове справедливе ставлення до жінок і чоловіків. Знищення будь-якого типу 

дискримінації, включаючи соціальну, економічну, політичну й культурну, є обов’язковою 

передумовою забезпечення прав людини і сприяння підвищенню добробуту кожного 

громадянина. [5, с. 43] 
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Т. Мельник під рівністю чоловічої та жіночої соціальних статей розуміє «рівність їх 

соціального статусу, загальну участь у всіх сферах суспільного, державного та особистого 

життя на основі самоусвідомлення особистісних потреб і інтересів, подолання ієрархічності, 

відповідно до якої історично чоловіки вважалися як істоти вищі, а їх діяльність і її результати 

– більш суспільно значущі, аніж дії та їх результати, що виконували жінки». [9, с. 273] 

Лазар І.Г. розглядає гендерну рівність як процес справедливого ставлення до жінок і 

чоловіків, як рівні права та рівні можливості для жінок і чоловіків у суспільстві, рівні умови 

для реалізації прав людини, участі в національному, політичному, економічному, 

соціальному та культурному розвитку; отримання рівних винагород. [6, с. 15] 

Левченко К. тлумачить гендерну рівність як рівні права і рівні можливості для жінок і 

чоловіків у суспільстві, рівні умови для реалізації прав людини, участь в національному, 

політичному, економічному, соціальному та культурному розвитку, отримання рівних 

винагород за результатами участі. [7, с. 306] 

В цілому гендерна рівність у контексті суспільних перетворень розглядається як умова 

рівності перед законом, рівних можливостей щодо вираження своїх інтересів незалежно від 

статі людини. В даному контексті рівність передбачає, що чоловіки й жінки мають свободу 

обирати соціальні ролі і кінцеві результати відповідно до своїх намірів, цілей, бажань та 

переваг. [2, с. 534] Підкреслено, що правове вирішення проблеми гендерної рівності 

спрямоване на можливість створити такі суспільні структури, які б забезпечували 

збалансованість владних, управлінських та інших суспільних відносин між жінками та 

чоловіками, долали соціальну ієрархію між ними, сприяли б конструюванню нових форм 

взаємовідносин. [8, с. 274] 

Завадська Л. визначає у гендерній рівності такі параметри: 

1) права людини як універсальний стандарт політичних, громадянських, 

економічних, соціальних і культурних прав і свобод для жінок і чоловіків, що визнаються 

основоположним принципом політики; 

2) права людини як права жінок. Визнання цих прав пов’язане з порушенням 

рівності, його ідеології та практики реалізації в звичайному житті; 

3)  права, свободи, обов’язки, відповідальність, за допомогою яких вимірюється 

стандарт рівності як у позитивному праві;  
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4) рівні можливості як основний елемент гендерної рівності, що відображає  

ступінь реалізації та ступінь гарантованості стандарту рівності, який міститься у 

законодавстві. [3, с. 162] 

На думку М.І. Крочук, гендерна рівність як філософсько-правова категорія охоплює 

множину структурних компонентів, а саме: рівність прав – законодавче наділення 

однаковими правами осіб чоловічої та жіночої статей у всіх сферах життя; рівність 

можливостей – забезпечення (гарантії) на практиці рівних умов щодо рівного розподілу, 

використання політичних, економічних, соціальних та культурних цінностей, які виключають 

дискримінацію та обмеження будь-якої статі, що негативно впливають на життєдіяльність і 

самовираження; забезпечення рівних умов для реалізації прав та можливостей; гендерна 

симетрія – стан, при якому принцип рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків 

реалізований на практиці; гендерна мобільність – здійснення дій, спрямованих на 

вирівнювання соціального статусу людини, не погіршуючи при цьому чинного становища 

жінок і чоловіків; гендерна адекватність – забезпечення адекватного ставлення суспільства до 

природних особливостей чоловіка і жінки. [5, с. 152] 

Т.І. Фулей виділяє цілі, що ведуть утвердження гендерної рівності, серед яких: розвиток 

і поліпшення представницької демократії, яка не може собі дозволити бути «гендерно 

сліпою». Жінки і чоловіки, беручи рівномірну участь у прийнятті всіх рішень у суспільстві, 

залучали б відмінний життєвий досвід, що є важливий для стійкого розвитку суспільства 

загалом; індивідуальна економічна незалежність, яка призводить до закріплення рівної 

оплати, рівного доступу до кредитів, рівних умов на ринку праці, а також до рівного 

розподілу майна; освіта, яка впливає на способи трансформації суспільних норм, знань і 

вмінь; визнання необхідності усунення розбалансованості в суспільстві та спільна 

відповідальність чоловіків і жінок за її досягнення. [11, с. 27] 

Таким чином, представники гендерного підходу до ідеї рівності відстоюють рівність 

чоловіка і жінки як представників статі, взаємне проникнення обох статей у традиційно 

закріплені за іншою статтю сфери діяльності, а також вимагають рівного представництва 

чоловіків і жінок політичному управлінні.  
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ПРО ОСОБУ ЗЛОЧИНЦЯ 

УЧАСНИКА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ 

 

Формування в Україні правової демократичної держави передбачає всебічну  

охорону прав і свобод кожного громадянина. Його кримінально-правова охорона  

зазначених у Конституції України невід’ємних прав набуває особливого значення при 

розслідуванні фактів посягання на них. Аналіз наукового і методичного забезпечення 

боротьби зі злочинністю, підвищення її результативності здійснюється через запровадження  

в практику правоохоронних органів новітніх наукових досліджень та передового  

досвіду їхньої діяльності. У зв’язку з цим виконання завдань з боротьби зі злочинністю 

неможливе без проведення науковцями відповідних досліджень, результати яких 

сприятимуть підвищенню ефективності роботи правоохоронних органів з попередження  

та розслідуванні злочинів. 

На нашу думку, однією з причин неефективної боротьби зі злочинами є недостатнє 

дослідження криміналістичного аспекту пошуково-пізнавальної діяльності, зокрема зі 

встановлення осіб, які вчинили злочини пов’язані зі збройними конфліктами, осіб – учасників 

збройних конфліктів (невипадково, опитані нами слідчі, одностайно зазначають, що наявні у 

їхньому розпорядженні методичні рекомендації мають суттєві недоліки, не містять у 

достатньому обсязі інформації, необхідної для їхньої практичної діяльності). 

Усе це відносить зазначену багатопланову проблему до переліку актуальних напрямів 

теоретичних і прикладних криміналістичних досліджень. До них слід віднести й проблеми 

дослідження соціальних, фізико-біологічні та психологічні особливостей осіб, які вчиняють 

злочини пов’язані зі збройними конфліктами [1, с. 174–175]. 

Як зазначалося вище, актуальність теми визначається тим, що проблемам особистості 

учасників збройних конфліктів приділяється недостатньої уваги як у кримінології, так і в 

криміналістиці. У той же час, знаючи особливості основних ознак певних властивостей 

особистості відповідного типу злочинця, вміючи використовувати такі знання в 

оперативному аналізі здобутих фактів, співробітник правоохоронних органів може визначити 
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схильність цих осіб до певних видів кримінальних проявів тощо. Одже, важливою складовою 

у процесі розслідування та необхідним компонентом вирішення завдань кримінального 

провадження (ст. 2 КПК України), є вміння своєчасно виявити суб’єктивну сторону злочину, 

психологічні особливості особистості злочинця. Це завдання набуває особливого значення 

під час розслідування злочинів з прихованою мотивацією, в умовах повної або істотної 

відсутності відомостей про осіб, які вчинили злочин. 

Тому криміналістичне дослідження ознак зовнішності особи спрямоване на отримання 

певної інформації про властивості особистості її носія, у нашому випадку – учасника 

збройних конфліктів. 

Мета нашого дослідження полягає у формуванні особливостей складання та 

використання портрета невідомого злочинця при розслідуванні злочинів загалом і учасників 

збройних конфліктів зокрема. Розробити алгоритм методики побудови такого портрета та 

порядок збору і фіксації необхідного доказового матеріалу для його використання у процесі 

пошуку (ідентифікації) невідомого злочинця. 

Проведені дослідження показують, що значні труднощі нерідко зустрічаються по 

конкретних кримінальних провадженнях, у випадках відсутності необхідної інформації щодо 

винної особи, яку можна було б покласти в основу розробки криміналістичних версій і 

напрямів розслідування та розшуку. 

Дефіцит інформації в слідчій діяльності може бути заповнений психологічним аналізом 

злочину, при якому виявлення психологічних особливостей злочинця досить часто відіграє 

вирішальне значення (відомості про стан особи у відповідний період, про виявлені нею 

вольові риси, звички, спосіб життя, про різні психічні властивості її особистості, характеру, 

поведінки тощо). Ці відомості нерідко так закодовані в ознаках події злочину, слідах і 

обставинах зовнішньої кримінальної ситуації, що їх дешифрування і встановлення придатних 

для пошуку ознак вимагає застосування спеціальних методів пізнання, серед яких дієвими, є 

методики складання криміналістичного портрета невідомого злочинця та її використання під 

час його пошуку. Визначення, виявлення, фіксація та використання у практичній слідчій 

діяльності необхідних ознак є актуальним завданням новітніх напрямів криміналістики та 

кримінального процесу. 

Зважаючи на вище викладене, ми запропонуємо приблизну (орієнтовну) модель 

криміналістичного портрету злочинця, визначимо доцільні прийоми його розробки за 

матеріалами кримінальних проваджень військових злочинів. 
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Свого часу, Ганс Гросс пропонував своєрідний алгоритм розслідування злочинів, які 

вчинялися злочинцями з окремої соціальної групи – особами ромської національності. Він 

обґрунтовано вважав, що цим особам характерний специфічний комплекс психологічних 

властивостей, які обумовлені унікальністю їх життєвого укладу. В основу такої методики 

покладена ідея про те, що в слідах злочинної діяльності відображається сукупність 

психологічних властивостей, яка притаманна для представників кожної конкретної соціальної 

групи, і як наслідок – дає можливість для наступної ідентифікації їх у результаті аналізу 

слідів на місці злочину [2, с. 466–472]. 

Спираючись на цю методологічну пораду, проаналізуємо як вона «працює» відповідно 

до анонсованих злочинців. 

Так, кількість злочинів, пов’язаних зі збройними конфліктами, з кожним роком суттєво 

зростає. Хоча державна статистична звітність не передбачає виокремлення кримінальних 

проваджень, які розслідуються у зв’язку зі збройним конфліктом на Сході України. У 

Єдиному реєстрі досудових розслідувань окремого обліку конкретної категорії проваджень, 

які стосуються збройного конфлікту, також немає.  

За нашим дослідженням – це понад 12 000 «воєнних» проваджень за 6 років війни в 

шести областях (Донбас і прилеглі до Донбасу й Криму регіони: Донецька, Запорізька, 

Луганська, Дніпропетровська, Харківська та Херсонська області).  

Ці провадження, пов’язані зі збройним конфліктом в Україні, здійснюються за  

такими статтями КК України: 109 – дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення 

конституційного ладу; 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканість України; 

111 – державна зрада; 258-3 – сприяння діяльності терористичної організації;  

258-5 – фінансування тероризму; 260 – створення непередбачених законом воєнізованих або 

збройних формувань; 437 – планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної 

війни; 438 – порушення законів та звичаїв війни (лише 71-не провадження кваліфікувалося за 

статтями 437 та 438 Кримінального кодексу України, тобто менше 1-го відсотка від усіх 

відкритих проваджень) (ст.ст. 260, 258, 258-3, 109, 110, 111, 113, 114, 437, 438 кримінального 

кодексу України) [3].  

Проте, якість і результативність цих розслідувань залишається на низькому рівні, 

оскільки – це складна багатоаспектна проблема, яка ускладнена відсутністю науково 

обґрунтованих криміналістичних рекомендацій (методик). 
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Основою інформаційної бази розслідування зазначених злочинів є місце події, 

обстановка і обставини місця події, поведінки осіб, які брали у ній участь, дані про особу, 

зібрані на місці події, які можуть мати різний характер. 

На тлі збільшення обігу зброї, появи ветеранів бойових дій, впливу загальної 

маргіналізації суспільства, інтенсивними міграційними процесами, ослабленням економіки, 

зниженням добробуту населення тощо, вчиняються: злочини проти особи (незаконні 

затримання, допити, знущання над мирним населенням, катування, тортури, зґвалтування 

(«насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом» чи «примушення  

до вступу у статевий зв’язок»), погрози зґвалтування (що за міжнародним правом вважається 

катуванням), незаконне ув’язнення чи викрадення, побиття, імітації розстрілів, змушування 

витягати тіла загиблих під обстрілами чи навіть використання як «живого щита»,  

грабежі тощо) і щодо майна, незаконний обіг зброї (внаслідок цього виникають умови для 

здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів із застосуванням зброї), безпрецедентне 

зростання кількості вимушених переселенців, крім цього, слід зазначити, що питома вага 

злочинів, вчинених у стані алкогольного сп’яніння в порівнянні з попередніми періодами  

(до початку бойових дій на сході країни), зменшився, що свідчить про збільшення частки 

умисних злочинів. 

Наведені статистичні дані вказують на зростання частки так званої соціальної 

злочинності [4]. в Україні фіксують стрімке зростання індексу споживчих цін [5]. 

На останок сформулюємо приблизну (орієнтовну) модель «криміналістичного 

портрета» особи злочинця, учасника збройних конфліктів, яка містить такі ознаки: 

– особа (ймовірно чоловічої статі), яка перебирає на себе функції правоохоронних 

органів, колишній боєць; 

– наявність певних професійних (військових, спеціальних) знань і навичок; 

–  має доступ (особисто або через зв’язок) до зброї, спеціальної техніки, вибухових 

речовин (наявність певного рівня їхнього володіння та вміння керування військовою 

технікою); 

– наявність антигромадської установки; 

– відсутність постійної роботи, професії (або їх не престижність), маргінальна 

поведінка;  

– неповага до прав та свобод окремих категорій громадян, нехтування 

загальнолюдськими нормами; 
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– шкідливі звички, схильність до вживання спиртного (частіше зловживання); 

– наявність злочинних навичок і звичок; 

– прояви жорстокості, садизму, озлобленості, ідей помсти (родичі жертв тощо); 

– наявні механічні пошкодження на тілі (сліди поранень, впливу на організм, 

наслідки контузії, тортур) та психічні деформації (пограничні стани); 

– наявні татуювання, які видають належність до військової служби, злочинного 

світу тощо. 

Таким чином, зростанню злочинності в Україні слід протиставити поєднання 

законодавчих ініціатив, організаційних заходів і сучасних наукових розробок. Основним 

завданням науки є актуалізація теоретичного і методичного забезпечення боротьби зі 

злочинністю, підвищення її результативності через запровадження в діяльність 

правоохоронних органів найновіших наукових досліджень і передового досвіду. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Питання гендерної рівності стало наріжним каменем для багатьох країн у процесі їх 

становлення як сучасних демократичних держав. Утвердження гендерної рівності –  

це елемент масштабної культурної трансформації суспільства, що змінює функціонування 

традиційних інститутів і сприяє розвитку нових, демократичних. Поширення цінностей 

гендерної рівності сприяє соціальному, політичному, а також економічному розвитку  

країн. Проте, незважаючи на актуальність та важливість цього питання, процес утвердження 

гендерної рівності у багатьох країнах має лише формальний характер. Це питання 

здебільшого виноситься на порядок денний вищих органів державної влади лише  

під натиском міжнародних та національних організацій, які ведуть боротьбу з  

гендерною нерівністю. 

Проблеми гендерної рівності всебічно досліджуються вченими в багатьох країнах світу 

як у політичній сфері, соціальній, економічній, так і з питань зайнятості та міграції.  

В Україні питання рівності жінки та чоловіка досліджували такі науковці, як В. Авер’янов, 

Н. Грицяк, О. Кулачек, О. Петришин, М. Білинська, О. Руднєва, В. Гошовська, О. Вілкова, 

О. Синявська, І. Тукаленко, В. Соколов, М. Саприкіна, В. Погорілко, В. Романова,  

М. Щелкунова та інші. 

Враховуючи європейський вектор розвитку нашої держави, Україна за останні 

десятиліття зробила значні кроки у вивченні та усвідомленні проблеми гендерної нерівності. 

Перш за все, значну роль у цьому відіграло прийняття Конституції України [1], що створило 

правові підвалини для формування громадянського суспільства. Вона закріпила сучасні 

принципи організації громадянського суспільства та, зокрема, принцип гендерної рівності 

(стаття 24 Конституції України). Відповідно до Конституції України рівноправність між 

жінками і чоловіками забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у 
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громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у 

праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, 

встановленням пенсійних пільг тощо. Забезпечення Конституцією України принципу  

рівності прав і свобод громадян перед законом має важливе значення для розвитку діяльності 

вищих органів державної влади в напрямку забезпечення рівних прав і можливостей 

незалежно від статі. 

Державна політика України сьогодні здебільшого спрямована на створення рівних умов 

та надання рівних можливостей для жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності, при 

цьому вона проводиться відповідно до міжнародних договорів. Україна прийняла  

Цілі Сталого Розвитку (ЦСР), приєдналася до Пекінської Декларації та Платформи Дій 

(ПДПД) на 4-й Світовій Конференції Жінок (1995) та ратифікувала ключові договори з  

прав людини, зокрема, Загальну декларацію прав людини, Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права, Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок та її Факультативний протокол, підписала Конвенцію Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами 

(Стамбульська конвенція) та інші. Крім цього, ведення ефективної гендерної політики 

передбачає існування законодавчої бази, яка буде забезпечувати фактичну рівноправність 

жінок та чоловіків у всіх сферах життя суспільства, а також налагодженого механізму захисту 

від дискримінації як для жінок, так і для чоловіків. 

Законодавство України, яке має гендерний аспект, окрім Конституції України, 

складається з таких законодавчих актів, як Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс 

України та Кримінальний кодекс України, Кодекс законів про працю України, закони 

України про освіту, пенсійне забезпечення, державну допомогу сім’ям з дітьми, охорону 

праці, Основи законодавства України про охорону здоров’я та інші. Крім того, Верховною 

Радою України 8 вересня 2005 року було прийнято спеціальний Закон України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [2], який став основоположним 

для утвердження гендерної рівності в українському суспільстві. У ньому вперше було 

введено такі терміни як «гендерна рівність», «дискримінація за ознакою статі», «сексуальне 

домагання» тощо, запроваджено введення гендерно-правової експертизи актів законодавства 

та проектів нормативно-правових актів (стаття 4 Закону). Метою цієї експертизи є надання 

висновку щодо відповідності законопроектів принципу забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. Висновок такої експертизи є обов’язковою складовою пакета 
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документів, що подаються разом з проектом нормативно-правового акту до його розгляду. 

Також, цей закон визначає основні напрями державної політики щодо забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків та подолання дискримінації за ознакою статі. 

Для забезпечення гендерної рівності були прийняті, також, такі закони України, як «Про 

засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 

явищами». Останній став імплементацією норм Стамбульської конвенції у національне 

кримінальне і кримінальне процесуальне законодавство, що дало можливість ввести 

додаткові заходи, направлені на створення запобіжних, захисних та каральних кримінально-

правових механізмів протидії різним формам насильства щодо жінок (різнівиди сексуального 

насильства, зґвалтування, примусовий аборт тощо), а також домашньому насильству. 

Незважаючи на наявність у законодавстві України профільних законів щодо 

запобігання дискримінації за ознакою статі, їх норми переважно залишаються суто 

декларативними через низку об’єктивних причин, найголовнішою з яких є низька обізнаність 

жінок із міжнародними стандартами та національним законодавством у сфері захисту від 

гендерної дискримінації. Особливо гострою ця проблема є в сільській місцевості. Жінки, 

частіше за все, не усвідомлюють, що їхні права порушуються, особливо якщо мова йде про 

дискримінацію. Ще однією причиною є те, що у суспільстві міжнародні договори 

сприймаються як абстрактні конструкції, які не містять у собі конкретних моделей для 

вирішення реальних життєвих ситуацій, а тому не викликають довіри серед налення і 

сприймаються як декларативні акти. 

Крім того, саме законодавство України є недосконалим з точки зору забезпечення 

гендерної рівності. Яскравим прикладом цього є положення Кодексу законів про працю 

України [3], який передбачає заборону на працю жінок у нічний час (стаття 175 КЗпП) та у 

статті 174 містить перелік робіт, на яких забороняється застосування праці жінок.  

В Україні продовжує діяти Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і  

небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок [4]. 

Передбачаючи понад 500 видів таких робіт, Перелік з демократизацією суспільства та 

боротьбою проти дискримінації за ознакою статі не став «мертвою нормою» – суди 
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продовжують його застосовувати і на сьогодні, що спричиняє порушення прав жінок на 

працю та їх дискримінацію. 

Таким чином, можна зробити висновок, що Україна робить кроки для наближення  

до гендерної рівності, проте все ще існують проблеми, подолання яких потребує тривалого 

часу та неабияких зусиль як з боку вищих органів державної влади, так і з боку самого 

українського суспільства. Функціонування конституційного принципу гендерної рівності  

на практиці можливе лише за умови створення розвинутої системи права та підвищення 

політичної й правової культури населення. Перш за все, необхідне вдосконалення  

правової основи для проведення ефективної гендерної політики. Необхідно ліквідувати 

наявні недоліки у законодавчих актах, а також прийняти спеціальні акти для врегулювання 

цього питання в окремих сферах. По-друге, держава повинна розробити план різноманітних 

заходів для підвищення правової культури населення. Наприклад, проведення 

широкомасштабних інформаційних кампаній, направлених на руйнування стереотипів щодо 

соціальних ролей жінок і чоловіків, підвищення рівня обізнаності та свідомості жінок, 

особливо в сільській місцевості, і в цілому широкої громадськості щодо їх прав і механізмів 

їх реалізації та захисту. 

 

Список використаних джерел 

1. Конституція України [текст] : офіц. текст : [прийнята на 5 сесії Верховної Ради  

від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – 

Ст. 141. 

2. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України 

від 8 вересня 2005 № 2866-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. − № 52. − 

Ст. 561. 

3. Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 року // Відомості Верховної Ради 

України. – 1971. - №50. – ст. 375. 

4. Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на 

яких забороняється застосування праці жінок: Наказ Міністерства охорони здоров’я України 

від 29.12.93 №256 // Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 30 березня 1994 р. 

за № 51/260. 

  



 

79 

 

Коваленко Лариса Павлівна, 

професор кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, 

доктор юридичних наук, доцент 

 

Коваленко Богдан В’ячеславович,  

аспірант кафедри адміністративного та  

господарського права Запорізького  

національного університету  

 

 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Питання гендерної рівності та протидії дискримінації залишаються на порядку денному 

Європейського Союзу. Рівність жінок і чоловіків є однією з основних цінностей ЄС і 

політики Східного партнерства зокрема.  

ЄС заохочує гендерна рівність через законодавство, моніторинг, політичне  

керівництво, просвітницьку діяльність, підтримку проектів. У «Плані дій ЄС щодо 

забезпечення гендерної рівності» (The European Union’s new Gender Action Plan 2016-2020) 

наголошується на необхідності зміни інституційної культури і важливість систематичного 

використання гендерного аналізу для досягнення рівності, розширення прав і можливостей.  

У тексті Спільної декларації за результатами саміту Східного партнерства у Брюсселі 

(листопад 2017 р.) виражається прихильність просуванню рівності між чоловіками і жінками і 

сприяння розширенню можливостей жінок, а також акцентується увага на «важливості 

побудови активного громадянського суспільства та забезпечення гендерної рівності для 

вивільнення повного економічного і соціального потенціалу всього суспільства, прискорення 

економічного розвитку і зміцнення соціальної згуртованості» (п. 5). Цей документ чітко 

окреслив основні вектори розвитку країн Східного партнерства. Таким чином, важливо 

оцінити прогрес і поставити завдання для вирішення тих викликів, які стоять перед країнами-

партнерами в цій сфері. 

В рамках аналізу наскрізної мети «Гендерна рівність і недопущення дискримінації» 

оцінювався прогрес за напрямами, передбаченими Загальною робочим документом, які, 

зокрема, передбачають: 

– гендерний аналіз політик/програм, що реалізуються країнами ВП; 

– наявність/дієвість антидискримінаційного законодавства і структур, що 

забезпечують рівність; 
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– забезпечення можливостей для жінок в рамках конкурсів ЄС для молоді; 

– забезпечення можливостей для жінок в подоланні гендерного розриву в доступі до 

фінансів. 

Уже в самому «Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом»,  

в статті 420 (глава 21), сказано, що угода повинна забезпечувати досягнення цілей, серед 

яких: забезпечення гендерної рівності та забезпечення рівних можливостей для жінок і 

чоловіків у сфері зайнятості, освіти , підготовки, економіки і суспільства і прийняття рішень. 

Крім того, наведено ряд директив (щодо гендерної рівності).  

За останні півтора року Україна досягла значного прогресу в прийнятті базових 

документів для посилення політики гендерної рівності в країні. Вперше гендерні питання 

включені в пріоритетний план дій уряду на 2018 р. Прийнята «Державна соціальна програма 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»  

(квітень 2018 р.) Вперше з моменту ратифікації Україною Конвенції (1981 р.), розроблений і 

затверджений «Національний план дій» (НПД) по виконанню рекомендацій, викладених в 

заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмого 

періодичної доповіді України про виконання «Конвенції про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок в період до 2021 року» (вересень 2018 р.) Проведено оцінку та 

прийнято оновлений «Національний план дій щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН 

один тисяча триста двадцять п’ять «Жінки, мир, безпеку» на період до 2020 року» 

(вересень 2018 р.) Важливо відзначити, що Україна-єдина країна, яка прийняла НПД, 

перебуваючи у військовому конфлікті. Крім розробки і прийняття базових документів, були 

скасовані дискримінаційні положення по відношенню до жінок. 

Зрозуміло, що часи змінилися, змінилися умови праці, та й сам цей перелік вже 

суперечив національним законодавством, вимогам законодавства ЄС, міжнародним 

зобов’язанням України з питань гендерної політики. 

Доброю практикою є реалізація в країні проекту «Гендерне бюджетування в Україні». 

Проект реалізується з 2013 року за підтримки «Шведського агентства міжнародного 

розвитку» (Sida). Його мета – підвищити економічну ефективність і прозорість бюджетних 

асигнувань з урахуванням різних потреб жінок і чоловіків. Проект активно працює з 

Міністерством фінансів України. Так, гендерний підхід і гендерно-орієнтоване  

бюджетування було включено в «Стратегію реформування управління державними 

фінансами на 2017-2020 рр». Вперше відкрита магістерська програма «Гендерні студії» на 
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факультеті соціології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Перший 

набір – 10 осіб (8 дівчат та 2 хлопця). 

Виклики, які залишаються в рамках досягнення цієї мети: впровадження практики 

застосування гендерного аналізу при розробці та моніторингу державних політик; включення 

гендерних пріоритетів в секторальні реформи; налагодження ефективного механізму 

реалізації зазначених вище документів на місцях; відпрацювання моніторингу та оцінки 

прийнятих документів. Також актуальним залишається питання збору та застосування 

дезагрегірованія даних по підлозі. 

Питання гендерної рівності та недискримінації закладені в ціль реалізації «Стратегії 

комунікації в сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки». Так, одним з комунікаційних 

завдань Стратегії є підвищення рівня обізнаності широких верств населення про європейські 

цінності і стандарти верховенства права та поваги до прав людини і основних свобод, 

забезпечення гендерної рівності та подолання дискримінації у всіх її формах і проявах. Однак 

важливим завданням для України залишається просвітницька діяльність з питань 

дискримінації та постійний моніторинг антидискримінаційного законодавства. Також 

важливим є створення чіткого механізму відповідальності за дискримінацію, в тому числі за 

ознакою статі. 

Дана мета є досить досяжною, так як у другій фазі проекту гендерна рівність  

(зокрема підхід «Жінки в розвитку») визначено однією з головних цілей Програми, а молоді 

жінки виділені як одна з пріоритетних груп. Також питання рівної участі включений в 

індикатори Проекту. Втім, для України залишається актуальним залучення молодих жінок до 

участі в конкурсах (50-75% всіх цільових груп), особливо дівчат із сільської місцевості. 

Важливим завданням залишається підвищення відсотка участі молодих дівчат і забезпечення 

механізмів легкого доступу до участі в конкурсах проекту. Остаточні висновки можна буде 

зробити після реалізації проектів. 

Виходячи із зазначених тенденцій, можемо констатувати, що Україна за останні  

роки досить просунулася в питаннях реалізації гендерної політики. Багато вже зроблено, але 

багато ще належить зробити. Так, у фокусі уваги залишається необхідність вдосконалення 

законодавства (зокрема, ратифікації Стамбульської конвенції), інтеграція комплексного 

гендерного підходу в секторальні реформи, посилення національного гендерного механізму, 

особливо на місцях. Це вимагає політичної волі і залучення всіх відповідних акторів,  

а також адекватного інвестування ресурсів. Актуальним залишається питання популяризації 
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принципу рівних прав та можливостей чоловіків та жінок і формування загальної 

антидискримінаційної культури. Важливим є посилення політичного представництва жінок 

на всіх рівнях. 

Рух вперед бачиться в двох паралельних напрямах. Перше – посилення спеціального 

гендерного законодавства та спеціальних конкретних заходів по його реалізації,  

ключення окремих гендерних цілей і завдань до порядку денного реформ, посилення 

національного гендерного механізму і його реалізацію в реальній практиці. Друге – 

імплементація комплексного гендерного підходу у всіх стратегіях, політиків і реформах в 

Україні, що забезпечить рівні права і можливості для жінок і чоловіків в усі сферах 

суспільного життя. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Становлення сучасного демократичного суспільства є складним трансформаційним 

процесом, який не може обійтися без гендерних перетворень. Якщо Українська держава 

прагне до демократичного розвитку, то уряд, насамперед, має орієнтуватися на світовий 

досвід та дотримуватися міжнародних стандартів. У 2000 р. 189-ма країнами на Саміті 

тисячоліття ООН була прийнята «Декларація Тисячоліття ООН, яка визначила всеосяжні 

рамки цінностей, принципів і ключових чинників за певними мандатами». Тоді забезпечення 

гендерної рівності було визначено третьою серед усіх цілей, зазначених у цій Декларації. 

На початку триденного Саміту зі сталого розвитку, 25 вересня 2015 р., 193 держави-члени 

ООН одностайно ухвалили сміливу нову глобальну програму з ліквідації бідності до 2030 року та 

забезпечення сталого майбутнього. Гендерна рівність займає п’яту позицію і передбачає 

досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчат. Для того щоб 

трансформаційні процеси були ефективними в Україні, вони потребують системного 

законодавчого регулювання, яке має реалізовуватися за допомогою необхідних інститутів та 

інструментів 

На конституційному рівні встановлено, що «громадяни мають рівні конституційні  

права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками» (ч. 1 ст. 24). Окрема норма спрямована на забезпечення рівності прав жінки і 

чоловіка (ч. 2 ст. 24). 

Рівні права й можливості обох статей є одним із основних принципів демократії та 

поваги до людини. Важливою складовою становлення демократії є ґендерна складова, яка 
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забезпечує реалізацію конституційних прав і свобод людини без дискримінації за ознакою 

статі. Становлення справжньої демократії в усіх напрямах може відбуватися тільки в такому 

суспільстві, де реальним є принцип рівної й рівноцінної громадянської гідності жінок і 

чоловіків, забезпечення рівних можливостей кожному із його членів. 

У сучасній правовій науці дослідження ґендерної проблематики, в тому числі  

її конституційно-правової характеристики, здійснювали такі вчені, як Н.Б.  Болотіна,  

Л.М. Завадська, Г.М. Комкова, К.Б. Левченко, Т.М. Мельник, А.С. Олійник, О.М. Руднєва, 

Н.О. Шведова та ін. 

Незважаючи на чималий доробок у визначеній сфері, ця проблематика залишається 

актуальною. У контексті світового співтовариства, міжнародного спілкування, проведення 

конституційних реформ, глобалізації проблеми соціально-статевої рівності людей є 

важливими для України. Перед державою стоїть завдання забезпечення прав людини 

незалежно від її статі – таке зобов’язання України закріплено в Конституції України, в якій 

визначено шлях ґендерного розвитку і наповнення ґендерним компонентом усього 

національного законодавства. 

Аналіз розвитку ідеї ґендерної рівності на міжнародному рівні дає можливість 

визначити світові тенденції розвитку ґендерної політики, а саме: включення ґендерного 

компонента до державних стратегій, планів, програм; конституційно-правове забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у національних суспільствах на основі 

узгодження національних законодавств з міжнародними нормативно-правовими 

документами; поширення державного впливу на формування ґендерної ідеології у свідомості 

населення регіонів, держав з метою ліквідації патріархальних стереотипів та запобігання 

проявам дискримінації за ознакою статі; формування ґендерної культури як компонента 

культури сучасної цивілізації; включення ґендерного компонента в політичну культуру 

світового співтовариства; наповнення ґендерним змістом діяльності політичних партій та 

громадських об’єднань. 

Ці тенденції є основою ґендерних перетворень в Україні. Підписавши міжнародні 

документи, в яких знайшов відображення й закріплення такий підхід, вона цим самим 

визнала його найбільш доцільним для визначення планів, програм і перспектив свого 

розвитку, а отже, зобов’язалася формувати та здійснювати державну ґендерну політику. 

В Україні останніми роками досягнуто значного прогресу у вивченні й осмисленні 

жіночої і ґендерної проблематики та вирішенні ґендерних проблем. Накопичений досвід 
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потребує пошуку шляхів перетворення усталеного механізму забезпечення рівних прав і 

рівних можливостей жінок на сучасний механізм забезпечення рівних прав і можливостей 

обох статей, тобто ґендерної рівності. Цей механізм має ґрунтуватися на філософії  

розвитку обох статей, їх рівновазі, збалансованості та взаємодоповнюваності. Втілення 

конституційних норм про людські права і людський розвиток мають набути реального змісту, 

об’єктивації й актуалізації. 

Аналіз сучасного суспільно-політичного та соціально-економічного становища жінок і 

чоловіків в Україні свідчить про наявність дискримінації за ознакою статі. Сьогодні науковці 

констатують порушення принципу рівності між чоловіками і жінками в доступі до 

соціального розподілу. Дослідження економістів та соціологів показують, що економічне 

становище жінок є гіршим, ніж чоловіків: наявна фемінізація бідності; виконання 

материнської функції часто стоїть на заваді службовій кар’єрі жінки та належно не 

враховується в подальшому соціальному забезпеченні; жінки більшою мірою зазнають 

дискримінації при прийомі на роботу; кількість жінок на керівних посадах, особливо на 

вищих рівнях управління, значно менша, ніж чоловіків; аналогічна тенденція спостерігається 

і в кваліфікаційному розподілі між вченими-жінками і вченими-чоловіками у сфері науки. 

Водночас практика показує, що існує й проблема захисту чоловіків. В Україні середня 

тривалість життя чоловіків на 10–12 років менша, ніж жінок і відповідно на 15 років менша, 

ніж у розвинених країнах; чоловіки частіше зазнають трудового каліцтва та стають жертвами 

нещасних випадків; вони гірше, ніж жінки, адаптуються до зміни соціального статусу та 

способу життя, про що свідчать дані ґендерного аналізу суїциду; є потреба в розробленні 

спеціальних програм щодо запобігання алкоголізму, наркоманії серед чоловіків, забезпечення 

їх репродуктивного здоров’я тощо. 

«Державна ґендерна політика» – це дії органів державної влади з вирішення проблем 

забезпечення ґендерної рівності в суспільстві, а саме забезпечення однакових для жінок і 

чоловіків суспільного статусу, умов реалізації прав людини, можливостей використовувати 

соціальні та економічні ресурси, робити свій внесок у національний, політичний, соціальний, 

економічний і культурний розвиток, а також рівного права для жінок і чоловіків мати 

однакову користь від результатів їх діяльності. Такої рівності статусів жінок і чоловіків 

можна досягти лише в суспільстві, яке сприйматиме як аксіому те, що жінки є активним 

суб’єктом громадянського суспільства та державотворення, а не лише об’єктом державного 
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захисту. Саме згаданий підхід має стати вихідною позицією у формуванні державної 

ґендерної політики України, яка продовжує якісно і змістовно розвиватися. 

Ґендерний підхід як стратегічний напрям насамперед має упроваджуватися через 

дотримання органами державного управління таких умов своєї діяльності:  

1) підтримка природної ролі, яку відіграють жінки у стабільному розвитку;  

2) визнання того, що результати політики істотно впливають на розвиток жінки і 

чоловіка як особистостей; 

3) забезпечення умов, за яких думки жінок і чоловіків як учасників процесів 

прийняття рішень на всіх рівнях щодо ключових моментів, які впливають на їхнє життя, 

будуть враховуватися однаковою мірою; 

4) створення умов, за яких у всіх сферах суспільного життя державна політика 

базуватиметься на даних, деталізованих за статтю;  

5) забезпечення рівного доступу для жінок і чоловіків до державної служби;  

6) забезпечення рівної участі в справедливому розподілі ресурсів між чоловіками й 

жінками;  

7) надання жінкам права особисто визначати свої потреби, виражати сподівання, 

набувати професійних навичок, досвіду, соціальної впевненості нарівні з чоловіками;  

8) вживання в офіційних документах, політичних заявах мови, яка була б ґендерно 

толерантною і не мала дискримінаційних виразів. 

Одним із дієвих механізмів впровадження ґендерного підходу в державне управління є 

також забезпечення участі в ньому представників соціальних груп, зокрема жінок і чоловіків, 

з метою врахування інтересів, можливостей та досвіду представників кожної статі.  

Можна тлумачити поняття «ґендерний паритет в державному управлінні» як ґендерно 

збалансовану участь у процесах управління суспільним розвитком, що передбачає не лише 

однакову кількість жінок і чоловіків, а й їх свідому діяльність, яка ґрунтується на взаємній 

повазі до різних поглядів і позицій та розумінні відмінностей досвіду й потреб кожної  

статі. Мета досягнення ґендерного паритету в державному управлінні є подвійною: 

забезпечити збалансовану участь чоловіків та жінок в управлінні державою, що передбачає 

усунення структурних та системних бар’єрів для участі в ньому жінок, та гарантувати 

інтеґрацію ґендерних питань до процесів ухвалення рішень, їх виконання, моніторингу та 

оцінювання на державному рівні. Таким чином, досягнення ґендерного паритету в 

державному управлінні вимагає вирішення трьох основних завдань:  
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1) забезпечення критичної маси представників кожної статі в процесі управління;  

2) розвитку потенціалу людських ресурсів;  

3) удосконалення державного механізму забезпечення ґендерної рівності.  

Сьогодні в Україні видається необхідним законодавче врегулювання участі жінок в 

управлінні державою. На мою думку, тимчасове привнесення елементів пропорційності 

представництва жінок і чоловіків на вищих щаблях усіх гілок влади, тобто квотування, є 

необхідним заходом упорядкування державно-управлінських відносин. 

Державна ґендерна політика може вступати в конфлікт із домінуючими у суспільстві 

цінностями, відповідно до яких жіночий досвід і внесок у суспільний розвиток часто 

вимірюється за чоловічими стандартами. Така політика як один з основних реґулятивних 

механізмів суспільного життя покликана підтримувати цінності справедливості, поваги до 

особистості поза її статевою належністю. 

Ґендерна рівність як ідеологічний компонент державної політики та державного 

управління покладена в основу напрямів розвитку державної ґендерної політики на 

сучасному етапі розвитку українського суспільства. Вона має стати важливою складовою 

загального принципу рівності як принципу демократичної побудови суспільства. Українська 

держава включила принцип рівноправності жінок і чоловіків у Конституцію, але необхідно 

ще забезпечити практичне здійснення цього принципу, що є основним завданням державної 

ґендерної політики. 

На сучасному етапі розбудови Української держави існує проблема невідповідності 

наявного рівня державного забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків 

сучасним міжнародним вимогам щодо досягнення ґендерної рівності, а отже, й потребам 

розбудови правової, демократичної, соціальної держави, що зумовлює актуальність 

відповідних досліджень. Аналіз соціально-економічного становища жінок і чоловіків, а саме: 

місця та ролі жінок і чоловіків у структурі населення, у сфері освіти та професійної 

підготовки, економічної активності, зайнятості, у сфері оплати праці, веденні домашнього 

господарства, підприємницької діяльності, у сфері політичної активності, ролі ЗМІ у 

формуванні ґендерних стереотипів, дає підстави стверджувати про наявність в українському 

суспільстві окремих проявів дискримінації за ознакою статі як жінок, так і чоловіків, що 

потребує вдосконалення в країні державної ґендерної політики. 
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Міжнародно-правові норми, рекомендації ООН з питань ґендера, світові тенденції 

розвитку ґендерної політики, а також міжнародна методика вимірювання ґендерної рівності є 

важливим інструментарієм для ґендерних перетворень в Україні. 

Основним пріоритетом державної ґендерної політики має бути забезпечення умов для 

ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі в українському суспільстві, ключовими 

показниками якої є доступ до використання ресурсів, розподіл доходів, представництво на 

управлінських і політичних посадах, рівень завантаження при веденні домашнього 

господарства і громадських справ, рівень освіти, рівень захворюваності й тривалість  

життя. Цього можна досягти через реалізацію таких напрямів державної ґендерної політики: 

узгодження правової бази щодо питань ґендерної рівності з вимогами міжнародного 

законодавства про дотримання прав жінок і чоловіків в єдності з основними правами  

та свободами людини; розробки правових норм, необхідних для здійснення на  

практиці конституційного принципу рівних прав та можливостей; створення ґендерної 

системи управління з метою координації діяльності суб’єктів державної політики щодо 

забезпечення ґендерної рівності на державному, регіональному та міжнародному рівнях; 

сприяння досягненню та контролю за дотриманням рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків у всіх сферах життя. 

Крім державних механізмів, важливу роль у забезпеченні ґендерної рівності  

відіграє громадянське суспільство, яке має створити та гарантувати середовище, де права 

людини розглядаються як головні і практично реалізуються. Це стає реальним лише за  

умов формування ґендерної культури суспільних відносин, побудованих на принципах 

ґендерної демократії. 

Отже, ґендерний паритет у державному управлінні як ґендерно збалансована участь 

жінок і чоловіків у процесах управління суспільним розвитком передбачає не лише однакову 

їх кількість, а й свідому діяльність, яка ґрунтується на взаємній повазі до різних поглядів і 

позицій та розумінні відмінностей досвіду й потреб кожної статі. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАДОВОЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ТА ІНШИХ ПОТРЕБ ЖІНОК В УКРАЇНІ 

 

Однією із сучасних проблем, що мають суттєве значення, поряд із широким спектром 

соціально-економічних завдань держави та суспільства є теоретична розробка та практична 

реалізація заходів щодо забезпечення гендерної рівності. В умовах формування державної 

політики щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, не менш важливим 

завданням є теоретичне дослідження та обґрунтування питань щодо забезпечення гендерної 

рівності в органах державної влади. 

У цьому контексті не менш важливим є питання визначення факторів впливу сучасного 

реформування державних інституцій на задоволення соціальних або інших потреб жінок. З 

огляду на це, безперечно насамперед варто визначити основні потреби, які є наразі та які 

можуть у подальшому виникати у жінок. Для з’ясування та визначення потреб жінок, 

насамперед, на нашу думку, варто надати загальну характеристику потреб людини, у т.ч. й 

визначити смислову складову самого поняття «потреба». 

Як самостійна наукова проблема, питання про потреби стало розглядатися в філософії, 

соціології, економіці, психології в першій чверті XX століття. Узагальнено «потребу»  

можна визначити як необхідність в чомусь. Слід підкреслити, що досить велика кількість 

вчених «розглядають потребу як стан напруги». У житті можна спостерігати як сама поява 

потреби змінює стан людини. Такий стан змушує її шукати причину дискомфортності, 

з’ясовувати, чого людині не вистачає. Таким чином, потреба спонукає людину до дії, до 

діяльності, до активності [1]. 

Слід зазначити, що потреби виявляються у вигляді емоційно забарвлених бажань, 

потягів, прагнень, а їх задоволення – у вигляді оціночних емоцій. Потреби виявляються 

особистістю в мотивах, що спонукають її до діяльності. Виховання потреб – одна з 

центральних завдань формування особистості. Потреби визначають вибірковість сприйняття 
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світу, фіксуючи увагу людини переважно на тих об’єктах, які можуть задовольнити його 

потреби. Протягом життя потреби людини змінюються і зростають. 

Також, слід звернути увагу й на зв’язок поняття «потреби» з іншими поняттями: 

1)  «бажання» (конкретизована потреба) – потреба, яка прийняла конкретну  

форму відповідно: а) до культурного рівня й особистості індивіда; б) історичних, 

географічних та інших факторів країни або регіону; 2) засобами задоволення людських 

потреб є «блага»; 3) ступенем задоволення певних потреб людини є «добробут»;  

4) первинним емоційним проявом потреби людини є «потяг»; 5) соціальним процесом 

скорочення та позбавлення можливостей задоволення основних життєвих потреб індивідів 

або груп є «депривація». 

Оскільки процес задоволення потреб виступає як цілеспрямована діяльність, потреби є 

джерелом активності особистості. Для людини характерно те, що потреби здатні суттєво 

видозмінюватися залежно від суспільних форм її життєдіяльності. Розвиток людських потреб 

реалізується за рахунок суспільно обумовленого розвитку їх предметів. 

Суб’єктивно потреби репрезентуються у вигляді емоційно забарвлених бажань, потягів, 

прагнень, а їх задоволення – у вигляді оціночних емоцій. Потреби виявляються в мотивах, 

потягах, бажаннях та іншому, що спонукає людину до діяльності і стає формою прояву 

потреби. Якщо в потреби діяльність по суті залежна від її предметно-суспільного змісту, то в 

мотивах ця залежність проявляється як власна активність суб’єкта. На сьогодні існує багато 

різних точок зору щодо сутності потреби. Більшість вчених сходиться тільки в тому, що 

майже всі визнають потребу як основну спонукальну силу людської діяльності. Однак ні 

повної одностайності, ні однозначності у тлумаченні цього поняття немає  

Так, наприклад, відповідно до Української Радянської Енциклопедії, «потреба» –  

це стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в  

цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об’єктивних умов життєдіяльності 

і є рушійною силою їхньої активності. Розрізняють біологічні потреби, властиві  

живим організмам, та соціальні потреби, що мають суспільно-історичний характер і 

зумовлені розвитком матеріального виробництва. Потреби реалізуються в процесі 

задоволення їх, активного освоєння предметів споживання. Потреби тварин, які є суто 

біологічними, виникають внаслідок взаємодії організму з зовнішнім середовищем, 

визначаються інстинктами та умовними рефлексами й задовольняються предметами,  
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даними природою в готовому вигляді. Задоволення ж потреб людиною має характер 

цілеспрямованої трудової діяльності [2]. 

Водночас, фармацевтична енциклопедія у загальному розумінні визначає термін 

«потреба» як необхідність у чому-небудь, кому-небудь, що вимагає задоволення. Натомість у 

психології та біології потреба – це стан живого організму, людської особистості, соціальної 

групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об’єктивних 

умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності. В історії людського суспільства 

потреба людей як функція їх діяльності є наслідком розвитку виробництва. Характерними 

особливостями потреби є: 1) конкретний змістовний характер потреби, пов’язаної, як правило, 

або з предметом, яким прагнуть заволодіти люди, або з будь-якою діяльністю, яка повинна дати 

людині задоволення (наприклад, певна робота, гра тощо); 2) більш або менш виражене 

усвідомлення певної потреби, яке супроводжується характерним емоційним настроєм 

(привабливість об’єкта, пов’язаного з цією потребою, невдоволення і навіть страждання від 

незадоволення потреби та ін.); 3) наявність часто малоусвідомлюваного, але завжди 

присутнього емоційно-вольового стану, що орієнтує на пошук можливих шляхів задоволення 

потреби; 4) зменшення вираженості, а іноді й повне усунення цих станів, а у деяких випадках 

навіть перетворення їх у протилежні стани за умов задоволення потреб (наприклад, відчуття 

огиди, що з’являється, коли людина у стані пересичення бачить їжу); 5) повторне виникнення 

потреби, коли бажання, що лежить в її основі, знову дає про себе знати [3]. 

Натомість, згідно з філософським енциклопедичним словником, потреби – це 

властивість усього живого, яка спонукає його до активності або викликає інші реакції завдяки 

відображенню надлишку, недостатності або відсутності чинників (речовини, енергії, 

інформації), що позитивно чи негативно впливають на життєдіяльність організму, людської 

особистості, соціальної групи, історичної спільноти, суспільства загалом. Задоволення 

існуючих та виникнення нових потреб пов’язане з процесом споживання, а також з появою 

нових предметів потреб. На відміну від тварин, людина задовольняє потреби не тільки 

завдяки пристосуванню, яке домінує на початкових стадіях її індивідуального та суспільно-

історичного розвитку, а передусім завдяки створенню предметів потреб на основі певного 

способу виробництва. Людські потреби мають предметну спрямованість, якій передує т.зв. 

пошукова поведінка у межах ситуації, коли актуалізація та конкретизація потреб стимулює 

пошук предметів і способів їх задоволення (таким чином утворюється конкретно-історичний 

механізм виникнення, функціювання і задоволення потреб). Реалізація потреб неможлива без 
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адекватного усвідомлення їх, що залежить в цілому від умов та рівня культурно-історичного 

розвитку соціального суб’єкта. Усвідомлення предмета потреб набуває форми мети; 

відповідно усвідомлення шляхів, способів, засобів її досягнення – форми інтересів, які 

спонукають людину до різноманітних видів діяльності [4]. 

Взагалі, необхідно наголосити, що існують численні класифікації людських потреб, які 

розділяють за певними категоріями: 1) в залежності від сфери діяльності: потреби  

праці; потреби пізнання; потреби спілкування; потреби відпочинку; 2) в залежності від 

об’єкту потреб: матеріальні; соціальні; духовні; етичні; естетичні тощо; 3) в залежності від 

значимості: домінуючі / другорядні; центральні / периферичні; 4) в залежності від тимчасової 

стійкості: стійкі; ситуативні; 5) в залежності від функціональної ролі: природні; зумовлені 

культурою; 6) в залежності від суб’єктів потреб: групові; індивідуальні; колективні; 

громадські; 7) в залежності від характеру діяльності: оборонні; статеві; пізнавальні; 

комунікативні; ігрові. 

Американський психолог У. Мак Дугалл вважав, що в основі тих чи інших потреб 

людини лежать певні інстинкти, які проявляються через відповідні відчуття і мотивують 

людини до певної діяльності. Так, наприклад, список мотиваційних чинників на думку 

американського психолога Д.П. Гілфорда, виглядає наступним чином: 1) чинники, що 

відповідають органічним потребам; 2) потреби, пов’язані з умовами середовища; 3) потреби, 

пов’язані з роботою; 4) потреби, пов’язані з соціальним становищем; 5) соціальні потреби: 

потреба перебувати серед людей; потреба догоджати; потреба в дисципліні; агресивність;  

6) загальні інтереси: потреба в ризику або, навпаки, у безпеці; потреба в розвагах. 

Як бачимо, існують безліч класифікацій людських потреб, однак у сучасних умовах 

найбільшого поширення набула теорія америк.психолога Абрахама Маслоу, який у 1943 р. 

досліджуючи фактори, що впливають на поведінку, розбив їх на 5 категорій і розташував у 

визначеній ієрархії, в основі якої лежали найбільш насущні потреби (їжа, вода, житло), а на 

вершині – більш високі індивідуальні запити (визнання, самовираження). Коли потреби 

найнижчого рівня задоволені хоча б частково, людина починає рухатися до задоволення 

потреб іншого і не обов’язково наступного рівня ієрархії [5].  

Отже, А. Маслоу, створюючи у 1940-х рр. свою теорію мотивацій, намагався пояснити, 

чому в різний час у людей виникають різні потреби. Він вважав, що потреби людини мають 

ієрархічну структуру з 5 рівнів, а саме: 1) біологічні/фізіологічні потреби (потреби 

найнижчого рівня) є необхідними для виживання та обумовлені необхідністю в підтримці 
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життєдіяльності. Для нормального обміну речовин людині потрібна їжа, вода, придатні для 

життя умови і можливість відпочинку і сну. Ці потреби називаються вітальними, так як їх 

задоволення істотно необхідно для життя; 2) потреби в безпеці включають фізіолого-

психологічні потреби в захисті від фізичних і психологічних небезпек з боку навколишнього 

світу і впевненість у тому, що фізіологічні потреби будуть задовольнятися в майбутньому 

(наприклад, сексуальні потреби, потреби в інформації, потреби отримання страхового полісу 

або пошук надійної роботи); 3) психолого-соціальні потреби (потреби в спілкуванні, дружбі, 

любові, підтримки з боку оточуючих), реалізація яких дозволяє людям діяти в групах та 

відчувати почуття приналежності до чого-небудь або кого-небудь; 4) соціальні потреби 

(потреби в повазі з боку оточуючих, визнанні, в особистих досягненнях, компетентності, 

самоствердженні), реалізація яких дозволяє визначити своє місце в суспільстві; 5) потреби в 

самовираженні, самореалізації є так званими творчими потребами – потреби в реалізації своїх 

потенційних можливостей і зростанні як особистості [6; 7]. 

Окрім ієрархічної системи потреб людини, складеної А. Маслоу, не менш важливою для 

визначення основних потреб людини також є теорія потреб психолога з Єльського 

університету Клейтон Альдерфера (1940-2015) – одна з найбільш поширених змістовних 

теорій мотивації, які описують структуру потреб, їх зміст, зв’язок з мотивацією людини  

до діяльності [8]. Основа цієї теорії полягає в тому, що К. Альдерфер погоджується з теорією 

А. Маслоу, але виділяє лише три потреби, які турбують людей: 1) потреба існувати 

(Еxistence); 2) потреба спілкуватися з іншими (Relatedness); 3) потреба свого росту і розвитку 

(Growth). К. Альдерфер стверджував, що ці три потреби аналогічні потребам, що виділені  

А. Маслоу: потреба існувати аналогічна фізіологічним потребам, потреба спілкуватися з 

іншими – соціальним потребам, потреба зростання – потребі в самореалізації і повазі [9]. 

Теорія К. Альдерфера має принципову відмінність від теорії А. Маслоу – рух по ієрархії 

може здійснюватися як знизу вгору, так і згори вниз, у тому випадку, якщо не 

задовольняється потреба вищого рівня. Так, від потреби існувати людинга можете перейти до 

потреби спілкування, але її службове зростання може сповільнитися, і замість прагнення до 

росту по службовій драбині, її будуть цікавити відносини з людьми [8]. 

Отже, як бачимо, при вивченні потреб особистості важливо враховувати, що основні, 

провідні потреби розрізняються не тільки за змістом, але й рівнем соціальної обумовленості. 

Враховуючи вищезазначене вважаємо, що у загальному розумінні потреби людини можна 

розділити на 3 великі групи: 1) матеріальні: в їжі, одязі, предметах побуту, житлі; 2) духовні: 
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в освіті, вірі, в підвищенні кваліфікації, в художній творчості, в розвитку науки та мистецтва 

тощо; 3) соціальні: в гідній оплаті праці, у безпечних та сприятливих для здоров’я умовах 

праці, у належній соціальній захищеності, у сприятливих соціально-трудових відносинах, у 

рівних можливостях доступу до підвищення кваліфікації, у наданні рівних можливостей для 

побудови службової кар’єри, самореалізації та визнанні професійної діяльності. 

Що стосується соціальних потреб, то варто констатувати, що соціальна сфера є 

найважливішою у житті кожного суспільства. Завдяки їй реалізуються усі потреби громадян 

у житлі, освіті, ЖКГ, транспорті, зв’язку, медицині, тощо, що в подальшому сприятиме 

добробуту суспільства та економіки. 

Взагалі, під соціальними потребами розуміють те, що ми потребуємо в трудовій 

діяльності, соціально-економічній активності, духовній культурі, тобто у всьому, що є 

продуктом суспільного життя [10]. Роль держави – відслідковувати появу незадоволення 

серед населення і своєчасно задовольняти їх соціальні потреби, інакше, хвиля незадоволення 

зростатиме, що дестабілізовуватиме ситуацію у всій країні. Тому соціальні потреби громадян 

стають пріоритетними в будь-яких умовах існування країни і на будь якому рівні та етапі 

його розвитку. 

Розглянемо досить деталізовану характеристику соціальних потреб, надану 

Ю. Ніколенко, який до них, зокрема: 1) охорону здоров’я й фізичну культуру; 2) загальну 

середню, спеціальну середню, професійно-технічну й вищу освіту, систему підвищення 

кваліфікації тощо; 3) житлово-комунальне господарство; 4) пасажирський транспорт і 

зв’язок; 5) побутове обслуговування; 6) культуру й мистецтво [11]. На думку Й. Гілецького, 

за значенням у житті суспільства, основні види діяльності можна поділити на дві важливі 

групи галузей. Перша задовольняє духовні і фізичні потреби населення і охоплює освіту, 

культуру, охорону здоров’я та фізичну культуру, туризм і відпочинок. До другої групи 

галузей можна віднести житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, 

пасажирський транспорт, зв’язок, торгівлю і громадське харчування, управління, 

кредитування та страхування, які покликані забезпечувати матеріальні умови життя 

населення [12].  

Здійснивши загальну характеристику потреб людини, можна виокремити безпосередньо 

соціальні потреби жінок. На нашу думку, до них слід віднести наступні: 1) гідна оплата праці 

та преміювання на рівні з чоловіками; 2) безпечні та сприятливі для здоров’я умови праці;  

3) належна соціальна захищеність під час отримання: відпусток, вихідної допомоги при 
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звільненні, медичного забезпечення; 4) сприятливі соціально-трудові відносини; 5) рівні 

можливості доступу до підвищення кваліфікації з метою освітньо-професійного зростання;  

6) надання рівних можливостей для побудови службової кар’єри, самореалізації та визнанні 

професійної діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ НАТО 

В НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 

 

В умовах гібридної війни, яку Україна веде протягом останніх років на Сході України, 

питання оптимізації ґендерної політики у секторі безпеки і оборони України набуло 

особливої актуальності. Значною мірою це зумовлено необхідністю враховувати потреби, 

можливості, інтереси та досвід всіх категорій населення, які залучені до процесу 

врегулювання конфлікту на Сході України та забезпечення миру в країні [1].  

Слід зазначити, що Збройні Сили України протягом останніх десяти років досягли 

значного прогресу у справі залучення жінок до війська. Відповідно до інформації Головного 

управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, на вересень 2019 року у 

Збройних Силах України проходять службу 27074 жінки, з них 949 – старші офіцери. 

Важливо відмітити, що в минулому році у війську проходило службу 24897 жінок, а  

у 2008 році їх було лише 1800. Статус учасника бойових дій за участь в АТО та ООС наразі 

надано 9916 жінкам [2]. 

Політика розширення можливостей для жінок в українському війську цілком відповідає 

відповідній політиці Північноатлантичного альянсу. Протягом останніх десяти років жінки 

військовослужбовці і жінки з цивільного персоналу у країнах-членах та партнерах НАТО 

впевнено підкорюють професійні сфери, що раніше вважалися суто чоловічими і не 

доступними для жінок. У 2010 році колишня журналістка ВВС Оана Лунгеску стала першою 

жінкою-речницею НАТО. У 2017 американка Венді Бешнен очолила Офіс безпеки Альянсу. 

До цього вона тривалий час служила в Бюро дипломатичної безпеки США. Інша американка 

Роуз Гетемюллер у 2016 стала заступником генерального секретаря НАТО. Це найвища 

цивільна посада серед жінок в історії організації. У 2019 року вперше в історії жінки без 

супроводу вийшли у відкритий космос. Американки Крістіна Кох та Джессіка Мейр 

виконали надскладне завдання – замінили блок управління [3]. 
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Політику щодо впровадження принципу ґендерної рівності НАТО реалізує шляхом 

виконання Резолюцій Ради Безпеки ООН щодо жінок, миру та безпеки. Ці Резолюції 

(1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2422, 2467, 2493) визнають непропорційний вплив 

військових конфліктів на чоловіків та жінок, хлопців і дівчат та закликають до повної і 

рівноправної участі жінок на всіх рівнях запобігання конфліктам, а також до захисту від 

сексуального насильства [1]. 

Реалізація ґендерної політики НАТО включає в себе збір та аналіз інформації про 

особливості забезпечення принципу ґендерної рівності та імплементації Резолюції РБ ООН 

1325 та наступних Резолюцій WPS у збройних силах країн-членів НАТО та країнах-

партнерах. Крім того, IMS GENAD забезпечує належну координацію з ґендерних питань з 

командними структурами НАТО та штаб-квартирою НАТО, сприяє діалогу з країнами-

партнерами щодо відповідних ґендерних питань та здійснює зв’язки з міжнародними 

організаціями та агенціями, що займаються інтеграцією ґендерної перспективи у  

військову сферу [1]. 

Відповідно до Доктрини об’єднаних сил NATO STANDARD AJP-01 (Edition Е Version 1), 

ґендерний фактор повинен враховуватись на всіх етапах операцій НАТО. Чоловіки та жінки 

повинні брати рівну участь задля досягнення всеосяжного і тривалого вирішення конфлікту. 

НАТО виступає за повне виконання резолюцій Ради Безпеки ООН (UNSCR) щодо «Жінок, 

миру та безпеки» по всім ключовим завданням. 

Ґендерна рівність, відповідно до Директив НАТО це рівні права, рівні можливості, 

рівна відповідальність та доступ до ресурсів для чоловіків, жінок, хлопців та дівчат. Рівність 

не означає, що жінки та чоловіки стануть однаковими, але права, обов’язки та можливості 

жінок і чоловіків мають не залежати від статі. [4]. 

Ґендерна інтеграція – стратегія досягнення гендерної рівності у збройних силах  

країн-членів та партнерів НАТО через активізацію залучення жінок та чоловіків до 

ефективного виконання завдань за призначенням на всіх рівнях, з метою врахування інтересів 

та досвіду обох статей [4]. В результаті такого підходу, жінки у країнах Альянсу на рівні з 

чоловіками проходять військову службу і обіймають керівні посади. 

Оцінка перспектив ґендерної інтеграції спрямована на визначення ґендерно-зумовлених 

відмінностей у соціально-професійному розвитку та ставленні до жінок та чоловіків в 

означеному контексті, що відображено в їх соціальних ролях та взаємодії, в розподілі праці, 

владних повноважень та доступі до ресурсів. У діяльності стратегічних команд НАТО, 
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оцінка перспектив ґендерної інтеграції була підставою для виконання положень Резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», а також додаткових ґендерних директив. 

Мета їх полягає в тому, щоб враховувати специфіку ментальності, поведінки та потреб 

чоловіків і жінок у контексті НАТО [5].  

Значну роль на шляху до реалізації ґендерної політики Північноатлантичний альянс 

відводить питанню впровадження ґендерної освіти в країнах-членах НАТО та країнах-

партнерах та формуванню у цивільних та військових співробітників НАТО відповідних 

ґендерних компетенцій. З 2013 року роль лідера у сфері ґендерної освіти НАТО належить 

Скандинавському центру з питань ґендеру у військових операціях (NCGM), де 

запровадженна значна кількість освітніх програм для військових лідерів усіх рівнів, 

проводиться підготовка радників з ґендерних питань (GENAD) і здійснюється процес 

підвищення кваліфікації викладачів вищих військових навчальних закладів [6]. 

Наразі, у Збройних Силах України впроваджене значне коло реформ, спрямованих  

на професіоналізацію, демократизацію українського війська та наближення його 

спроможностей до вимог стандартів НАТО. Врахування принципу ґендерної рівності є 

однією з вимог відповідності українського війська етичним засадам і цінностям, закладеним 

у політику Альянсу [7].  

Упродовж останніх п’яти років поступово відбувалося вдосконалення й українського 

законодавства щодо забезпечення рівних умов проходження служби для жінок та чоловіків. 

Дівчата вперше отримали змогу вступати до військових ліцеїв. Крім того, в уряді 

розробляють проєкт першого в Україні Центру гендерних компетенцій. Він опікуватиметься 

впровадженням гендерних стандартів в армії за принципом НАТО. 

У 2016 році в Україні було затверджено Національний план дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року. Цього року має бути 

розроблено і затверджено план на наступні п’ять років. Обговорення його положень нині 

триває в контенті стратегічних сесій із залученням представників Міністерства оборони 

України, Генерального штабу Збройних Сил України та Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського 

27 жовтня 2018 року, в Україні набув чинності Закон України «Про внесення  

змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших 

військових формуваннях». Він забезпечує рівність прав чоловіків і жінок під час 
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проходження військової служби та підвищує правовий захист жінок під час проходження 

ними військової служби. [8].  

Наразі, у Збройних Силах України жінки мають право виконувати обов’язки військової 

служби майже на рівних засадах з чоловіками. Проте, на даний час для жінок залишається 

заборона комплектування посад офіцерського складу, які пов’язані із використанням 

вибухових речовин, водолазними роботами. Закриті також усі посади на підводних човнах і 

надводних кораблях, в управліннях бригад надводних кораблів, (крім спеціальностей 

морально-психологічного та медичного забезпечення), посади протипожежної охорони, 

пов’язані з безпосереднім гасінням пожеж, а також логістичного забезпечення, робота на 

яких пов’язана з отруйними речовинами. Не відкриті деякі посади для жінок і у військових 

частинах спеціального призначення [8]. 

В Міністерстві оборони України і Генеральному штабі Збройних Сил України 

заплановано та здійснено низку заходів з реалізації Національного Плану з виконання 

резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року. Було 

призначено радників з ґендерних питань керівників стратегічного та частково оперативного 

рівнів, також у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського та 

вищих військових навчальних закладах тактичного рівня було внесено зміни до програм 

навчальних дисциплін і значно розширено тематику навчальних програм з урахуванням 

ґендерного компоненту. 

Для інтеграції принципу ґендерної рівності в сектор безпеки та оборони України та 

більш глибокого розуміння ґендерної політики НАТО у 2019 році в Національному 

університеті оборони України імені Івана Черняховського створено навчальний курс у 

системі дистанційного навчання з питань ґендерної рівності і основ ґендерної політики для 

представників сектору безпеки та оборони України. Курс є інтерактивним, що дозволяє 

використовувати в навчальному процесі сучасні комп’ютерні технології, відео матеріали та 

проводити тестування слухачів в режимі онлайн. Цей курс дає можливість ознайомитись з 

нормативно-правовою базою, результатами сучасних наукових досліджень з ґендерних 

питань широкому колу курсантів, слухачів і студентів та викладачів усіх вищих військових 

навчальних закладів України [8]. 

Важливо додати, що у Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, 

оборони і розвідки розпочато роботу щодо розробки нової редакції загальновійськових 

статутів Збройних Сил України. До складу робочої групи Комітету включено представників 
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Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України і Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського. З метою активізації процесів 

досягнення Збройними Силами України відповідності критеріям членства в НАТО шляхом 

прискорення внутрішньодержавних реформ, переведення сектору безпеки та оборони 

України на стандарти НАТО та покращення взаємо сумісності Збройних Сил України з 

арміями держав-членів НАТО члени робочої групи враховують в структурі і змісті проєкту 

загальновійськових статутів Збройних Сил України загальні принципи та положення, які 

визначають засади військової служби в арміях країн-членів НАТО включно з принципом 

ґендерної рівності [1]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОТРИМАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ДЕРЖАВНІЙ 

ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ 

 

Гендерна політика – це політика, що спрямована на досягнення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, на подолання дискримінації, що історично склалася  

стосовно жінок.  

Упродовж останніх десятиліть в українському суспільстві відбуваються суттєві зміни 

щодо осмислення та легітимації ґендерних відносин і запровадження низки інституційних 

інновацій в процесі становлення інституційного механізму регулювання цих відносин. 

Ґендерні відносини поступово набувають визнання як невід’ємна складова соціального 

порядку суспільства, присутня в усіх його сферах – в економіці, на ринку праці, в сім’ї, освіті, 

науці, політичних інституціях, ЗМІ тощо. Статистичні дані щодо ґендерної рівності свідчать 

про те, що: «частка жінок у Парламенті складає 12,1 %, у Кабінеті Міністрів – 12,5 % на 

вищих державних рівнях – 16,7%; частка жінок серед військовослужбовців складає 8,5 %, 

серед офіцерів – 5,3 % та серед солдатів та сержантів – 9,4 %» (дані національної доповіді 

2017 року «Цілі сталого розвитку: Україна»); «частка жінок на ринку праці в 2017 році склала 

55,7 %, що є низьким показником на противагу 69,0 % серед чоловіків; ґендерний розрив в 

оплаті праці складав 25 % у 2016 році, 21 % в 2017 році та досяг 40 % у деяких економічних 

сферах; 90,6 % тих, хто переживи зґвалтування, та 73,5 % тих, хто пережили домашнє 

насильство – жінки; жінки складають 76,5 % серед потерпілих від торгівлі людьми» 

(Державна служба статистики України) [1]. 

Гендерна рівність займає центральне місце у системі прав людини та серед цінностей 

Організації Об’єднаних Націй (ООН). Одним з фундаментальних принципів Статут ООН, 

який було прийнято світовими лідерами у 1945 році, є «рівні права чоловіків та жінок», а 

також захист та просування прав жінок, як відповідальність кожної держави. Ґендерна 

рівність – це складова поняття рівності та рівних можливостей; це індикатор, що демонструє, 

наскільки розвинутою й демократичною є держава. Демократичне суспільство повинно 

надавати і чоловікам, і жінкам рівні можливості брати участь в усіх сферах життя. Ґендерна 
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дискримінація у будь-якій соціальній сфері (як публічній, так і приватній) та у будь-якому 

інституті (від сім’ї до політики) є важливим питанням, яке в демократичному суспільстві має 

вирішуватися на державному рівні.  

Україна ратифікувала основні міжнародні документи стосовно забезпечення рівних 

прав і можливостей для чоловіків і жінок, визначивши для себе забезпечення ґендерної 

рівності як важливу складову подальшого розвитку та як один з пріоритетів державної 

політики тощо. Україна зобов’язалася до виконання міжнародних зобов’язань, щодо 

забезпечення гендерної рівності. Країна прийняла Цілі Сталого Розвитку (ЦСР), приєдналася 

до Пекінської Декларації та Платформи Дій (ПДПД) на 4-й Світовій Конференції жінок 

(1995) та ратифікувала ключові договори з прав людини, включно з Конвенцією про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1980) та Факультативний Протокол.  

Україна перебуває у процесі трансформації до демократичного суспільства. Хоча низку 

кроків для покращення стану ґендерних відносин вже зроблено. Зокрема: прийнято Закон 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків і жінок», внесено 

правки у законодавство щодо попередження домашнього насильства; Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 року 113-р «Про затвердження Національного 

плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 «Жінки, мир, безпека» на період 

до 2020 року (зі змінами), від 5.09.2018 року № 634-р «Про затвердження Національного 

плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з 

ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання 

Конвенції про ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року»; 

створено Стратегію та План Дій у сфері прав людини, нову Державну соціальну програму 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, 

різноманітні державні програми; відкрито ґендерні центри, засновано численні жіночі 

організації; проведено окремі соціологічні дослідження ґендерних відносин тощо. Цей процес 

знаходиться в стані розвитку, адже успішне регулювання ґендерних відносин у суспільстві 

передбачає утвердження цінності ґендерної рівності, недопущення дискримінації за ознакою 

статі, забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень, 

забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків щодо поєднання професійних та 

сімейних обов’язків [2, с. 118; 3]. 

У Державній прикордонній службі України (надалі – ДПС України) відкриті усі посади 

рядового, сержантського і старшинського складу усі напрями освітньої підготовки у 
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Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана 

Хмельницького (надалі – Академія). На сьогоднішній день у лавах прикордонного відомства 

працюють та проходять військову службу понад 11 тисяч жінок. Керівництвом відомства 

створено перелік заходів, що сприяють виконанню в межах компетенції завдань 

Національного плану дій з виконання Резолюції Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», а 

також Національної програми під егідою Україна-НАТО [4]. 

Позитивними прикладами забезпечення ґендерної рівності у прикордонному відомстві є 

інтегрування ґендерного компоненту у діяльність ДПС України, введення у штат 

Адміністрації Держприкордонслужби України посаду помічника Голови Державної 

прикордонної служби України з ґендерних питань, позаштатних помічників начальників 

органів з ґендерних питань, а також у Академії введено в штат посаду помічника ректора  

(з ґендерних питань). Керівництво прикордонного відомства постійно створює прозорі умови 

для професійного та кар’єрного розвитку персоналу. Представники ДПС України є 

активними учасниками діяльності Української Асоціації представниць правоохоронних 

органів (УАППО). Це громадська організація, що поєднала чоловіків і жінок з 

правоохоронних органів. Метою цієї організації є відкрите спілкування та обмін досвідом, 

нарощування потенціалу жіночого лідерства, впровадження політики ґендерної рівності та 

залучення найкращих міжнародних практик тощо. 

Результати соціологічних досліджень з питань дотримання принципу рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків в ДПС України в рамках проекту «Нове обличчя кордону», що 

проводились експертами Міжнародної організації з міграції (2018 рік), свідчать, що 56 % 

опитаних учасників проекту підтримують ідею рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Для вирішення проблемних питань із зазначеної проблематики вже вкотре в Академії 

проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація ґендерної політики на 

сучасному етапі розвитку суспільства: стан, проблеми, перспективи». Ініціативу проведення 

такого заходу було підтримано багатьма представниками правоохоронних та громадських 

організацій. Метою проведення науково-практичної конференції було провадження 

державної політики забезпечення ґендерної рівності в секторі безпеки та оборони, а також 

обговорення тих змін, що відбуваються у сучасній політико-правовій сфері на міжнародному 

та державному рівнях.  

Питання ґендерної рівності чоловіків і жінок у Збройних силах України та інших 

військових формуваннях розглядалися та досліджувалися як вітчизняними (Л. Батракова, 
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Н. Вавілова, З. Вашуріна, О. Дяченко, А. Квіт та ін.), так і зарубіжними науковцями (М. Бінкін, 

А. Давін, Р. Еґнель, С. Енлоу, Д. Паркер та ін.). Як зазначає І. Грицай, «не дивлячись на увагу 

фахівців до зазначеної тематики, вона і на сьогодні залишається дуже дискусійною та мало 

дослідженою. Відсутність ґендерного балансу в армії потребує пильної уваги науковців. 

Масштабне залучення жінок на військову службу властиве для низки держав світу, що 

зумовлює вивчення зарубіжної практики у цій сфері та потребує подальшого ґрунтовного 

соціально-політичного аналізу в руслі правого та політичного дискурсу» [5, с. 28]. 

Роль і місце жінки-військовослужбовця в Україні було досліджено багатьма вченими. 

Досліджуючи питання про те, що спонукає жінок до військової служби в Україні, науковці 

виокремлюють в основному соціально-економічні причини: високий рівень безробіття, 

скрутне матеріальне становище, наявність соціальних та економічних пільг у 

військовослужбовців (можливість отримання більш раннього і підвищеного пенсійного 

забезпечення, у порівнянні з іншими категоріями жінок), можливість професійної реалізації 

та саморозвитку, відчуття соціального захисту, медичне обслуговування різноманітні пільги 

та грошові надбавки тощо). Так, наприклад, Н. Клименко у своєму дослідженні значну увагу 

приділяє дотриманню державою ґендерного паритету в усіх сферах її діяльності для участі в 

національному, політичному, економічному, соціальному та культурному розвитку. 

Дослідником проаналізовано особливості службової кар’єри жінки у військовій організації та 

причини, що спонукають жінок до обрання військової служби, здійснено науковий аналіз 

проблем жінок в армії, пошук шляхів їх вирішення щодо ефективного реформування 

армійського організму [6, с. 116-119]. 

Окремі аспекти реалізації ґендерної політики у ДПС України досліджували 

О. Андрощук, І. Бомбергер, О. Вальчук, О. Волобуєва, В. Кириленко, В. Мірошніченко, 

О. Селіванова та ін. Усі вони відмічають той факт, що у прикордонному відомстві 

приділяється належна увага реалізації державної політики забезпечення рівних прав і 

можливостей чоловіків і жінок. Так, питання розвитку гендерної політики у ДПСУ України 

розкривають у своєму дослідженні М. Дармороз та А. Добровольська. В свою чергу 

О. Андрощук і В. Кириленко аналізують гендерну рівність науковців у науковій діяльності 

Академії: «…вагому роль у життєдіяльності ДПС України відіграє наукова діяльність, що є 

сферою інтересів жінок-військовослужбовців та працівників служби. Практика роботи у 

науковій сфері прикордонного відомства свідчить, що жінки виявляють себе у наукових 

дослідженнях як більш ґрунтовні, наполегливі та менш консервативні ніж чоловіки; вони 
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більше звертають увагу на деталі, є більш комунікабельними, відкритими до співробітництва. 

Жінки схильні до засвоєння конкретної інформації, проте поступаються чоловікам у 

здатності до побудови просторових уявлень. Можна сказати, що чоловік має стратегічне 

мислення, а жінка – тактичне» [7, с. 18]. 

О. Вальчук описує ґендерні відмінності стресостійкості жінок і чоловіків у 

екстремальних умовах: «Загалом жінки краще адаптуються до тривалої дії екстремальних 

умов, у той час як чоловіки швидше та конструктивніше реагують на швидку зміну обставин. 

Існують відмінності у планах реабілітації після стресуючих чинників: чоловіки частіше 

обирають алкоголь і спорт, у той час як жінки телевізор і хатні справи» [8, с. 58]. 

Д. Вітрова, досліджуючи роль жінок у військових конфліктах, зауважує про 

необхідність залучення жінок до переговорного процесу у конфліктних ситуаціях, що 

сприятиме більш ефективному їх вирішенню [9, с. 59–61]. 

Отже, з проведеного аналізу щодо питань ґендерної рівності жінок та чоловіків в 

Україні та ДПС України, можна констатувати, що вони є актуальними і потребують більш 

детальнішого вивчення. Право кожного чоловіка та жінки захищати свою державу – не 

просто право. Це питання використання людського ресурсу країни, залучення всіх громадян, 

без виключення, до процвітання нашого суспільства і право кожного його громадина на 

реалізацію власного потенціалу.  Для успішного його застосування необхідно створити певні 

умови для всіх, що стане потужним двигуном оборонної реформи в цілому. Своїми 

поступовими практичними кроками у сфері забезпечення ґендерної рівності в прикордонне 

відомство демонструє налаштованість до реформування в дусі євроатлантичної інтеграції і 

готовність до участі в процесі опрацювання уніфікованих підходів до викладання ґендерних 

питань в освітніх закладах сектору безпеки і оборони України. 
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ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 

 

На сьогодні Україна займає 59 місце зі 153 країни світу в гендерній рівності. Україна у 

порівнянні з 2016 року перемістилася з 69 на 59 місце. Але що таке гендерна рівність? На 

думку американського політолога Рональда Інглхарта «Гендерна рівність – це чутливий 

індикатор, який демонструє, наскільки розвинутою і демократичною є держава». Він вважає, 

що чим більше жінок в політичних інституціях, тим більш демократичне суспільство та 

економічно розвинена держава [1]. 

Як зазначає всесвітній сайт wikipedea «Гендерна рівність, також рівність жінок та 

чоловіків, рівність статей, – концепція досягнення рівних прав людини між чоловіками та 

жінками в трудових, сімейних та інших правових відносинах, а також урівнювання ролі в 

суспільстві загалом, подолання сексизму та інших видів дискримінації. На думку гендерних 

дослідниць та дослідників, гендерна рівність є наступною сходинкою соціально-статевих 

відносин після патріархальної системи. Гендерна рівність як принцип полягає в тому, щоб 

вивчити і усунути всі соціальні бар’єри, що заважають людині проявитися як особистості, а 

також створити рівні соціальні можливості для реалізації особистості жінок та чоловіків в 

усіх сферах життєдіяльності залежно від особистого вибору людини». 

З аналізу статей 3, 23, 24, Конституції України, можна визначити поняття «гендерна 

рівність» в Україні, як рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для  

його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства [2]. 

Отже, гендерна рівність це не тільки про жінок, як вважає більша частина суспільства, 

це про рівність чоловіка і жінки в суспільстві, про їх рівні права та обов’язки, про рівні 

можливості всіх верств населення для досягнення своїх цілей, про забезпечення державою 

однаковими ресурсами чоловіка та жінку для їх самореалізації в демократичному суспільстві.  

Після революції гідності 2013-2014 років Україна обрала свій європейський шлях 

розвитку. Це нелегкий шлях до змін сталих принципів співвідношення між чоловіком та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


 

110 

 

жінкою у різних сферах їх життєдіяльності. Як ми бачимо, в передових країнах світу жінка 

може займати ключові посади у всіх сферах діяльності та будь-які інші посади за бажанням. 

В Україні з 2014 року по сьогодні жінки вибороли право обіймати посади, які раніше для них 

були не доступні у сфері оборони, безпеки, освіти та інших. Так, наприклад, з 2019 року свої 

двері для дівчат відкрили всі військові ліцеї з посиленою військовою підготовкою, також 

зросла кількість жінок в лавах підрозділів спеціального призначення. У політичних 

інституціях жінки все частіше призначаються на керівні посади. Ця тенденція розвитку 

гендерної рівності в Україні показує, що ми поступово переходимо від ієрархічного стилю 

управління, умовно «чоловічого»,  до більш колегіального – «жіночого». Колегіальний стиль 

є більш раціональний для розвитку суспільства, економіки та країни в цілому. Такий стиль 

управління не створює культ однієї особистості, яка одна приймає рішення про долю 

мільйонів людей, а розв’язує проблемні питання з урахуванням пропозицій жінок та 

чоловіків, тобто рішення приймається найбільш доцільне, яке відповідає даній ситуації [3].  

В цілому, ствердження «гендерна рівність», можна визначити наступним чином, – це 

частина культурних змін, що направлена на перетворення функціонування застарілих 

суспільств та створює більш демократичні інститути.  

Фундаментальним принципом Статуту ООН, який було підписано в 1945 році, є «рівні 

права чоловіків та жінок», а також захист та просування прав жінок, як відповідальність 

кожної держави. 

Україна взяла на себе зобов’язання по виконанню положень міжнародних нормативно-

правових документів щодо забезпечення гендерної рівності. Країна прийняла Цілі Сталого 

Розвитку, приєдналася до Пекінської Декларації та Платформи Дій на 4-й Світовій 

Конференції Жінок (1995р.) та ратифікувала ключові договори з прав людини, включно з 

Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1980р.) та її 

Факультативний Протокол.  

Забезпечення гендерної рівності у секторі безпеки і оборони України є одним із 

основних пріоритетних напрямів державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції 

відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО. 

У 2014 році була підписана Угода про Асоціацію між Україною та ЄС, що зобов’язує до 

гарантування рівних можливостей для жінок та чоловіків у сферах працевлаштування, освіти, 

навчання, економіки, у суспільстві та прийнятті рішень. Уряд прийняв Нову Державну 

соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 

http://www.eeas.europa.eu/archives/docs/ukraine/pdf/6_ua_title_v_economic_and_sector_cooperation_en.pdf
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2021 року, тим самим спрямував зусилля на укріплення інституційних механізмів 

забезпечення гендерної рівності з комплексним підходом до подолання інституційних 

обмежень у сфері гендерної рівності. У 2015 році Україна долучилася до Стратегії та Плану 

Дій у сфері прав людини, метою яких є гарантування рівних прав та можливостей для жінок 

та чоловіків в усіх сферах життя. З 2016 року в Україні діє Національний план дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325. Окрім цього, з 2017 році, в Україні з’явилася 

кримінальна відповідальність за домашнє насильство, що відповідає положенням Конвенції 

Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами, проте є ще над чим працювати, адже Стамбульська конвенція ще 

не ратифікована, а норми національного законодавства не приведені у відповідність 

міжнародним стандартам [4]. 

Наряду з позитивними змінами щодо гендерної рівності залишається ряд невирішених 

питань, що породжують гендерну нерівність у секторі безпеки та оборони.  

Наприклад в статтях 23, 24 Конституції України йдеться про рівність прав чоловіків та 

жінок, а вже в статті 43 Конституції України зазначається що жінкам заборонено працювати 

на небезпечних для їхнього здоров’я роботах.  

Незважаючи на те, що жінки набагато частіше потерпають від дискримінації, ніж 

чоловіки, чоловіки також опиняються в невигідному становищі, виконуючи традиційні 

ґендерні ролі в секторі оборони. Негативне ставлення до чоловіків, які беруть декретну 

відпустку, є розповсюдженим і ускладнює умови їх перебування вдома з дітьми. Деякі 

дискримінаційні правила проти чоловіків також були введені в контексті операції об’єднаних 

сил, що обмежує можливості чоловіків взяти будь-яку відпустку по догляду за дітьми до 

закінчення конфлікту. Хоча статтями 21, 13, 22 Кодексу законів про працю в Україні 

гарантується рівність трудових прав громадян України, а вже в статті 51, 55, 56, 63, а також 

цілий розділі ХІІ породжує гендерну дискримінація стосовно чоловіків та жінок [5]. Як ми 

бачимо цей правовий документ обмежує доступ жінок до спеціальностей з підвищеним 

ризиком, стосовно чоловіків – право на догляд за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку, тим самим створює розбіжності зі статтею 18 Закону України «Про відпустки», де 

зазначається, що батько теж має право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку.  

В статті 18 ІІ розділу Положенні про проходження громадянами України військової 

служби у ЗСУ зазначається що жінки можуть бути прийняті на військову службу за 
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контрактом за наявності вакантних військових посад, які можуть бути заміщені 

військовослужбовцями-жінками [6]. Перелік військових посад, які можуть бути заміщені 

військовослужбовцями-жінками, за винятком військових посад, які можуть бути заміщені 

особами вищого офіцерського складу, затверджується Міністерством оборони України – тим 

самим створюється певні обмеження для жінок.  

Одним із питань що породжує гендерну нерівність у сфері оборони та безпеки є 

порядок звільнення військовослужбовців з військової служби за контрактом в особливий 

період. В Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу» зазначається, що в 

особливий період військовослужбовці-жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років 

мають право на звільнення з лав Збройних Сил України та інших військових формувань.  

На сьогодні приблизна 500 видів робіт є забороненими для жінок згідно Наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 1993 р. № 256 [7]. 

За статистикою Національної поліції, кількість звернень до поліції за фактами 

насильства в сім’ї – це близько 130 тисяч у рік, потерпілі – переважно жінки. Водночас 

кримінальної відповідальності за таке насильство не встановлено, системи комплексної та 

негайної допомоги жертвам домашнього насильства не створено.  

Не є винятком і оплата праці жінки та чоловіка. За даними Держстату України в 

першому півріччі 2020 року при однакових умовах праці жінки отримує на 28  % менше  

ніж чоловіки.  

Незважаючи на ці позитивні зрушення, ми розуміємо, що гендерна рівність в 

суспільстві є одним з найголовніших принципів розвитку будь-якого демократичного 

суспільства. За досвідом європейських партнерів Україна реформує усі сфери суспільного 

життя та державної влади. Поряд з тим, у питаннях гендерної рівності в Україні 

залишається ще велика кількість протирічь, які українській владі та суспільству належить 

вирішити. По-перше, поняття «гендер» не розглядається як частина реформи сектора 

безпеки та оборони, а в результаті він не був інтегрований на стратегічному, операційному 

та тактичному рівнях. Не проводиться гендерний аналіз, а потреби чоловіків і жінок, 

хлопчиків та дівчат рідко враховуються при плануванні операцій або діяльності. По-друге, 

деякі внутрішні документи та положення національного законодавства також суперечать 

принципам гендерної рівності, для поглибленого сприяння гендерної рівності їх потрібно 

змінювати або скасовувати. І на останок, перешкодою для забезпечення пріоритетності 

https://zmina.info/material/nacpolicija_otrimala_ponad_120_tisjach_zvernen_pro_domashne_nasilstvo_lish_u_4__vipadkah_rozpochate_rozsliduvannja
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гендеру є відсутність концептуального розуміння гендеру та гендерних питань серед 

працівників сектора безпеки та оборони. 
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ҐЕНДЕРНЕ ОНЛАЙН-НАСИЛЬСТВО ЯК ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ 

 

Ґендерно обумовлене насильство науковці розглядають як певний вид агресивної 

поведінки, застосування сили чи переваги, що ґрунтується на статі. Воно може мати форми 

усних погроз, принижень, інших словесних висловлювань і безпосереднього фізичного 

нападу. Вказаний вид правопорушення бере свої початки у правових нормах, правилах 

поведінки, які закріплюють відмінності між чоловіками та жінками [1, c. 15]. 

Таке насильство може впливати і на чоловіків, і на жінок, але воно непропорційно 

впливає на жінок і дівчаток, і тому часто спрощується до поняття «насильство щодо жінок». 

Характерною рисою ґендерно обумовленого насильства є відсутність культурних, класових, 

освітніх, етнічних кордонів або меж походження. Напевно, тому дана проблема наявна у 

кожній країні світу. Наприклад, статистика показує, 12–15 % дівчаток і жінок в Європі 

стикаються з домашнім насильством кожного дня [2, c. 60]. Агресія і сексуальні домагання 

стосовно жінок також присутні в різних життєвих ситуаціях, включаючи навчальні заклади та 

робочі місця, але не обмежуються ними. Із стрімким розвитком інтернет-технологій, що 

дають людині безмежні можливості у будь-якій сфері життя та є однією з основних ознак 

розвитку сучасного цифрового суспільства, прояви агресії, насильства (особливо на 

сексуальному підґрунті) стали дуже розповсюджені й у світі віртуальному.  

Варто наголосити, що насильство онлайн також має гендерний вимір. За словами 

правозахисниці А. Аллена – представниці руху «Європейське жіноче лобі» (European 

Women’s Lobby) на Світовому форумі за демократію, що проходив у Раді Європи, – жінки у 

27 разів більше піддаються насильству онлайн, ніж чоловіки [3]. 

Завдяки загальній «смартфонізації» – можливості виходити в «павутиння» за 

допомогою мобільного телефону, особливій небезпеці піддаються діти, особливо дівчата 

шкільного віку. Швидке освоєння і постійне використання сучасними школярами нових 

інформаційно-комунікаційних технологій складає частину їх способу життя, де Інтернет 

виступає своєрідним осередком згуртування підлітків, засобом отримання та обміну 
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інформацією. Ситуація ускладнюється ще й тим, що діти в силу свого віку, відсутності 

життєвого досвіду та стійкої здатності критично мислити, легко йдуть на контакт у 

соцмережах, повідомляють особисту інформацію, діляться власними фото тощо. Тому 

нерідко стають жертвами протиправних посягань, у тому числі шантажу та психологічного 

онлайн-насильства з причин власної віктимної поведінки. 

Підтвердженням цьому є кількість звернень на гарячу лінію організації «Ла Страда-

Україна», куди щомісяця надходить більше тисячі дзвінків з приводу безпеки дітей в 

Інтернеті, де більшість з них стосуються розміщення інтимних фото жертви в мережі, 

небезпечних віртуальних зв’язків та спроб самогубства [4]. 

За даними Міжнародного центру допомоги зниклим та експлуатованим дітям 

(International Centre for Missing & Exploited Children), кожна сьома дитина стає об’єктом 

сексуальних домагань в мережі, причому 4 % є об’єктами агресивних домагань, у 2 % з них 

травмується психіка, до 4 % дітей зловмисники звертаються з проханням надіслати свої 

фотографії, де вони зафіксовані оголеними чи в сексуально відвертому вигляді. Об’єктами 

домагань в мережі в 70 % випадків стають дівчата, в 30 % – хлопчики [5, c. 49].  

Слід вказати, що на сьогодні Інтернет виступає невід’ємною частиною буття дітей та 

навіть виконує функцію їх соціалізації. Зокрема, реєстрація у соцмережах – це наслідок 

природньої потреби дитини перебувати у групі за уподобанням, наголошують психологи. 

Отже підлітки використовують Всесвітню мережу, в першу чергу, для спілкування, 

розширення кола знайомих тощо. Підтвердженням цьому є результати, проведеного 

фахівцями Державного науково-дослідного інституту МВС України [6, c. 260], анкетування 

учнів закладів загальної середньої освіти м. Києва та Київської області, де більшість 

школярів (51,6 %) вказали, що спілкуються в Інтернеті всіма можливими способами (під час 

онлайн-ігор, в соціальних мережах, в чатах і т.д). 

Але, необхідно зазначити, що дівчата частіше хлопців шукають можливості познайомитись 

в соціальних мережах (18,5 % проти 11,1 % відповідно). Можливо тому вони майже вдвічі 

частіше хлопців розміщують в Інтернеті власний контент (зазвичай це особисті фото та відео) 

(58,8 % та 32,6 % відповідно). Що збільшує ризик небажаних та небезпечних контактів. 

Одночасно з розвитком інтернет-технологій останнім часом набирає обертів таке явище 

як секстинг (інтимне листування) та ґрумінг (входження в довіру до дитини з метою 

сексуального насильства онлайн чи офлайн, експлуатації чи шантажу). За результатами 

нашого опитування із сексуальними домаганнями у вигляді наполегливого чіпляння, 
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пропозицій вислати фото інтимного характеру, запрошення до сексуальний дій, розмови про 

секс, зваблення тощо зіштовхувались майже 22 % опитаних дівчат [6, c. 260]. 

Дуже часто дівчата-підлітки стають жертвами секстингу, тому що не вбачають в цьому 

реальної загрози, а думають лише, що це нешкідливий, простий спосіб отримати компліменти на 

рахунок своєї зовнішності за допомогою схвальних коментарів чи «лайків» [7]. До речі для жінок 

(дівчат) дуже важливі емоційні фактори, їм потрібно відчувати, що їх поважають, помічають, 

звертають увагу. Ба більше, особливістю жіночої (дівочої) реакції на стрес є необхідність у 

похвалі [8]. Саме тому дівчата часто розміщують свої фотографії в соцмережах, легко 

погоджуються вислати їх новим віртуальним знайомим – так відповіли 54 % опитаних школярок. 

Така легковажна поведінка підлітків взагалі та дівчат зокрема, полегшує механізм скоєння 

злочинів та протиправних діянь у мережі. Наприклад, ґрумери реєструються в мережі під 

виглядом підлітка, наповнюючи сторінку максимально правдоподібною інформацією, і 

починають спілкування здалеку, поступово втираючись в довіру. Такі люди відмінно 

розбираються в дитячій психології і легко знаходять вразливі місця дитини. Граючи, вони 

виманюють у дитини інтимні фотографії, а потім переходять до шантажу і вимагають більш 

відверті фото. У кращому випадку одержувач буде використовувати їх для власного задоволення, 

в гіршому – продасть на сайти з дитячою порнографією. Можуть вимагати і гроші, погрожуючи 

розіслати матеріали всім друзям підлітка, або виманювати підлітка на особисту зустріч [4]. 

У лютому поточного року уповноважений президента України з прав дитини М. Кулеба 

зазначив, що за офіційними даними, щоденно близько 3000 осіб на території України 

здійснюють розповсюдження порнографічних матеріалів із зображенням сексуальної 

експлуатації дітей. Було наголошено, що Україна входить до п’ятірки найбільших виробників 

дитячої порнографії в світі [9]. 

Враховуючи схильність дівчат до постійного розміщення своїх особистих фото в 

соцмережах, ризик стати жертвою секстінгу чи ґрумінгу серед дівчат більший, ніж у хлопців. 

До речі, досить часто жертва примушується до участі в порнографічних сценаріях через 

шантаж із використанням інформації, яка попередньо зібрана про неї в Інтернеті – такого 

висновку дійшли у своєму дослідженні С.В. Демедюк та Т.С. Демедюк [10, c. 279]. 

Зважаючи на останні події в світі, понад 1,5 мільярда дітей та молодих людей у світі під 

час карантину постраждали від закриття шкіл. Багато з них і сьогодні вимушені дистанційно 

навчатися та і загалом більше спілкуватися в Інтернеті. У зв’язку з тим, що діти проводять 

більше часу на віртуальних платформах, вони є більш вразливими до активних спроб 
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віртуального знайомства та залицяння через Інтернет, оскільки зловмисники прагнуть 

використовувати фактор пандемії COVID-19 у механізмі скоєння злочинів особливо на 

сексуальному підґрунті. Відсутність або обмеження особистого контакту з друзями 

(однокласниками, коханими та ін.) спонукає підлітків (особливо дівчат) бути більш 

розкутими та легковажними у своїй поведінці в Інтернеті (залишати особисті контакти, 

надсилати відверті фото тощо), що підвищує ризик стати жертвою онлайн-насильства. 

Необхідно навчити дітей безпечному користуванню інтернет-технологіями, правилам 

віртуального спілкування, зокрема, інформувати про деякі ознаки інтернет-спілкування, яке 

стає небезпечним та може призвести до ґендерно обумовленого онлайн- насильства, а саме: 

1) незнайомець приділяє занадто багато уваги, «закидає» компліментами, 

схвальними коментарями та «лайками»; 

2) відносини в мережі стрімко розвиваються і швидко переходять до розмов на 

сексуальні теми; 

3) перехід зі звичних соцмереж в закриті чати, наприклад, з Facebook в секретний чат 

в Telegram, WhatsApp тощо; 

4) співрозмовник наполягає вислати йому інтимні фото, виказує агресію при відмові;  

5) співрозмовник просить тримати спілкування в секреті [4].  

Підсумовуючи, слід сказати, що ґендерно обумовлене насильство не обмежується 

світом реальним, а впевнено увійшло у світ віртуальний, породжуючи такі негативні явища 

як секстинг та ґрумінг (які, до речі, не криміналізовані в Україні). Через те, що школярі є 

найактивнішими користувачами Всесвітньої мережі, вони знаходяться у потенційно 

ризикованій зоні. Тому, на наш погляд, превентивна робота серед дітей повинна проводитись 

з урахуванням особливостей поведінки дівчат та хлопців, тобто ґендерної належності, з 

метою навчити їх безпечному користуванню інтернет-технологіями, зменшити віктимність їх 

поведінки, запобігти можливості стати жертвою вищеназваних посягань. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В ДПСУ 

 

Проблема толерантності охоплює усі сфери суспільного життя нації: соціальну, 

релігійно-конфесійну, політичну, особистісну, міжетнічну. Поняття толерантності є 

протилежним ворожості, антипатії, ненависті. 

На початку XXI століття проблема толерантності набула особливої актуальності у 

зв’язку із процесом глобалізації, що зіштовхує релігійні, національні і етнічні ідентичності 

різних культур і народів. Формування громадянського суспільства неможливе без 

відповідного усвідомлення фундаментальних цінностей демократії. Однією з основних таких 

цінностей є цінність толерантності. Проблема толерантності сьогодні – одна з центральних 

проблем як глобального, так і національного порядку. Саме тому, актуальним є толерантність 

й для Державної прикордонної служби.  

Толерантність – це терпимість до чужих думок, вірувань, поведінки. Це повага або 

визнання рівності інших, відмова від домінування чи насильства. Інакше кажучи,  

постійні, цілеспрямовані зусилля для створення такого інформаційного поля, яке б 

формувало в людині і суспільстві настанову на самообмеження, злагоду та співробітництво, 

на злагоду культур. Сюди також належить визнання легітимності законних інтересів іншого, 

що не суперечать моралі, врахування його досвіду, готовність до діалогу і до розширення 

власного досвіду. 

Існує типологізація толерантності за соціальними сферами її буття: 

1) гендерна толерантність – неупереджене ставлення до представників іншої статі. 

Сюди входять: вікова толерантність; освітня толерантність; міжнаціональна толерантність; 

2) расова толерантність – відсутність упереджень до представників іншої раси; 
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3) релігійна толерантність – ставлення до догматів різних конфесій, релігійності з 

боку віруючих і невіруючих, представників різних конфесіональних груп; 

4) географічна толерантність – неупередженість до жителів невеликих або 

провінційних міст, сіл і інших регіонів з боку столичних жителів і навпаки; 

5) міжкласова толерантність – терпиме ставлення до представників різних майнових 

шарів – багатих до бідних, бідних до багатих; 

6) фізіологічна толерантність – ставлення до хворих, інвалідів, фізично 

неповноцінних, осіб із зовнішніми недоліками і т.д.; 

7) політична толерантність – ставлення до діяльності різних партій і об’єднань, 

висловлювань їх членів і т.д.; 

8) сексуально орієнтована толерантність – неупередженість стосовно осіб з 

нетрадиційною сексуальною орієнтацією; 

9) маргінальна толерантність (толерантність стосовно маргіналів) – ставлення до 

бомжів, жебраків, наркоманів, алкоголіків, ув’язнених і т. д. 

У науковій літературі толерантність розглядається, насамперед, як повага і визнання 

рівності, відмова від домінування і насильства, визнання багатомірності і різноманіття 

людської культури, норм поведінки, відмова від зведення цього різноманіття до однаковості 

чи переваги якої-небудь однієї точки зору. У такій інтерпретації толерантність означає 

визнання прав іншого, сприйняття іншого як собі рівного. 

Першим міжнародно-правовим документом, в якому розкривається суть толерантності, 

є проголошена та підписана ЮНЕСКО 16 листопада 1995 р. В Декларації зафіксовані головні 

рівні упровадження принципів толерантності: особистий, державний, соціальний [1, с. 5].  

Особливе значення авторами Декларації надається функціонуванню принципів 

толерантності на рівні держави. Тут толерантність означає дотримання неупередженого 

законодавства, правопорядку і судово-процесуальних та адміністративних норм. Крім того, 

толерантність також вимагає надання кожній людині можливостей для економічного і 

соціального розвитку без будь-якої дискримінації.  

Толерантність як «досвід-результат» і як «діяльність-процес» перебувають у 

діалектичному зв’язку: одне доповнює інше, одне «підказує» іншому, «як краще»  

і «що краще». 

Як основні види толерантності доцільно визначити толерантність політичну, релігійну, 

економічну, правову. 
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Політична толерантність передбачає, що ми у достатній мірі довіряємо нашим 

політичним опонентам, щоб дозволити їм організуватися, провести виборчу кампанію і 

сформувати уряд.  

Під релігійною толерантністю чи віротерпимістю розуміється як рівне ставлення 

держави до всіх релігій і віросповідань, так і толерантність, що існує у міжрелігійних і 

міжконфесійних відносинах. Необхідно постійно шукати технології, які дозволять, 

спираючись на позитивне, що об’єднує народи та конфесії, знаходити шляхи до  

мирного співіснування. 

Правова толерантність проявляється в юридичній поведінці. Поведінка у дусі 

толерантності суб’єктів юридичної діяльності сприятиме вирішенню найбільш актуального 

завдання сучасності, від якого залежить подальший розвиток людства, – переходу від 

психології протистояння, підозрілості і насильства до культури миру, довіри [2, с. 156].  

Одним із найбільш поширених типів толерантності є міжнаціональна толерантність. 

Міжнаціональна толерантність – системна сукупність психологічних настанов, відчуттів, 

певного набору знань і суспільно-правових норм (виражених через закон або традиції), а 

також світоглядно-поведінкових орієнтацій, які припускають терпиме або прийнятне 

ставлення представників якої-небудь однієї національності (зокрема, на особистому рівні) до 

інших інонаціональних явищ (мови, культури, звичаїв, норм поведінки тощо) [3, с. 80]. 

Правозахисниці та правозахисники вважають толерантність необхідною складовою 

демократичного суспільства. «Що пов’язує розмаїття і демократію з толерантністю? 

Розмаїття людства сприяє розквіту толерантності від пасивного сприйняття до активної 

поваги, а демократія не дозволяє її впасти в байдужість», вважає директорка  

Східно-Європейського інституту розвитку (СЄІР) Мрідула Гош. 

В органах Державної прикордонної служби України визначено позаштатних помічників 

начальників органів з ґендерних питань. Створено прозорі умови для професійного розвитку 

та кар’єрного зростання персоналу. Позитивними прикладами ефективного інтегрування 

ґендерного компоненту у діяльність Державної прикордонної служби України є виконання 

статті 12 Закону України «Про забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків». 

Зокрема, військовослужбовці, незалежно від статі, мають рівні права і можливості 

приймати участь в проєкті «Нове обличчя керівного складу». Прийняття рішень щодо 

призначення військовослужбовців на керівні посади за вказаним проєктом відбувається на 

засадах оцінювання рейтингу їх професійних здібностей. 
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У Національній академії запроваджено прозору та відкриту процедуру розподілу місць 

проходження служби на первинні офіцерські посади за професійним спрямуванням для 

випускників за рейтинговим принципом оцінювання освітньої діяльності здобувачів вищої 

освіти. Відповідно до рейтингу випускника, що формується ним особисто за період навчання, 

останній має право самостійно обирати місце проходження служби в органах охорони 

державного кордону. Власний вибір місця проходження служби дає змогу випускнику 

отримати потужний старт у розвитку професії відповідно до напрямку підготовки та умов 

проходження служби. 

Таким чином, толерантність є базовою цінністю відкритого суспільства. Тому 

толерантність, критичне мислення, свобода і відповідальність особистості у відкритому 

суспільстві пов’язані один з одним, становлять фундамент демократії і створюють умови 

розвитку, руху суспільства вперед. 

На міжнародному рівні до толерантності належить взаємна пошана різних культур і 

традицій. Визнання самоцінності інших культур полегшується, якщо увага спрямована на 

загальнолюдські позиції: готовність допомагати, нести цивілізованість і чесність, тобто 

етичні цінності. У контексті європейського мислення толерантність – це не лише необхідна 

складова сучасної культури, але й універсальна цінність людства. Саме тому, правоохоронні 

органи, зокрема й прикордонна служба, підсилюють контроль за виконанням законів щодо 

дискримінації, нетерпимості та насильства за расовою й етнічною приналежністю. 

В Україні державна політика сприяння високому рівню толерантності спирається на 

достатньо широку політико-правову основу. Проте, в українському суспільстві на жаль ще 

залишається рівень психологічної відокремленості, національної ізоляції певних 

етнокультурних груп, ксенофобії, через інформаційні ресурси Інтернету тиражуються  

етнічні стереотипи. 

З толерантністю тісно пов’язана проблема гендерної рівності. Гендерна рівність,  

крім того, що є основним правом людини, має важливе значення для створення мирних 

суспільств, що мають стійкий розвиток. Більше того, результати спостережень та аналізу 

досліджень показали, що розширення прав і можливостей жінок стимулює продуктивність та 

економічне зростання. 

На жаль, для досягнення повної рівності прав та можливостей між чоловіками та 

жінками ще потрібно пройти довгий шлях, попереджає ООН Жінки. Тому надзвичайно 

важливо покласти край багатьом формам гендерного насильства та забезпечити рівний 
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доступ до якісної освіти та охорони здоров’я, економічних ресурсів та участі у політичному 

житті як жінок, так і дівчат, а також чоловіків та хлопців. Також важливо досягти рівних 

можливостей у доступі до зайнятості та до керівних посад та процесів прийняття рішень на 

всіх рівнях в суспільстві. 

Таким чином, толерантність – це здатність чи готовність терпіти існування думок чи 

поведінки, які не подобаються чи не погоджуються». Але наша головна проблема як членів 

суспільства полягає не в незнанні самого цього слова, а в тому, що ми не хочемо детально 

вникати в значення цього слова, що воно насправді означає і що вимагає від нас? 

Зрештою, потрібно сказати, що мир починається з толерантності та поваги до кожного. І 

тут доречним буде згадати слова Хеллен Келлер, що «найвищим результатом освіти є 

толерантність. 
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НАВЧАННЯ ГЕНДЕРУ ЗАДЛЯ НЕДОПУЩЕННЯ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЛЯ 

 

Відомо, що гендерна рівність займає центральне місце у системі прав людини та серед 

цінностей Організації Об’єднаних Націй (ООН) [1]. Гендерна Рівність закріплена у 

Конституції України. Нова Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року спрямована на укріплення 

інституційних механізмів забезпечення ґендерної рівності з комплексним підходом до 

подолання інституційних обмежень у сфері ґендерної рівності [1].  

Закон України гарантує рівні права та можливості для жінок та чоловіків в усіх  

сферах життя. До того ж важливим кроком у цьому напрямку було Прийняття Урядом 

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 (2016). У цьому 

документі звертається увага на питання насильства, його прояви, необхідність попередження 

та недопущення. Також завдяки змінам до законодавства в 2017 році насильство  

стосовно жінок і домашнє насильство є кримінальними злочинами. Але не дивлячись на 

значні напрацювання з цього приводу існує низка невирішених проблем. Зокрема,  

одна з них полягає у тому, що багато жінок стикаються з дискримінацією у формі  

гендерного насильства. 

До найбільш гострих проблем ґендерної нерівності належать такі:  

– зменшення розриву в оплаті праці, просуванням гідних умов праці для чоловіків 

та жінок та рівний розподіл домашніх обов’язків та зобов’язань щодо догляду за дитиною; 

– подолання шкідливих соціальних норм, ставлень та стереотипів, які обмежують 

доступ до послуг серед жінок із уразливих соціальних груп населення; 

– ліквідація дискримінаційних положень в національному законодавстві, проблеми 

низького рівня представленості жінок на всіх рівнях ухвалення рішень; 

– ґендерно-обумовленого насильства, сексуального насильства, пов’язаного з 

конфліктом, та предметом діяльності «Жінки, мир, безпека». 
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Збройна агресія Росії на сході України, викликані нею економічна, політична, соціальна 

та безпекова кризи поглибили вже існуючу ґендерну нерівність та створили нові виклики 

щодо вірогідності вияву гендерного насильства.  

Війна на сході України без сумніву впливає на вияви гендерного насильства. Причому 

ускладнює ситуацію те, що на державному рівні не збирається статистика щодо конкретних 

фактів. Статистики, яка б виокремлювала людей, потерпілих від насильства в зоні АТО, 

наразі немає. Міжнародні організації, моніторингові місії жваво обговорюють цю проблему, 

але цифри, які вони наводять неофіційні. Самі ж жертви такого насильства часто 

соромляться, не знаючи, куди звертатися, і самостійно переживають цю біду.  

Важливою ознакою насильства щодо жінок або гендерного насильства є те, що жертва 

може знати нападника. Це саме той тип насильства, якого остерігаються найменше [2]. 

Як і фізичне, досить поширене є психологічне насильство. Часто його жертвами стають 

діти. Психічне (емоційне) насильство – це постійна чи періодична словесна образа дитини, 

погрози з боку батьків, учителів, приниження її гідності, демонстрація ворожості до дитини, 

нехтування інтересами дитини. Зазвичай дитина-жертва страждає одночасно від таких видів 

насильства, як фізичне (побиття) та емоційне (погрози).  

Розрізняють наближені і віддалені наслідки жорстокого поводження і неуважного 

ставлення до дітей. До наближених наслідків належать фізичні травми, ушкодження, а також 

блювота, головний біль, втрата свідомості, характерні для синдрому струсу, що розвивається 

в маленьких дітей, яких беруть за плечі і сильно трясуть. Окрім зазначених ознак, у дітей під 

час цього синдрому з’являється крововилив в очні яблука. До найближчих наслідків належать 

також гострі психічні порушення у відповідь на будь-який вид агресії, особливо на 

сексуальну. Ці реакції можуть проявлятися у вигляді порушення, прагнення кудись бігти, 

сховатися або глибокої загальмованості, зовнішньої байдужності. Однак в обох випадках 

дитина охоплена найгострішим переживанням страху, тривоги і гніву. У дітей старшого віку 

можливий розвиток важкої депресії з почуттям власної збитковості, неповноцінності. До 

віддалених наслідків жорстокого поводження з дітьми відносять порушення фізичного і 

психічного розвитку дитини, різні соматичні захворювання, особистісні та емоційні 

порушення, соціальні наслідки. 

У 2015 році фонд «Українська фундація громадського здоров’я» було обрано  

партнером Фонду народонаселення ООН для впровадження компонента проекту «Посилення 

гуманітарної відповіді на потреби найбільш вразливих категорій жінок і дівчат-підлітків в 



 

126 

 

умовах збройного конфлікту на сході України: зміцнення міжвідомчої системи попередження 

й подолання гендерно-обумовленого насильства». У рамках проекту в п’ятьох східних 

регіонах України (Дніпропетровська, Запорізька, Харківська та підконтрольні Україні 

території Донецької і Луганської областей) фундацією було створено 21 мобільну  

бригаду соціально-психологічної допомоги. Cоціальні працівники і психологи  

мобільних бригад надають екстрену допомогу потерпілим від гендерно-обумовленого й  

домашнього насильства. 

Зазначені вище та багато інших дій є важливими кроками запобігання гендерному 

насильству. Але не менш важливим є навчання гендеру з метою недопущення насильства за 

гендерними ознаками.  

Для успішного навчання гендеру цей процес має бути послідовним. Спершу отримання 

знань про гендер, про рівність прав і можливостей жінок і чоловіків як загалом у суспільстві, 

так і в військових структурах. Надійність знань про гендер має бути забезпечена їх 

всебічністю, глибиною, ґрунтовністю та міцністю. Задля цього на різних етапах навчання 

дитини (дошкільні заклади, школа, заклади вищої освіти тощо) у зміст різних навчальних 

дисциплін педагоги послідовно з урахуванням власного досвіду та переконань інтегрують 

гендерну компоненту. Отримані учнями (вихованцями) знання завдяки їх усвідомленню 

перетворюються в переконання. Це вкрай важливий етап. Зміна свідомості. Без усвідомлення 

гендерної теорії складно переконати особистість в її істинності. Тому місія педагога 

сформувати (в окремих випадках – змінити) свідомість щодо сприйняття політики 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Вважаємо, доцільно взяти до уваги поняття «інтерактивне навчання». Інтерактивне 

навчання – це навчання, яке відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх 

учасників навчального процесу. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, 

навчання у співпраці), де і усі учасники навчального процесу (і ті, хто навчає, і ті, кого 

навчають) є рівноправними суб’єктами цього процесу, розуміють, що вони роблять, 

аналізують свої дії. Безпосередньо, сама організація інтерактивного навчання передбачає 

моделювання різноманітних життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем на основі аналізу 

обставин та відповідної ситуації, використання рольових ігор. Усі інтерактивні технології 

поділяються на чотири групи: фронтальні технології, технології колективно-групового 

навчання, ситуативного навчання та навчання у дискусії. Серед інтерактивних методів 

широко використовуються такі як: мозковий штурм, мікрофон, коло ідей, робота в малих 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC
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групах, займи позицію, подорож, рольові ігри та інші. На наше переконання, основу 

методики гендерного навчання має становити саме інтерактивне навчання.  

Загальна ефективність діяльності щодо навчання гендеру в системі освіти включає: 

ефективність розвитку мотиваційно-ціннісної сфери особистості вихованця (розвиток його 

переконань, інтересів, спрямованості); ефективність розвитку пізнавально-логічної сфери 

особистості вихованця (розвиток його уявлень про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків); створення доброзичливого психологічного клімату у колективах задля 

поваги один до одного; гендерно-справедливу організацію групової роботи, яка полягає у 

почерговому виконанні ролей, призначених курсантам у групі (лідер, секретар тощо); 

ефективність розвитку операціональної сфери (розвиток уміння регулювати на практиці 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, використовувати знання для 

розв’язання життєвих завдань). 

Від специфіки навчальної дисципліни, її змісту залежить вибір методів викладання. 

Тому від того, для якої категорії викладається навчальна дисципліна, буде мати значення і 

методика, і можливості реалізації гендерного компоненту у зміст навчального матеріалу.  

Під час викладання гендерно орієнтованих навчальних дисциплін важливо 

застосовувати такі принципи гендерної освіти, як орієнтація на співробітництво; 

використання діалогу; розвиток особистісного потенціалу; розвиток мотиваційної та 

емоційної сфер особистості. Адже єдність теорії та практики виявляється у залученні 

життєвого досвіду суб’єктів навчання. Гендерна освіта – це не тільки «процес, що навчає», а 

й «навчаючий досвід» [3]. 

Під час навчання для успішного управління процесом інтеграції гендерного компоненту 

у зміст дисциплін потрібно дотримуватись правил, які дозволяють оптимізувати взаємодію 

викладача з вихованцями. 

Для педагогів рекомендаціями можуть бути такі: проведення конференцій, семінарів, 

круглих столів з гендерної тематики, літніх шкіл та наукових читань; гендерний аналіз 

політико-правової сфери сучасного українського суспільства, гендерна освіта як вивчення 

сукупності відносин жінок і чоловіків у суспільстві; аналіз міжнародного досвіду реалізації 

принципу рівних прав і рівних можливостей та сутності концепції ґендерної рівності. 

Вивчення досвіду зарубіжних країн щодо інтеграції гендерної політики у сферу освіти (вищої 

освіти), професійної підготовки, військові структури; проведення наукових досліджень з 

гендерної тематики за спеціальностями психологія та науки про освіту. 
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Важливим є використання інноваційних педагогічних технологій, форм та методів 

навчання, що сприяють створенню та підтримці атмосфери взаємоповаги, взаємодії та 

колегіальності, унеможливлюють дискримінаційне (несправедливе, упереджене) ставлення 

один до одного всіх суб’єктів процесу навчання.  

Отже, навчання гендеру повинно мати наскрізний характер. Це досягається 

відтворенням гендерної компоненти на кожному рівні освіти через відповідне методичне 

забезпечення. Навчаючи гендеру вихованців на різних етапах навчання та розвитку 

особистості маємо шанси запобігти гендерно зумовленому насиллю у будь-яких життєвих 

ситуаціях.  
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РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ 

РІВНОСТІ НА ВІЙСЬКОВІЙ СЛУЖБІ 

 

Забезпечення рівності прав і можливостей жінок і чоловіків у секторі безпеки і оборони 

України є одним з пріоритетних напрямів державної політики у сфері євроатлантичної 

інтеграції. Відповідні завдання закріпленні в Національному плані дій щодо виконання 

резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» [2]. Досягнення цілі 1.3.5. «Жінки 

та чоловіки у секторі безпеки і оборони України користуються рівними правами та 

можливостями» передбачає поетапне виконання таких основних завдань до 2025 року: 

створення ефективної та відкритої системи добору, просування по службі, умов проходження 

служби жінок і чоловіків; реалізація кадрової політики з урахуванням принципів рівних прав 

та можливостей; створення для жінок і чоловіків рівного доступу до процесів, ресурсів та 

забезпечення у секторі безпеки і оборони України; створення інфраструктури, що відповідає 

потребам жінок, чоловіків та членів їх сімей; упровадження механізмів використання 

гнучкого робочого графіка для чоловіків і жінок, які мають малолітніх дітей; забезпечення 

сектору безпеки і оборони України кваліфікованим персоналом з питань управління та 

прийняття рішень з гендерних питань. 

Тенденція до зростання частки жінок у Збройних силах України актуалізувала  

проблеми дотримання гендерної рівності. Якщо в 2014 році відсоток жінок-

військовослужбовців становив 6,5 %, то сьогодні – понад 11 % (НАТО такий показник в 

середньому становить 10,9 %). Зараз в армії – понад 27000 жінок, офіцерського складу –  

3767 жінок, 87 з них – у військовому званні «полковник», 31000 – на цивільних посадах. Жінки 

активно залучаються до участі в ООС – більше 10% від загальної чисельності залученого 

складу. Статус учасника бойових дій отримали майже 10000 військовослужбовців-жінок [1]. 

При цьому важливі особливості проходження служби жінками, які обумовлені в тому 

числі фізичними потребами. Це вимагає нових гендерно орієнтованих управлінських рішень, 

в тому числі в частині розподілу бюджетних коштів.  

На сьогодні в Україні дослідження гендерних особливостей проходження військової 

служби потребує поглибленої уваги до найменших деталей, щоб повною мірою забезпечити 
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гендерну рівність в українській армії. При цьому впровадження гендерно орієнтованого 

бюджетування актуально на всіх рівнях державної влади і місцевого самоврядування, 

оскільки в Україні ці технології слабо розвинені.  

Запровадження процедури прозорого складання місцевих бюджетів із застосуванням 

ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі із 2020 року задекларовано й на 

законодавчому рівні [3, с. 18]. 

Процес забезпечення рівних прав чоловіків та жінок на військовій службі включає, 

насамперед дослідні, інформаційні, навчальні заходи: вивчення потреб військовослужбовців 

жінок та чоловіків, їхні відмінності; розробка рекомендацій щодо забезпечення рівних прав 

та можливостей військовослужбовців жінок і чоловіків, в т.ч. законопроєкту щодо 

впровадження гендерно орієнтованого бюджетування; розробка та реалізація інформаційних і 

навчальних заходів тощо. 

Узагальнюючи, програми та проєкти щодо забезпечення рівності прав і можливостей 

жінок і чоловіків у секторі безпеки і оборони України можуть включати такі заходи: 

1. Виявлення гендерних особливостей проходження військової служби жінками  

та чоловіками, зокрема шляхом проведення соціологічного опитування в українській  

армії (військовослужбовці, цивільні, учасники ООС), обробляння та аналізу отриманих 

даних. 

2. Розробка на основі отриманих результатів соціологічного дослідження  

рекомендацій щодо поліпшення умов окремо для жінок та чоловіків у секторі безпеки і 

оборони України. 

3. Презентація результатів соціологічного опитування та рекомендацій широкому 

колу зацікавлених сторін, у тому числі: публікація наукової статті та методичного посібника; 

організація і проведення семінарів, конференцій, круглих столів, виїзних консультацій для 

цільової аудиторії і зацікавлених сторін (військовослужбовці, органи державного управління 

і місцевого самоврядування, громадськість). 

4. Формування пропозицій щодо впровадження технологій гендерного 

бюджетування на державному та місцевому рівні. 

5. Розробка проєктів законів про внесення змін до Бюджетного кодексу України та 

інших законодавчих актів в частині гендерного підходу. 

6. Створення програми електронного учбового модуля з питань гендерної рівності 

для органів державного управління (на прикладі сфери безпеки та оборони України). 
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Орієнтовні рамки «цілі – завдання – результати» проєкту, спрямованого на  

вивчення питання забезпечення рівності жінок та чоловіків на військовій службі, розробки та 

впровадження відповідних заходів згідно з результатами проведених досліджень, за  

нашим баченням, повинні включати такі елементи: генеральні цілі, завдання, очікувані 

результати, цільові показники (базові, проміжні та фінальні), джерела верифікації  

даних (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1 

 

Орієнтовні рамки «цілі – результати» проєкту щодо забезпечення рівності жінок та 

чоловіків на військовій службі 

 

Ріве

нь 

цілі 

Очікувані результати Індикатори Верифікація даних 

1 Зміна управлінських підходів 

стейкхолдерів (органи 

державного управління, 

місцеве самоврядування, 

соціальні служби, ін.) до 

організації проходження 

військової служби жінками 

та чоловіками в українській 

армії, підвищення її 

комфортності 

Питома вага розроблених 

в рамках проєкту 

рекомендацій, 

впроваджених 

стейкхолдерами всіх 

рівнів 

Акти впровадження 

розробок від 

стейкхолдерів 

1.1 Виявлення гендерних 

особливостей проходження 

військової служби жінками 

та чоловіками 

Кількість 

військовослужбовців 

жінок та чоловіків окремо, 

охоплених соціологічним 

опитуванням 

Кількість 

опитувальних анкет 

Аудиторія публічного 

управління, охоплених 

інформаційною кампанією 

за результатами 

опитування 

Кількість працівників 

органів публічного 

управління, 

охоплених 

інформаційною 

кампанією 

1.2 Розробка рекомендацій щодо 

вдосконалення умов 

проходження військової 

служби жінками і чоловіками 

Кількість опублікованих 

наукових статей 

Копія статті або 

довідка про прийняття 

до публікації 
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Продовження таблиці 1 

 

Ріве

нь 

цілі 

Очікувані результати Індикатори Верифікація даних 

  Кількість розроблених 

методичних посібників 

Рішення ради ЗВО 

про затвердження до 

друку методичного 

посібника. 

Рецензії докторів наук 

з державного 

управління про 

відповідність вимогам 

МОН 

Кількість інформаційних і 

навчальних заходів 

Тираж посібника. 

Звіти про проведені 

заходи, фото, відео 

Аудиторія, охоплена 

інформаційними та 

навчальними заходами 

Кількість учасників 

заходів 

2 Підвищення ефективності 

використання бюджетних 

коштів шляхом 

впровадження технологій 

гендерно орієнтованого 

бюджетування 

Питома вага розроблених 

в рамках проєкту 

рекомендацій, 

впроваджених 

стейкхолдерами всіх 

рівнів 

Акти впровадження 

розробок від 

стейкхолдерів 

2.1 Розробка пакету 

законопроєктів про 

впровадження технологій 

гендерно орієнтованого 

бюджетування 

Кількість поданих 

(прийнятих) 

законопроєктів та 

поправок до наявних 

законопроєктів 

Довідка суб’єкта 

законодавчої 

ініціативи про 

використання 

положень 

розроблених 

законопроєктів 

2.2 Розробка рекомендацій для 

органів державного 

управління та місцевого 

самоврядування про 

впровадження технологій 

гендерно орієнтованого 

бюджетування 

Економія коштів 

бюджетів за рахунок 

впровадження 

розроблених технологій 

гендерно орієнтованого 

бюджетування 

Розрахунки 

структурних 

підрозділів органів 

державного 

управління та 

місцевого 

самоврядування, що 

відповідають за 

розподіл коштів 

бюджету 
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Продовження таблиці 1 

Ріве

нь 

цілі 

Очікувані результати Індикатори Верифікація даних 

3 Підвищення рівня 

компетентності 

стейкхолдерів всіх рівнів 

щодо гендерно 

орієнтованого управління, 

зокрема в частині 

бюджетування 

Кількість навчених 

стейкхолдерів на базі 

розробленої програми 

дистанційного курсу 

Інформація ЗВО, на 

базі якого 

проводилася 

апробація програми 

дистанційного курсу 

3.1 Створення програми 

електронного навчального 

модуля з питань гендерної 

рівності та бюджетування 

для органів державного 

управління і місцевого 

самоврядування 

Кількість розроблених 

програм 

Рішення спецради 

ЗВО про 

затвердження 

програми 

електронного 

навчального модуля. 

Рецензії докторів наук 

з державного 

управління про 

відповідність 

програми вимогам 

МОН 

  Кількість навчених при 

апробації програми. 

Очікувана кількість 

учасників електронного 

курсу на базі програми на 

плановий та два наступні 

роки 

Інформація ЗВО, на 

базі якого 

проводилася 

апробація програми.  

Перспективні плани 

ЗВО 

 

Очікувані результати реалізації заходів щодо забезпечення рівності прав і можливостей 

жінок і чоловіків у секторі безпеки і оборони України:  

 досягнення 100 % комфортності проходження військової служби для жінок та 

чоловіків, участі в ООС; 

 ліквідація гендерних стереотипів; 

 збільшення кількості жінок-військовослужбовців та учасників ООС;  

 підвищення використання коштів бюджетів усіх рівнів; 

 поліпшення навичок державних службовців щодо гендерно орієнтованого 

управління, зокрема в частині бюджетування; 

 досягнення цілі 1.3.5. «Жінки та чоловіки у секторі безпеки і оборони України 

користуються рівними правами та можливостями». 
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ҐЕНДЕРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – НЕОБХІДНА СКЛАДОВА 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРА 

 

Будь-які організаційні або політичні дії держави не є ґендерно нейтральними, тому вони 

по-різному впливають на чоловіків і жінок. Їх поведінка тісно пов’язана із соціальними 

умовами їх приватного та громадського життя, це вказує на різноманітність сприйняття ними 

життя та життєвих обставин. В кожному суспільстві між його членами формуються ґендерні 

ролі і ґендерні стосунки, також створюються дискримінаційні структури [1]. Не вийнятком є і 

проблеми, що виникають під час збройних конфліктів. Так, починаючи з 2014 року, на Сході 

України існує ряд показників, що свідчать про надмірне використання повноважень 

посадовцями під час вирішення службово-бойових завадань, які можна класифікувати як 

гендерно обумовлене насильство. Ця проблема існує вже понад 6 років, а тому потребує 

особливої уваги.  

Саме знання механізмів формування ґендерних ролей та стосунків в суспільстві, вміння 

розпізнавати ґендерну нерівність та боротися із нею забезпечуючи зміну дискримінаційних 

структур і відкриваючи нові можливості для розвитку чоловіків та жінок і є складовими 

ґендерної компетентності як в мирний так і в воєнний час. 

Окрім того, ґендерна компетентність включає в себе: 

– знання про ґендерну політику і ґендерно-політичні стратегії; 

– знання про інструменти і практики використання ґендерного підходу; 

– навички використання ґендеру як соціальної категорії, як спонукання до дій для 

всіх співробітників організації або особового складу підрозділу, включаючи виконання 

службово-бойових завдань. 

Необхідність набуття ґендерної компетентності є обов’язковим не лише з точки зору 

професійного розвитку і вдосконалення людини, а й важливим компонентом функціонування 

і взаємодії її з сучасним суспільством [2]. 
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Заклад вищої освіти сектору безпеки та оборони України є одним із основних інститутів 

соціалізації людини, тому є необхідність включення у освітній процес основних знань з цієї 

сфери життя. 

В залежності від сфери її застосування ґендерну компетентність можна розділити на три 

компетентності [3]: 

Експертна компетентність: знання та вміння, що дають змогу здійснювати 

професійну діяльність. 

Вона охоплює знання про процеси та можливості прийняття рішень в організації чи 

підрозділі. Експертна компетентність проявляється у здатності класифікувати, 

переорієнтовувати та оцінювати знання. Вона проявляється в тому, як співробітники 

розпізнають, аналізують та розробляють рішення проблем, наприклад, рішення 

диференційовані з ґендерної точки зору, що ґрунтуються на попередньому ґендерному аналізі. 

Методична компетентність: здатність самостійно та гнучко здобувати нові експертні 

знання чи нові методи роботи. 

Це проявляється при роботі із новими складними знаннями, наприклад, ґендерно-

орієнтованими та диференційованими експертними знаннями. 

Соціальна компетентність: здатність забезпечити конструктивні умови праці для 

досягнення загальних цілей. 

Високий рівень соціальної компетентності проявляється, наприклад, під час вирішення 

проблем і конфліктів, обговорені приватних почуттів, в активному вислуховуванні або 

поважливому ставленні, наприклад до ґендерного різноманіття. 

Ґендерна компетентність вимагає, з одного боку, вміння пов’язувати отримані ґендерно-

диференційовані експертні знання з професійно-орієнтованими знаннями (експертна 

компетентність), з іншого – вміння використовувати різноманітні ґендерні аналізи в своїй 

галузі спеціалізації (методична компетентність). Крім того, вона пов’язана із соціальною 

компетентністю в конструктивному формуванні ґендерних відносин в організації. Вона 

проявляється у здатності відображати особисті ґендерні ролі і ґендерні образи всередині 

організації, а також в оцінці особистих сильних і слабких сторін. 

Виходячи із вище зазначеного можна визначити наступні вимоги до ґендерної 

компетентності: 

– здатність до рефлексії (самоаналізу знань і вчинків, їх значень та меж) стосовно 

соціальних ґендерних ролей (образів); 
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– знання про створення ґендерних ролей (образів) і їх диференціації – ґендерна 

компетентність, пов’язана з кадровими ресурсами; 

– усвідомлення ґендерних ролей в їх соціально-культурному середовищі (ґендер як 

соціальна категорія, ґендерна різноманітність) – ґендерна компетентність, пов’язана з 

кадровими ресурсами; 

– знання про складні структури ґендерних відносин в суспільстві, політиці, 

управлінні і організації – структурна ґендерна компетентність; 

– розуміння різноманітності та складності обставин і реалій життя, в якому живуть 

чоловіки і жінки; 

– здатність змінювати перспективи; 

– здатність до реального застосування ґендерного підходу на роботі, в службі – 

можливість передачі знань і досвіду. 

Існують різні способи розвитку або передачі ґендерної компетентності. Основні із них 

це ґендерне консультування та ґендерне навчання. 

Як показує досвід, такі заходи, як навчання з питань ґендерної рівності, можуть мати 

нестійкий вплив, якщо вони проводяться тільки один раз або якщо вони є одноразовим 

заходом із впровадження ґендерної проблематики. 

Для ефективного розвитку ґендерної компетентності доцільно дотримуватись таких 

основних принципів [4]: 

– системний підхід до планування і розвитку необхідних компетентностей в області 

ґендерної рівності; 

– синхронізація розвитку компетентності із загальною стратегією впровадження 

ґендерного підходу. 

Сьогодні існують прогалини в українському законодавстві щодо механізму включення 

ґендерної компетентності до освітніх програм закладів вищої освіти в СБіО України. 

Особливо важливим є знання гендерних компетенцій під час виконання службово-

бойових завдань для того, щоб уникати можливих наслідків надмірного використання 

повноважень та гендерно обумовленого насильства адже психологічне напруження та інші 

зовнішні фактори є фасиліаторами виникнення таких випадків.  

Якщо розглянути Національну рамку кваліфікацій, то ми побачимо відсутність 

ґендерної компетентності у вимогах стандартів вищої освіти до освітніх програм. 



 

138 

 

Кожен заклад вищої освіти самостійно розробляє освітні програми відповідно до 

стандартів вищої освіти, що визначають: 

– вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; 

– перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення (структурно-

логічна схема); 

– кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; очікувані 

результати навчання (компетентності, знання і уміння), якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти [5]. 

Для того, щоб розширити дискреційні повноваження керівників закладів вищої освіти 

Міністерству освіти і науки України, необхідно включити ґендерну компетентність до 

переліку компетентностей випускника. 
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ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ СТАНУ ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА 

 

Отримання науково обґрунтованого уявлення про стан та динаміку гендерно 

обумовленого насильства продовжує залишатись одним із головних завдань, необхідних 

задля ефективної протидії цьому явищу. У цьому світлі залишається вкрай актуальною 

проблематика підбору джерел кримінологічної інформації про ті або інші аспекти зазначеного 

соціального явища.  

Певне уявлення про стан та динаміку розвитку того чи іншого протиправного явища, а 

також фактичний стан протидії йому, за загальним правилом, дозволяє отримувати 

статистика діяльності державних органів, уповноважених на протидію цьому явищу.  

Хоча реальністю і є ситуація, за якої сучасні статистичні дані про кримінальні 

правопорушення далеко не завжди є репрезентативними та повними. Це обумовлено  

певним рівне латентності досліджуваного явища, а також тим, що не всі кримінологічно 

значущі показники знаходять своє відображення у формах статистичної звітності. У повній 

мірі зазначена проблема стосується гендерно обумовленого насильства, і це створює  

істотні складнощі для встановлення навіть не фактичного стану розповсюдженості цього 

явища, а й облікованої його частини. Дана робота присвячена проблемі відображення 

гендерно обумовленого насильства у кримінальній статистиці органів Національної  

поліції України в 2019-2020 роках. 

Аналіз спеціальної літератури [1, с. 29; 2, с. 51–53; 3, с. 14] свідчить, що поняття 

«гендерно обумовлене насильство» є відносно «молодим» для вітчизняної науки і охоплює 

насильницькі дії фізичного, психологічного, економічного та сексуального характеру, що 

вчиняються у зв’язку із тим, що потерпілий належить до певної статі. Дуже часто статистичні 

дані про гендерно обумовлене насильство зводяться до кількісних показників облікованих 

кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, а також 

кримінальних правопорушень, пов’язаних із насильством у сім’ї.  
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І хоча поняття «гендерно обумовлене насильство», «насильство в сім’ї» («домашнє 

насильство»), «кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої 

недоторканості» не є тотожними, дослідники вимушені були йти на цей крок. По-перше, у 

зв’язку із тим, що виокремити із Єдиних звітів про кримінальні правопорушення Генеральної 

прокуратури України [4] дані саме про кількість облікованих гендерно обумовлених 

кримінальних правопорушень не уявляється можливим. Вказані звіти містять статистичні 

показники роботи з обліку та результати розслідування кримінальних правопорушень за 

статтями / частинами статей, за розділами Особливої частини КК України, а також загальну 

кількість кримінальні правопорушення за ступенем тяжкості. По-друге, в документах 

первинного обліку Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, затвердженого 

Наказом Генеральної прокуратури України № 69 від 17 серпня 2012 року, знаходять своє 

відображення такі мотиви кримінальних правопорушень як «пов’язані з насильством в сім’ї» 

(«пов’язані з домашнім насильством»), та «сексуальні» [5]. Вказані факти значно спрощують 

доступ до інформації саме про вказані категорії правопорушень, чого не можна було 

стверджувати про гендерно обумовлені злочини та проступки до початку, що вчинялись до 

початку 2019 року.  

Слід зазначити, що і сьогодні термін «гендерно обумовлене насильство» не має 

законодавчого закріплення у Кримінальному кодексі України (далі – КК України). Проте в 

ньому вживається поняття, аналогічне за змістом, – злочини (кримінальні правопорушення), 

вчинені «на ґрунті статевої приналежності».  

Вперше для КК України поняття «злочини (кримінальні правопорушення), вчинені  

«на ґрунті статевої приналежності» з’явилось у Законі України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації 

положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу з цими явищами» від 6 грудня 2017 року, який розширив перелік 

обставин, що обтяжують покарання. Зокрема пункт 3 частини 1 статті 67 Кримінального 

кодексу України було доповнено такою обставиною, що обтяжує покарання, як вчинення 

злочину (кримінального правопорушення) «на ґрунті статевої приналежності». Набули 

чинності зазначені зміни 12 січня 2018 року.  

У КК України міститься досить широке коло складів кримінальних правопорушень, що 

передбачають кримінальну відповідальність за ті чи інші насильницькі дії. Проте «вчинення 
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кримінального правопорушення на ґрунті статевої приналежності» не визнається у якості 

ознаки жодного основного чи кваліфікованого складу кримінального правопорушення.  

Отримати зазначену інформацію від органів Національної поліції за запитом, 

наприклад, у порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня  

2011 року до 26 березня 2019 року також було неможливо. Це було пов’язано з наступним. 

На момент набуття чинності вказаної редакції п. 3 ч.1 ст. 67 КК України (тобто станом  

на 12 січня 2018 року) до 30 червня 2020 року діяв Наказ Генеральної прокуратури № 139  

від 06 квітня 2016 року «Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань». Додатки до зазначеного положення затверджували форми 

електронних карток, що заповнюються органами Національної поліції під час досудового 

розслідування. Електронна картка про наслідки досудового розслідування кримінального 

правопорушення та електронна картка на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та 

яка підозрюється у його вчиненні, серед інших показників обліку містять розділи «Мотиви 

правопорушення» (пункти 15 та 58 відповідно), але ці переліки станом на 12 січня 2018 року 

не містили мотив «на ґрунті статевої приналежності» [6].  

І лише 26 березня 2019 року набули чинності зміни до вказаного Положення, що 

полягали зокрема і в розширенні переліку мотивів кримінальних правопорушень мотивом «на 

ґрунті статевої приналежності» [7]. Редакції пункту 15 електронної картки про наслідки 

досудового розслідування кримінального правопорушення та пункту 58 електронної картки 

на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та яка підозрюється у його вчиненні 

збереглися і в Положенні про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його 

формування та ведення, затвердженому Наказом офісу Генерального прокурора  

№ 298 від 30 червня 2020 року [8].  

Слід зазначити, що отримати відомості про певну частину кримінальних 

правопорушень, вчинених на ґрунті статевої належності у період з 12 січня 2018 року  

до 26 березня 2019 року, можна із Єдиного реєстру судових рішень, оскільки у вироках 

мають висвітлюватись передбачені ст. ст. 66, 67 КК України обставини, що пом’якшують та 

обтяжують покарання. Однак зазначене питання виходить за межі цієї роботи.  

Таким чином, на сьогоднішній день стало можливим отримання статистичних 

відомостей органів Національної поліції саме про гендерно обумовлені кримінальні 

правопорушення за період часу з 26 березня 2019 року.  
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ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ТА «ГЕНДЕРНА КВОТА» 

 

Нещодавно набув чинності Виборчий кодекс України. У ньому передбачено багато 

положень – новел, однак у контексті аналізу питань гендерної рівності привертають увагу 

положення низки статей цього документу.  

Положення деяких статей є традиційними для національного виборчого законодавства. 

Так, стаття 7 «Загальне виборче право» у частині 8 передбачає, що «будь-які прямі чи 

непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси,  

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі (курсив наш. – С.О.), 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, інвалідності та 

стану здоров’я, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються 

обмеження щодо участі громадян України у виборчому процесі, крім обмежень, 

передбачених Конституцією України та цим Кодексом» [1]. А пункт перший частини п’ятої 

статті 12 «Рівне виборче право» встановлює, що «рівність прав і можливостей кандидатів, 

партій (організацій партій) – суб’єктів виборчого процесу брати участь у виборчому процесі 

відповідних виборів забезпечується», у тому числі, «забороною привілеїв чи обмежень 

кандидатів в залежності від суб’єкта висування, за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі (курсив наш. – С.О.), етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, інвалідності та стану здоров’я, 

за мовними або іншими ознаками» [1]. 

Новими стали положення щодо так званої гендерної виборчої квоти, – точніше, щодо її 

відсотка. Вони стосуються виборів до Верховної Ради України та до Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також  

кандидатів у депутати міських, сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю 

виборців 10 тисяч і більше).  

Частина 12 статті 154 «Порядок висування кандидатів у народні депутати України» 

встановлює, що «під час формування загальнодержавного та регіональних виборчих списків 

партія повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з 

шостого по десяте і так далі) кожного виборчого списку чоловіків і жінок (не менше двох 
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кандидатів кожної статі)» [1]. Майже аналогічне положення містить частина дев’ята статті 

219 «Порядок висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, обласних, районних, районних у місті рад, а також кандидатів у депутати міських, 

сільських, селищних рад (територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше)» – а 

саме, що «під час формування єдиного та територіальних виборчих списків організація партії 

повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по 

десяте і так далі) кожного виборчого списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів 

кожної статі)» [1]. 

Ці та попередні положення законодавства, які містили положення щодо співвідношення 

кількості чоловік та жінок у виборчих списках політичних партій, у пресі часто іменують 

«гендерною квотою». Але інколи пишуть про «жіночу виборчу квоту». Слід визнати це 

образливим. Наприклад, на Веб-сайті zmina.info розміщено статтю щодо того, що 

«Парламенту пропонують збільшити «жіночу квоту» у виборчих списках до 50 %» [2].  

Варто зазначити, що в жодному виданні не йдеться про «чоловічу квоту». І це є  

неприємним свідченням відношення, яке склалося до цієї важливої проблеми у сучасному 

українському суспільстві.  

Ситуація настільки загострилась, що зусиль інститутів громадянського суспільства для 

її виправлення недостатньо. Громадські організації, громадські об’єднання, політичні партії, 

інші інститути громадянського суспільства не в змозі подолати ставлення більшості членів 

суспільства до жінок.  

З метою виправлення такого підходу, держава впровадила вищенаведені положення, 

включивши їх до Виборчого кодексу України.  

У чому ж унікальність цих положень? Як справедливо зазначає одне з видань, «уперше 

в історії України, вперше в історії українських виборів гендерна квота є не формальною, а 

реально захищеною... І серед переліку документів, серед вимог до виборчого списку є 

врахування 40-відсоткової квоти представництва різних статей як найменша  

пропорція. Тобто в кожній п’ятірці переліку кандидатів щодо виборів до місцевої ради у 

громадах від 10 тисяч виборців має бути збережена пропорція двоє до трьох: або три чоловіка 

і дві жінки, або три жінки і два чоловіка» [3]. 

Варто зазначити, що, коли держава вдається до настільки вагомого втручання у 

громадянське суспільство, це означає лише одне: процеси саморегуляції у громадянському 



 

145 

 

суспільстві порушені та / або атрофовані настільки, що його інститути не в змозі застосувати 

самоорганізацію, самоуправління для подолання проблеми.  

На користь цієї тези свідчить той факт, що вимога щодо певного співвідношення  

між кількістю чоловік та жінок не є «винаходом» 2020 року, який вперше зустрічається у 

положеннях Виборчого кодексу України. Як підкреслюється у пресі, «гендерну квоту ввели 

для того, щоб у радах збільшити кількість жінок. Але вибори 2015 року доводять, що партії 

кандидували жінок, але виборці їх не обирали» [4].  

Отже, чекаємо на підсумки виборів 2020 року. Поки що варто рекомендувати 

утримуватися від вживання поняття «гендерна квота» у науковій літературі та у  

засобах масової інформації. А також направити зусилля на подолання поширеної у 

суспільстві думки щодо того, що жінкам у політиці «нема чого робити». Як свідчить  

зміст окремих норм Виборчого кодексу України, держава долучилась до вирішення  

цього питання на користь якомога більш повного впровадження у життя принципу рівності. 

Тому слід підкреслити, що плідною може бути розробка та поширення соціальної реклами, 

присвяченої цьому важливому питанню.  

Наприкінці варто відмітити, що положення Виборчого кодексу України про кількість 

осіб різної статі у списках політичних партій входять у певне протиріччя з процитованими 

вище положеннями пункту першого частини п’ятої статті 12 «Рівне виборче право».  
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ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ 

 

Одним із ефективних шляхів забезпечення гендерної рівності у секторі безпеки та 

оборони є інтегрування гендерної проблематики у навчальний процес. Зауважимо, що 

впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в освіту і підвищення 

кваліфікації потребує ретельної підготовки як за змістом курсів, так і за формою викладання. 

Інтегрування ґендерної проблематики в навчання є процесом багаторівневим: інтегрування 

ґендерних концепцій і проблематики у зміст і навчальні матеріали; використання освітніх 

методів, які передбачають активну участь слухачів у навчальному процесі, відкритість, 

інтерактивність та інші підходи, притаманні трансформативному навчанню; увага в процесі 

навчання ґендерно-сенситивній мові, зображенням, каналам комунікації тощо [2].  

Очевидно, що як будь-який новий предмет наукової і освітньої сфери, ґендерна 

проблематика стикається з певними складнощами, зокрема, в її викладанні. Без їх знання і 

урахування процес може втратити свою ефективність і не матиме очікуваних результатів. 

Мова йде про вдосконалення системи військової освіти та підготовки кадрів. Інтеграція 

гендерної проблематики в освітній процес є процесом багаторівневим. Очевидно, що 

реалізація його на практиці потребує окреслення декілька напрямів. Перший, це побудова й 

реалізація навчальної діяльності майбутніх офіцерів із урахуванням гендерної компоненти. 

Особливої уваги у цій діяльності потребує зміст навчальних програм й планів. Він може 

передбачати запровадження окремих курсів гендерного спрямування, на кшталт: «Основи 

гендеру», «Гендер як відображення соціальних реалій», «Гендерна рівність та права жінок» 

та інші. За умови відсутності годин у варіативній частині навчального плану, які можна 

використати для спеціалізованих курсів гендерної тематики, ефективним й доцільним було є 

впровадження її у інші навчальні курси, насамперед правового, соціального, економічного, 

гуманітарного спрямування. Такий підхід не лише дасть можливість ознайомити слухачів із 

основами гендерної політики, показати особливості впровадження принципів гендерної 

рівності у всі сфери суспільного життя, продемонструє перспективи гендерної паритетності у 
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військових формуваннях тощо, а й розширить розуміння навчальних питань, які є 

традиційними та засадничими для того чи іншого навчального курсу, сприятиме 

міждисциплінарного вирішенню конкретного завдання. Як ілюстрація впровадження 

гендерної компоненти до інтегрованого курсу «Соціологія, етика, естетика та 

релігієзнавство». Так, теми «Суспільство як соціальна система та соціологія особистості» та 

«Основи соціальної роботи в ДПСУ» можуть бути доповнені гендерною компонентою при 

розгляді дефініцій соціальна структура особистості, соціальний статус, соціальні ролі, 

соціальна захищеність. Проблематика соціальних цінностей та ціннісних орієнтацій 

особистості може бути розглянути з позицій дотримання прав людини й орієнтації на 

демократичні пріоритети суспільного життя. 

Слід зауважити, що впровадження гендерної компоненти у навчальних процес 

майбутніх офіцерів передбачає також добір ефективних методів та технологій освітньої 

діяльності. Мова йде про знання й використання методів, які сприятимуть організації 

навчання, яке ґрунтується на власному досвіді слухачів, забезпечує їх відкритість та 

продуктивні інтеракції, можливість отримані теоретичні знання перенести у практичну 

площину та досвід повсякдення. Такі підходи вимагають суттєвого переформатування 

навчальної діяльності у напрямку від людини, яку навчають, до людини, яка навчається. У 

викладанні гендерної проблематики такий підхід полягає у тому, що пізнавальна діяльність 

суб’єктів освіти спрямовується на пошук потенційно нового у набутому досвіді. У контексті 

викладання ґендерної проблематики та із застосуванням ґендерного підходу в будь-якому 

елементі навчання важливо пам’ятати, що кожна людина має ґендерний досвід, він завжди 

приватний і персональний, а тому він завжди відбиватиметься і на публічному і політичному 

для цієї людини. В процесі навчання важливо допомогти людині відрефлексувати власний 

досвід, проаналізувати, визначитися зі шляхами подолання його негативних наслідків – 

тільки в такому випадку можна розраховувати, що ця людина реально і ефективно зможе 

впроваджувати ґендерні підходи в своїй службовій практиці. Мова йде не про отримання 

кардинально нових знань, а радше про їх модифікацію й урізноманітнення й переосмислення. 

Епістемологічний потенціал цього підходу полягає у тому, що воно створює методологічну 

базу для поліфункціонального підходу щодо діагностики й вирішення гендерних проблем. 

Таке навчання сконцентровує свої зусилля на проектуванні стратегій навчальної діяльності. 

Його роль й значення не обмежується конкретними дидактичними побудовами. Стратегії лише 

задають орієнтири розвитку навчальних практик для того, щоб, коли вони вичерпають свій 
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евристичний потенціал, переформатувати їх, відшукуючи в умовностях, закономірностях нові 

прогалини, нові можливості для подальшого удосконалення. Навчальне середовище постає як 

складне середовище, яке знаходиться у русі та саморозвитку. Окреслена проблематика 

набуває актуальності й релевантності з огляду ще й на ту обставину, що викладання 

гендерних курсів носить переважно авторський характер. Тобто, викладання зазвичай 

«базується на людському факторі – наявності людини, що розробляє і викладає курс, її 

бажання, інших суб’єктивних умов» [1, с. 4]. Як результат, такий стан речей засвідчує 

спорадичність, досить часто формальне впровадження гендерної проблематики у навчальний 

процес, брак дидактичної культури й базових та спеціальних знань, спрямованість радше 

лише на процес, а не на результат тощо. 

Наступний напрям гендерної освіти передбачає включення гендерної компоненти у 

навчальну діяльність курсів підвищення професійної кваліфікації військовослужбовців. У 

навчальну програму курсів також можуть бути введені окремі дисципліни гендерної 

проблематики, а також навчальний матеріал, який підвищує гендерну обізнаність та 

компетенції може бути включений у розгляд питань інших навчальних дисциплін. Ще однією 

формою навчальної діяльності, яка може бути ефективною та доречною на курсах 

підвищення кваліфікації є тренінги. Кожне заняття, кожен тренінг є унікальними, бо 

композиція кожної групи, знань учасників і учасниць, їх навичок, ставлення, відрізняються і є 

різними в різний час. Тематика тренінгів може бути присвячена безпосередньо питанням 

гендерної рівності. Також гендерна проблематика може бути включена до інших навчальних 

тренінгів. Вихід у такий спосіб проблематики тренінгів за рамки конкретних навчальних тем 

посилить їх міждисциплінарний характер. У межах тренінгової діяльності доцільно 

реалізовувати ще один напрям освіти, який передбачає консультування та участь у 

міжвідомчий, всеукраїнських, міжнародних тренінгових програмах командирів та керівників 

департаментів/підрозділів, які пройшли навчання з питань гендерної рівності та заохочують 

свій персонал до практик навчання та самонавчання з проблем гендерної рівності. 

Отож, інтегрування ґендерної проблематики в навчальний процес має комплексно 

охоплювати всі рівні: інтегрування ґендерних концепцій і проблематики у зміст і навчальні 

матеріали; використання освітніх методів, які передбачають активну участь слухачів у 

навчальному процесі, відкритість, інтерактивність та інші підходи, притаманні 

трансформативному навчанню; увага в процесі навчання ґендерно-сенситивній мові, 

зображенням, каналам комунікації тощо. 
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Вважаємо, що комплексний план підвищення ґендерної спроможності навчальних 

закладів та владних структур має містити наступні складові: прийняття інституційних рішень 

на рівні доктрини про інтегрування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

навчання; визначення можливостей інтегрування ґендерного компоненту в обов’язкові курси 

та їх оновлення з урахуванням принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

створення робочих груп реалізації принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

навчальний процес з метою послідовного, комплексного та фахового впровадження 

тематики; оцінка та перегляд змісту і підходів у викладанні з урахуванням загальних 

тенденцій та індивідуальних особливостей навчального закладу чи підрозділу; розробка 

програм розвитку впровадження ґендерної тематики для факультетів, кафедр, 

спеціальностей. інтегрування ґендерного компоненту в процеси перегляду навчальних планів 

і програм; визначення стратегій моніторингу процесу і оцінки результатів; упорядкування та 

оновлення ресурсів та застосування їх у викладанні; встановлення регулярних комунікацій із 

«зовнішніми» експертами, тренерами, лекторами для висвітлення різних аспектів ґендерних 

проблем; документування і поширення власних успішних практик; оцінка впливу на 

навчальний процес впровадження ґендерних трансформацій [1].  

Інтеграція гендерної рівності у навчальну діяльність сектору безпеки та оборони 

передбачає розробку загальної стратегії шляхів реалізації цього завдання. Вона має 

враховувати суспільні завдання, особливості та специфіку діяльності військових формувань 

сектору безпеки та оборони. Стратегія має бути єдиною для усіх установ сектору та містити 

чіткі й зрозумілі механізми впровадження принципів та ідей гендерної рівності та щорічної 

звітності щодо їх реалізації на практиці. З метою посилення координації гендерної 

проблематики установами сектору, підтримки діяльності різних робочих груп та наукових 

об’єднань з вивчення певної проблеми, ефективного здійснення консультування та 

фасилітаторської підтримки доцільно створити міжвідомчий координаційний центр. До 

компетентності координаційного центру може входити також створення спеціальних програм 

наставництва (включає навчання, тренінги, консультування, кейс-проєкти з самоосвіти тощо) 

з тим, щоб розкрити й розвинути лідерські якості й особистісний потенціал жінок. 

Ефективність програм наставництва визначається рівнем компетентності жінок-

військовослужбовців у керівній діяльності. Заохочувати створення спеціальних жіночих 

асоціацій, для жінок, де б вони могли б ділитися своїм досвідом та підтримувати одна одну. 
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Створити спеціальний механізм щодо питання подання скарг у разі сповіщення про 

дискримінацію, сексуальні домагання у всіх установах сектору безпеки та оборони. 

Таким чином, сьогодні, коли наша держава робить кроки до євроінтеграції, у секторі 

безпеки та оборони України нагально постає питання рівності прав і можливостей чоловіків 

та жінок. Упровадження гендерної рівності у військових структурах означає поєднання 

досвіду, знань та інтересів чоловіків та жінок. Мета гендерної рівності полягає не в тому, щоб 

прирівняти жінок та чоловіків, а в тому, щоби наділити їх життя можливостями та шансами, 

які будуть рівними та зберігатимуться такими. 
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ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ТА КУРСАНТІВ У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ 

 

Сучасні трансформації у суспільстві поступово змінюють сприйняття ролі чоловіків і 

жінок, як наслідок відбувається перебудова нормативних еталонів поведінки та корекції їх 

індивідивідуально-психологічних характеристик. Навчання у закладі вищої освіти (ЗВО) є 

періодом становлення не тільки професіонала, але і гендерно-гармонійної особистості. 

Варто зазначити, до студентів та курсантів ЗВО зі специфічними умовами навчання 

висуваються серйозніші вимоги у навчальній та педагогічній діяльності. Корегування їхньої 

поведінки відбувається згідно із ціннісними орієнтаціями та домінуючими ідеями 

соціального мікросередовища. Відповідно набуває актуальності питання формування їх 

гендерної культури через запровадження гендерно-орієнтованого підходу у ЗВО зі 

специфічними умовами навчання та розробленні й поширенні гендерно-освітніх 

інформаційних технологій. Адже процес формування гендерної культури передбачає 

розширення життєвого простору для розвитку індивідуальних здібностей і задатків кожного 

студента та курсанта незалежно від статі, а також вивільнення їх мислення від усталених 

гендерних стереотипів. 

Питаннями формування гендерної культури, впровадження гендерного підходу в 

навчанні та забезпечення гендерної рівності в діяльності правоохоронних органів  

присвячені наукові розробки таких вчених, як: Р. Айслер, В. Архипова, Ш. Берн, Т. Говорун, 

О. Гузьман, Ю. Івченко, H. Каменська, О. Кікінежді, О. Кізь, А. Кравець, К. Левченко, 

Л. Міщик, О. Мартиненко, А. Мороз, П. Терзі, Ю. Свєженцева та інших. 

Гендерна культура – це складова спеціалізованої культури, що є результатом впливу на 

особистість конкретних людей, які займаються проблемами міжособистісних відносин 

професійно та виявляється в усвідомленні особистістю мотивів, потреб, цінностей, знань, 
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поведінки пов’язаних із відносинами між представниками чоловічої і жіночої статі.  

Гендерна поведінка особистості може і сприяти, і заважати її професійному становленню [1]. 

На думку О. Кікінежді, О. Кізь, гендерна культура розглядається як система соціально-

економічних, правових та етнопсихологічних умов існування суспільства, що сприяє 

становленню чоловіка та жінки як рівних соціальних істот [2]. 

Відповідно, гендерна культура складається із таких компонентів як: гендерна 

(суспільна та індивідуальна) свідомість, гендерний світогляд, гендерні уявлення, знання, 

очікування, цінності, стереотипи, ролі та відносини, гендерна компетентність особистості, 

чутливість й поведінка, гендерно-специфічні потреби, інтереси, форми та результати  

творчої діяльності тощо [3]. 

Період навчання ЗВО у віковій психології відповідає періоду пізнього юнацтва або 

початку дорослості (від 18 до 23-25 років). У цей час, перед студентами та курсантами 

постає завдання щодо соціального й особистісного самовизначення, яке визначає подальше 

професійне становлення та характеризується розвитком інтегративних механізмів 

самопізнання і життєвих позицій. Даний вік є важливим етапом вторинної соціалізації, коли 

пережиті події стають головними ціннісними орієнтирами, а гендерна культура відтворює, 

закріплює і формує відмінності між статями, регулює взаємини жінок та чоловіків в 

особистому, родинному,соціальному та професійному житті [4]. 

Формування гендерної культури у сучасних студентів та курсантів ЗВО зі 

специфічними умовами навчання передбачає підвищення у них гендерних компетенцій  

як особливої системи гендерних знань і практик, релевантних принципам паритетності 

статей, подолання та пом’якшення гендерних стереотипів сьогодення. Зазначена робота 

має орієнтуватись на формування особистості професіонала в сфері правоохоронної 

діяльності, що зумовлює специфіку застосовуваних методів, форм і засобів  

виховання. У свої чергу, важливим аспектом є гендерна ідентичність дівчат, які 

здобувають освіту в ЗВО зі специфічними умовами навчання, що може піддаватись 

деформації в умовах традиційного навчання і виховання, єдиного для представників 

різних статей. У результаті спотворюється гендерна самосвідомість, не формуються 

різноманітний спектр гендерних характеристик і ролей, важливих для жінки в її 

професійній і непрофесійній діяльності.  

Процес формування гендерної культури сучасних студентів та курсантів переважно 

зумовлюється трьома чинниками:  
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 відповідністю змісту соціально-гуманітарних дисциплін сучасному рівню 

розвитку наукових галузей з урахуванням гендерного компонента; 

 забезпечення гендерно-орієнтованого освітнього середовища засобами 

періодичного підвищення гендерної грамотності та професійної компетентності педагогів і 

керівного складу ЗВО (інформаційними технологіями та світовими Інтернет-ресурсами) щодо 

реалізації принципів гендерного підходу в освіті; 

 спрямуванням спеціально організованого процесу формування гендерної культури 

особистості в напрямі демократизації, гуманізації, гуманітаризації, диференціації та 

індивідуалізації (ознайомлення сучасної студентської молоді з нормами, цінностями та 

правилами міжстатевого спілкування, вільними від гендерних стереотипів, розкриття 

соціально-психологічних і психофізіологічних особливостей жіночої та чоловічої статі, 

особливостей їхньої поведінки) [5]. 

Ефективність реалізації вищезазначеного забезпечують активні та інтерактивні 

методи й форми гендерної освіти та виховання (діалоги, диспути, сюжетно-рольові та 

ділові ігри, бесіди, кейс-стаді, мозковий штурм, метод дилем, метод вільних асоціацій і 

евристичних завдань, використання художньої літератури й матеріалів преси та ін.), 

психокорекційні заходи (конференції, семінари, тренінги, індивідуальна і рольова 

рефлексія, психотехнічні ігри й вправи, розбір конфліктних ситуацій), а також засоби 

етнопедагогіки. Особливе значення для якісного формування гендерної культури 

студентів та курсантів ЗВО зі специфічними умовами навчання має високий фаховий 

рівень викладача, який у повному обсязі реалізовував би головні завдання навчально-

виховного процесу [6]. 

Також важливим є організація моніторингу гендерної вихованості студентів і  

курсантів ЗВО зі специфічними умовами навчання як компоненту професійної 

компетентності майбутніх співробітників правоохоронних органів, шляхом обліку їх 

гендерних особливостей при організації навчального процесу, і відповідно формувати у них 

усвідомлення власної гендерної ролі й індивідуального гендерного стилю поведінки в рамках 

професійної діяльності. 

Сформованність гендерної культури студентів та курсантів виявляється у достатньому 

рівні гендерної вихованості особистості, що характеризується її ґрунтовною обізнаністю з 

провідними гендерними поняттями (гендер, стереотип, гендерна рівність та ін.), а також із 

правилами міжстатевої взаємодії, виявленням постійної уваги і поваги до представників 
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іншої статі, не принижуючи власну, виявом толерантності, самоорганізації і саморегуляції 

поведінки, прагненням до реалізації власних здібностей. При цьому необхідно орієнтуватися 

в гендерному вихованні на принципи особистісно орієнтованого підходу; стимулювати вияви 

гендерної чутливості; проводити гендерний аналіз змісту навчально-методичної літератури; 

упроваджувати факультативні спецкурси [7]. 

Таким чином, формування гендерної культури студентів та курсантів ЗВО зі 

специфічними умовами навчання набуває особливої актуальності в контексті питання 

розвитку стійкої громадянської позиції щодо протидії всіх форм дискримінації, забезпечення 

гендерної рівності та рівних прав і можливостей особистості, не зважаючи на стать. Освіта 

повинна виконувати основну роль в зміні доволі стійких гендерних стереотипів щодо 

обмежування розвитку потенціалу особистості і юнаків, і дівчат.  

 

Список використаних джерел 

1. Васильченко О. І. Формування гендерної культури студентів університету як 

предмет і об’єкт дослідження. Вісник Запорізького національного університету: Педагогічні 

науки. Запоріжжя: ЗНУ, 2008. №1. С. 48-52 

2. Кікінежді О. М., Кізь О. Б. Формування гендерної культури молоді: науково-

методичні матеріали до тренінгової програми. Практична психологія та соціальна робота. 

2007. № 8. С. 64-68 

3.  Щотка О. П. Гендерна психологія: навч. посіб. Ніжин: Видавець:  

ПП Лисенко М. М., 2019. 358 с.  

4. Кон И. С. Психология юношеского возраста: (Проблемы формирования личности). 

Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1979. 175 с.  

5. Калько І. В. Особливості формування гендерної культури сучасної  

студентської молоді. Науковий вісник Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. 2017. № 2. С. 234-237. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2017_2_43 

6. Жук О. М. Шляхи забезпечення гендерної рівності в ході виховної роботи з 

курсантами ЗВО зі специфічними умовами навчання. Психологічні та педагогічні  

проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України: 

тези доп. наук.-практ. конф. (Харків, 27 березня 2020 року) / МВС України. ХНУВС.  

Харків, 2020. С. 79-82 



 

155 

 

7. Сорокіна М. А., Яловенко В. О., Мухіна Г. В. Про деякі прояви традиційних 

гендерних стереотипів у працівників поліції. Психологічні засади забезпечення службової 

діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІI Всеукр. наук.-практ. конф. з 

міжнар. участю (м. Кривий Ріг, 7 лют. 2019 р.) / МВС України, Нац. поліція України, 

Донецьк. юрид. ін-т. Кривий Ріг, 2019. С. 285-288  



 

156 

 

Трень Тетяна Олександрівна, 

курсант ІІ курсу факультету 

підготовки фахівців для органів  

досудового розслідування 

Дніпропетровського державного  

університету внутрішніх справ 

 

Токар Андрій Анатолійович, 

викладач кафедри тактико- 

спеціальної підготовки  

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ 

 

 

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

У сучасному світі достатньо багато уваги приділяється рівному правовому статусу 

чоловіків та жінок, а також рівним можливостям для його реалізації у житті суспільства. 

Варто зазначити, що Україна наразі вийшла на європейський рівень розв’язання проблем, 

адже правовий статус чоловіків і жінок закріплений на конституційному рівні. Однак 

формування механізму впровадження гендерної рівності в Україні залишається відкритим. 

Категорія гендерної рівності – суттєва цінність для права, тому потребує наукового підходу 

до вирішення цієї проблеми.  

На наш погляд, гендерна політика за своєю суттю є глобальним процесом, що передбачає 

певну стратегічну діяльність. Водночас гендерна політика має свої рівні та здійснюється 

локально відповідно до мети і поставлених завдань. Таким чином, виходячи з аналізу наведених 

вище понять і категорій пропонуємо власне визначення терміну «державна гендерна політика». 

Державну гендерну політику можна розуміти як стратегічну діяльність держави, що 

здійснюється шляхом спільних дій усіх зацікавлених суб’єктів з метою надання рівних 

можливостей жінкам і чоловікам у користуванні гарантованими правами та свободами, 

створення умов для самореалізації особистості та є інтегруючим компонентом усіх напрямів 

державної кадрової політики. Поняття рівності у правовому розумінні передбачає однаковий для 

обох статей простір соціальної свободи. Реалізація вищезазначеного принципу передбачає 

існування справедливого суспільного устрою, у якому максимально дотримуються права особи. 

Треба зазначити, що гендерна рівність є складовою частиною загального принципу рівності. 

Створення механізмів забезпечення гендерної рівності показує, наскільки ефективно 

держава спроможна будувати розвинуте й поступальне суспільство. Про це свідчить досвід 
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інших країн. Слід сказати, що нехтування проблемами рівності ставить під удар усю систему 

державного управління.  

Загалом, законодавство нашої держави можна назвати недискримінаційним. Проблеми 

виникають передусім у практиці правозастосування, що полягає у нехтуванні уже існуючими 

положеннями, наявності лише формальних посилань на них. Проаналізувавши статистичні 

дані, треба зазначити, що відповідно до Звіту з глобального гендерного розриву за 2016 рік, 

представленого Світовим економічним форумом, Україна займала 69 місце за індексом 

гендерної рівності серед 142 країн [1]. Опитування громадян показують, що найпоширенішим 

видом дискримінації жінок є труднощі у пошуку роботи за фахом та пропозиції роботи із 

заниженою оплатою праці.  

Щодо участі жінок у політичному житті суспільства, то її можна схарактеризувати, 

посилаючись на наявність жінок у парламенті. У 2018 році на сотню чоловіків припадало 

лише 14 парламентарок, що свідчить про незадовільний стан гендерної рівності [2]. 

Визначають три основні механізми збільшення кількості жінок у політиці, які можуть 

використовуватися політичними партіями:  

1. Риторика. Вона полягає у тому, що політичні актори постійно наголошують на 

тому, що важливо залучати більше жінок у політику, сприяти рівності статей.  

2. Позитивні дії. Проведення навчання для жінок, спеціальних курсів, семінарів, 

тренінгів. Організація окремих жіночих фракцій у політичних партіях. Забезпечення 

фінансової допомоги для кандидаток під час виборів, зокрема створення фондів  

фінансової допомоги. 

3. Позитивна дискримінація. Виділення резервованих для жінок місць у органах 

влади, квоти для жінок у списках кандидатів від партій під час виборів, у виборних  

органах влади. 

Також факти дискримінації жінок проявляються у відкритих дискримінаційних 

висловлюваннях представників влади, у недопущенні жінок до прийняття важливих 

державних рішень, у забороні жінкам навчатися у деяких вищих навчальних закладах  

МВС України, у обмеженні прав працюючих жінок. Зазначити варто і те, що найменша 

гендерна рівність спостерігається у сфері освіти.  

Цікавим є питання забезпечення гендерної рівності у сфері державної служби. Треба 

сказати, що сьогодні в Україні відсутній комплексний аналіз феномена жінки як суб’єкта 

управлінської діяльності в системі державної служби на сучасному етапі державотворення, 
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недостатньо розроблені категорії і поняття гендерної проблематики. Стратегія гендерної 

рівності в системі державного управління України ще не набула завершеного вигляду, а 

тільки окреслюється вітчизнями науковцями. Звісно, деякі кроки на шляху до забезпечення 

гендерної рівності в системі державної служби України вже зроблені. Забезпечення гендерної 

рівності є сьогодні одним з найважливіших завдань реалізації державної політики відповідно 

до поставлених цілей, як зазначається в Стратегії державної кадрової політики. 

На нашу думку, стан гендерної рівності в Україні потребує деяких змін, зокрема: 

– проведення аналізу українського законодавства та забезпечення його відповідності 

конституційним принципам рівності та європейським нормам; 

– вироблення особливих антидискримінаційних норм та санкцій за порушення 

гендерного законодавства; 

– бюджетне забезпечення реалізації Державної програми досягнення гендерної 

рівності;  

– проведення спеціальних інформаційних кампаній;  

– посилення громадського контролю за виконанням міжнародних зобов’язань та 

принципів рівності прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Щодо більш конкретних змін, то запропонуємо наступні напрямки дій на шляху до 

досягнення гендерної рівності в Україні: 

– для зниження безробіття та підвищення соціального статусу жінки потрібно 

сприяти розвитку жіночого підприємництва, який має бути впроваджено та заохочено  

з боку держави; 

– усунення гендерної нерівності в оплаті праці шляхом заохочення жінок до 

зайнятості у високооплачуваних секторах, наприклад у високотехнологічних.,та 

виокремлення питань гендерного аспекту в процесі складання та підписання колективних 

угод та договорів, а також обговорення мінімального рівня заробітної плати; 

– проведення роботи з діючими центрами зайнятості. щоб вони враховували 

різноманітні потреби жінок при пошуку робочого місця та гідної заробітної плати; 

– державне правове стимулювання залучення жінок до партійної діяльності, 

найбільш надійною гарантією такого залучення має бути законодавче квотування частки 

жінок у виборчих списках політичних партій. 

Досвід розвинутих демократичних країн дає нам можливість назвати поширені  

заходи із запровадження гендерної демократії, які широко використовують за кордоном, 
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зокрема: навчання та розширення можливостей; надання певних преференцій; політичні 

виборчі квоти; застосування позитивних спеціальних заходів в органах виконавчої влади в 

соціальному захисті та забезпеченні. Різний правовий статус жіночої і чоловічої статей є 

проявом ґендерного дисбалансу. Ця проблема знижує ефективність державного управління та 

є проявом недостатньої соціальної політики в державі. Дана соціальна проблема вимагає 

вирішення та отримала назву назву «ґендерний паритет в управлінні». Він передбачає не 

тільки однакову кількість жінок і чоловіків в управлінських структурах, а й якість цієї участі, 

або активну свідому діяльність представників обох статей у процесах прийняття 

управлінських рішень. Дана категорія розуміє під собою не тільки взаємну  

повагу до різних думок і поглядів, а й розуміння гендерних відмінностей та потреб жіночої та 

чоловічої статей.  

Суттєвим є той факт, що у 2017 році Кабінет Міністрів України ухвалив Концепцію 

державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

на період до 2021 р. [4]. У вищезазначеному документі були визначені основні завдання, 

спрямовані на підвищення рівня дотримання принципу забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя українського суспільства. 

Правоохоронні органи відіграють важливу роль у реалізації гендерної політики.  

Процес впровадження гендерної рівності в секторі безпеки України має певну специфіку. 

Зокрема, перед МВС України постало чимало завдань щодо впровадження  

гендерного компоненту в роботу керівництва, особового складу, структурних підрозділів, місій 

та операцій, закладів вищої освіти МВС України тощо. Назвемо перепони, з якими доводиться 

стикатися в процесі впровадження гендерної політики в діяльність органів системи МВС як 

складової сектору безпеки:  

1. Відсутність достатньої кількості спеціалістів з питань гендерної рівності в  

секторі безпеки, що негативно впливає на динаміку виконання завдань, визначених  

перед відомством.  

2. Недосконалий інституційний механізм реалізації гендерної політики, що 

уповільнює здійснення ефективної координації та системної імплементації гендерної 

політики в діяльність органів системи МВС.  

3. Виділення бюджетних видатків на реалізацію гендерної політики, що спричиняє 

звуження переліку заходів, спрямованих на виконання національних та міжнародних 

документів і досягнення гендерної рівності загалом.  
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4. Недостатній розвиток гендерних процедур набору та утримання персоналу, який 

призводить до того, що жінки мають незначну підтримку в розвитку їхньої спроможності й 

лідерства. 

5. Гендерні стереотипи та дискримінація.  

6. Потреба в постійному вдосконаленні законодавчої бази відповідно до сучасного 

розвитку гендерної політики на міжнародній арені.  

7. Відсутність інтегрованого уніфікованого підходу щодо системної та належної 

підготовки тренінгів із питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

протидії дискримінації за ознакою статі, сексуальним домаганням, застосування позитивних 

дій та інших питань забезпечення гендерної рівності й розвитку гендерної компетентностей 

працівників органів системи тощо. 

У свою чергу, МВС не лише залучає жінок до служби в секторі безпеки, а й усіляко 

намагається допомагати їм у процесі роботи, якщо вони стикаються з труднощами чи мають 

потребу в ресурсах. Задля вирішення проблем, з якими зіштовхуються жінки під час служби в 

секторі безпеки, створено інститут менторства «Українська асоціація представниць 

правоохоронних органів». Це організація, що стала об’єднуючою ланкою для співробітників 

різних правоохоронних структур. Спільними зусиллями ми обов’язково зможемо  створити 

сприятливе середовище для всіх правоохоронців. 

У підсумку треба сказати, що Україна просувається на шляху до гендерної рівності, хоч 

і повільно. До позитивних змін у цій сфері можна віднести конституційне закріплення 

принципу гендерної рівності статей. Та незважаючи на певний прогрес, проблеми у плані 

розширення прав жінок і чоловіків все ж залишаються. Тому сьогодні гендерна рівність в 

Україні перебуває в такому стані, що потребує більшого втручання держави у реалізацію 

гендерної політики. Дотримання прав людини у всіх сферах життєдіяльності – основа 

благополуччя усього населення. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 

ЩОДО ДОСЯГНЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

За визначенням UNICEF гендерна рівність означає, що жінки і чоловіки, дівчата та 

хлопці мають однакові права, доступ до ресурсів, можливості та захист. При цьому не 

вимагається, щоб дівчата та хлопці або жінки й чоловіки були однаковими або поводились 

однаковим чином [4]. 

Досягнення гендерної рівності серед іншого вимагає ліквідації злочинів щодо жінок і 

дівчат як торгівля людьми, вбивства, насильство під час військових дій, гендерний та інші 

види пригноблення.  

В ООН наголошують, що незважаючи на значну кількість міжнародних угод, які 

підтверджують права людини, жінки з більшою імовірністю, ніж чоловіки є бідними і 

неписьменними. Вони мають менший доступ до права власності, кредитування, навчання та 

зайнятості. У більшості випадків жінки порівняно з чоловіками є менш політично активними 

та з більшою імовірністю наражаються на домашнє насильство [3]. 

Рух щодо досягнення гендерної рівності, який активізувався в другій половині 

минулого сторіччя, досяг значного прогресу щодо скорочення нерівності в економічному, 

соціальному, політичному та культурному житті суспільства. Помітнішою стає роль жінок в 

бізнес-середовищі, трудових відносинах, а особливо в політичній сфері. Збільшується 

кількість жінок, які займають посади голів країн, членів їх урядів, депутатів, голів органів 

місцевого самоврядування тощо. З іншого боку розширюються й права чоловіків, які в 

патріархальному суспільстві вважалися суто жіночими, зокрема в сфері родинних відносин. 

Так, законодавством багатьох країн передбачається право чоловіків на отримання декретної 

відпустки, соціальних виплат і преференцій на дітей. 

Українське суспільство знаходиться в загальному тренді боротьби за гендерну рівність, 

провідниками якого є постіндустріальні країни світу. Попри значні успіхи в галузі прийняття 

відповідного законодавства залишаються невирішеними проблеми щодо його імплементації, 

приховані форми дискримінації досі існують, а ступінь їх поширення зростає в регіонах зі 
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зниженням рівня індексу людського розвитку, проявляється диспаритет у галузі основних 

прав людини, у доступі до ресурсів й економічних можливостей. 

Від гендерних розривів найбільш страждають жінки, зустрічаючись з перепонами в 

реалізації свого соціально-економічного потенціалу. Проте від цих негативних явищ зазнає 

втрат і суспільство загалом, прогрес якого уповільнюється через неможливість використання 

повною мірою можливостей жінок щодо інтелектуального, соціального, політичного 

бізнесового та інших аспектів розвитку. Тому досягнення гендерної рівності є одним з 

ключових моментів посилення конкурентоздатності та безпеки країни, зростання 

ефективності державного управління, підвищення рівня добробуту населення та розширення 

можливостей громадян щодо самореалізації. 

Вирішення проблеми гендерної рівності полягає у впровадженні не лише законодавчих 

новацій, але й соціальних змін, змін у свідомості громадян, об’єктивного погляду на 

проблеми. Особлива увага органів державної влади та інститутів громадянського суспільства 

має концентруватися на питаннях становища жінок, особливо в тих проблемних сферах, де 

зберігаються приховані форми дискримінації. Крім того, на законодавчому рівні необхідно 

напрацювати спеціальні заходи щодо забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків, 

дівчаток і хлопчиків з реалізації своїх прав, доступу до ресурсів та захисту, вирівнювання їх 

соціального статусу. 

Одним з останніх законодавчих актів, які покликані створити сприятливі умови для 

досягнення гендерної рівності, стала Концепція реалізації державної політики у сфері 

сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року. 

Концепція спрямована на забезпечення в Україні сталого економічного зростання, 

пришвидшення інтеграційних процесів приєднання до ЄС, організації економічного 

співробітництва та розвитку, що потребує запровадження сучасних механізмів  

взаємодії держави, бізнесу та інститутів громадянського суспільства, що дадуть змогу 

посилити взаємну відповідальність усіх учасників суспільного життя, та передбачає 

реалізацію комплексу заходів спрямованих на згладжування гендерних диспропорцій  

в галузі трудових відносин, зокрема, зайнятості і рівня заробітної плати, бізнес-середовища, 

доступу до інформаційних ресурсів і об’єктів громадського та цивільного призначення, 

благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу для соціально вразливих 

категорій громадян [1]. 
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Слід зазначити, що з початком збройного конфлікту на сході України та пандемії 

COVID-19 значно прискорилися процеси формування громадянського суспільства, в тому 

числі й рівень розвитку соціально відповідального бізнесу, розширилися напрями соціально-

економічного розвитку, які реалізуються суб’єктами господарської діяльності на 

добровільних засадах. Українське бізнес-середовище вперше в історії незалежності почало 

масово спрямовували кошти на допомогу військовим формуванням та внутрішньо 

переміщеним особам, надавати на добровільній і безоплатній основі професійні послуги з 

розроблення проектів актів законодавства з метою його модернізації з урахуванням практик 

найбільш розвинених країн світу та інтеграції в європейський правовий простір. 

В рамках волонтерських проектів розширюється участь суб’єктів господарювання у 

вирішенні таких питань, як забезпечення житлом і працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб, лікування та адаптація військовослужбовців, будівництво соціального 

житла, забезпечення закладів охорони здоров’я медичним обладнанням, будівництво та 

облаштування шкіл і дитячих будинків, реалізація соціальних проектів, що сприяє 

покращенню ділової репутації вітчизняних бізнес-проектів на міжнародних ринках, а в 

довгостроковій перспективі – покращенню репутації та іміджу України як держави на фоні 

прискорення загальносвітових глобалізацій них та інтеграційних процесів. 

Державна політика розвитку соціальної відповідальності бізнесу щодо досягнення 

гендерної рівності в Україні передбачає досягнення таких результатів: 

 вирівнювання диспропорції у рівні оплати праці чоловіків і жінок та топ-

менеджменту суб’єктів господарювання і працівників з низькою кваліфікацією; 

 забезпечення рівних можливостей для працівників у вирішенні питань 

працевлаштування без дискримінації за гендерною ознакою; 

 створення нових робочих місць, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб та 

осіб з обмеженими фізичними можливостями і особливими потребами; 

 створення безпечних і здорових умов праці, а також зниження рівнів виробничого 

травматизму та професійної захворюваності; 

 зменшення корупційних проявів;  

 поширення кращого досвіду світового досвіду з ведення соціально 

відповідального бізнесу щодо етичної та доброчесної поведінки; 

 забезпечення відкритості та доступності інформації про діяльність суб’єкта 

господарської діяльності, зокрема, в форматі збільшення кількості добровільних публічних 
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звітів суб’єктів господарської діяльності, що містять інформацію щодо здійснення суб’єктами 

бізнес-середовища заходів із впровадження стандартів ведення соціально відповідального 

бізнесу; 

 створення на державному рівні та рівні органів місцевого самоврядування 

сприятливих правових, фінансових і організаційних умов для розвитку соціально 

відповідального бізнесу [1]; 

 збільшення кількості суб’єктів бізнес-середовища, які розробляють і реалізують 

власні стратегії розвитку та проекти соціальної відповідальності. 

Серед результативних статистичних показників реалізації державної політики розвитку 

соціальної відповідальності бізнесу щодо досягнення гендерної рівності, які корелюються з 

адаптованими для України Цілями сталого розвитку до 2030 року, виокремимо такі: 

підвищення рівня співвідношення середньої заробітної плати жінок і чоловіків з до 

85 відсотків у 2030 році; зниження децильного коефіцієнту до 15 разів; зростання 

середньомісячної заробітної плати до рівня 2015 року в 8,5 раза; підвищення частки об’єктів 

інфраструктури, облаштованих з урахуванням потреб осіб з інвалідністю з менш, ніж 90 % у 

2030 році [2]. 

Необхідність подолання гендерної нерівності в Україні та світі зумовлена як соціально-

політичними та історичними чинниками розвитку держави, так і вадами розвитку бізнес-

середовища і кооперації між органами державної влади та суб’єктами господарювання, 

зокрема: низьким рівнем корпоративної культури, низьким рівнем усвідомлення 

суспільством ролі бізнесу та необхідності соціального діалогу між усіма рівнями 

стейкхолдерів щодо подолання дискримінаційних проявів за гендерною ознакою. Одним з 

найбільш важливих кроків на шляху до поліпшення іміджу України як гендерно 

недискримінаційної держави та набуття високого рівня ділової репутації вітчизняних бізнес-

структур є формування державної політики у сфері сприяння розвитку соціально 

відповідального бізнесу, що є одним з найважливіших рушіїв вирівнювання соціальних і 

економічних диспропорцій, розвитку громадянського суспільства, налагодження суспільного 

діалогу та покращення якості життя українців. 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ У ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

 

Однією із головних цілей розвитку тисячоліття, проголошених Організацією 

Об’єднаних Націй у 2000 році було утвердження гендерного паритету. У зв’язку з цим 

виникла необхідність істотної перебудови освітнього процесу з урахуванням того, що в 

основі гендерної політики, безумовно, має знаходитись принцип дотримання гендерної 

рівності. Реформування системи Міністерства внутрішніх справ (МВС) України, 

впровадження стандарту НАТО ґрунтуються на демократичних принципах, вільних від будь-

якої форми дискримінації, зокрема й за ознакою гендеру. Закон України «Про забезпечення 

рівних прав і можливостей чоловіків та жінок» [1] трактує гендерну рівність як рівний 

правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє 

особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. 

Міжнародні організації̈ Організація Об’єднаних Націй̆, Рада Європи визнають, що для 

розвитку особистості, суспільства, країни вирішальне значення має освіта, про що свідчать 

програмні документи, які регламентують діяльність держав щодо врегулювання гендерних 

проблем, зокрема в освіті. Як зазначають науковці [2, с. 10], ґендерна рівність має означати 

забезпечення всім учасникам та учасницям освітнього процесу в Україні, незалежно від їхніх 

статевих чи гендерних характеристик, рівних можливостей доступу до позитивних 

результатів у сфері освіти і науки. Освіта повинна виконувати основну роль в зміні доволі 

стійких гендерних стереотипів щодо обмежування розвитку потенціалу особистості офіцера – 

і чоловіків, і жінок [3, с. 42]. 

Загалом в освітньому процесі сьогодення спостерігається нестача методичних 

засобів, що можуть забезпечити адекватну гендерну соціалізацію, що спонукає до пошуку 

нових шляхів формування гендерної рівності. Рамки традиційної системи суспільних 

відносин, що навантажена ґендерними стереотипами, створюють  проблеми диференціації 
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розподілу обов’язків та ролей у суспільстві, зокрема у військовому формуванні. Система 

освіти яка керується принципом гендерної толерантності допоможе людині краще 

пристосуватися до сучасних соціальних стосунків. Освітній процес у військових закладах 

вищої освіти, маючи за основу рівноправність статей і дотримуючись принципів 

демократизації та гуманізації, зможе забезпечити умови повноцінного як особистісного 

так і професійного розвитку кожного його учасника та сприятиме розвитку ґендерних 

компетенцій майбутніх офіцерів як ключових життєвих компетентностей. Впровадження 

ґендерно-освітнiх технологій передбачає досягнення «рівності результатів» на підставі 

інтеграції двох принципів – «рівного доступу» і «рівного ставлення», під якими 

розуміється розкриття власного, індивідуального потенціалу молодої людини, незалежно 

від її статевої належності [4, с. 12]. 

Навчальні заклади як інститути соціалізації сприяють становленню, закріпленню і 

розвитку гендерних характеристик особистості. Як зазначають дослідники [5], найбільш 

ефективно, процес гендерної соціалізації молоді, відбувається під час професійного 

навчання під впливом навчально-виховних факторів, що інтенсивно впливають на 

формування егалітарної свідомості студентської молоді. Інтеграція гендерної політики в 

освітній процес дає можливість отримати знання про гендерну рівність і відповідні 

резолюції Ради Безпеки ООН, а також вносить зміни у взаємовідносини і поведінку тих, хто 

навчається. Гендерна освіта, визначається як цілеспрямований̆ процес розвитку й 

саморозвитку особистості, в якому вона опановує соціально значущий̆ досвід людства 

шляхом здобуття (засвоєння) історико-культурологічних, соціально-правових та психолого-

педагогічних знань щодо гендерної рівності, формування вмінь і навичок гендерно 

толерантних дій, виховання гендерної культури, що сприяє формуванню суспільства 

гендерної рівності [6]. 

Створенню гендерночутливого освітнього середовища, на нашу думку, сприятиме 

толерантність особистості. О. Пархоменко пропонує розглядати толерантність, як 

альтернативу гендерному расизму, яка буде водночас і умовою формування сучасної гендерної 

культури, що ґрунтуватиметься на внутрішній готовності людей приймати рівність гендерних 

відмінностей, і внутрішнім чинником конституювання гендерних ідеалів та символів, які 

спрямовують гендерну поведінку у векторі мінімізації конфлікту традиційних і нових канонів 

в образах чоловіків та жінок [7]. С. Васильєв досліджуючи гендерні особливості адаптації 

курсантів до навчання в цивільному закладі вищої освіти, зазначає, що розуміння єдиної 
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мети, толерантність та взаємна підтримка можуть допомогти пом’якшити певні труднощі 

процесу адаптації особливо для жінок [8]. 

Розвиток толерантності в гендерному аспекті освітнього простору, на нашу думку, 

надасть змогу вибудовувати стратегії̈ і схеми поведінки в професійній діяльності і життєвих 

ситуаціях, що не допускатиме дискримінацію, зокрема, за ознакою статті. Змістом гендерної 

толерантності О. Демчина визначає неупереджене ставлення до представників іншої статі, 

готовність до прийняття на рівні індивідуальної і суспільної свідомості гендерних 

відмінностей на принципах рівності прав, можливостей і особистісного самовираження 

чоловіків і жінок [9]. 

Зміна культури взаємодії статей, забезпечення комплексного впровадження ґендерної 

рівності та недискримінації в національної системі освіти забезпечить успішне виконання 

професійної діяльності Національної гвардії України (НГУ) що ґрунтується, в певній мірі, 

і на міжособистісних відносинах. Взаємовідносини – це об’єктивне, соціальне і 

психолого‐педагогічне явище, необхідний соціально‐психологічний інструмент взаємодії 

свідомих людей. Вони можуть виступати психічним подразником, засобом виховання, 

передумовою ефективної діяльності людей. Взаємовідносини – це регульоване явище [10]. 

Вступаючи у військові заклади вищої освіти, молоді люди вже мають певний досвід у 

комунікативних стосунках і певні сформовані стереотипи своєї поведінки, нажаль, не 

завжди позитивні. Тому в освітньому процесі у курсантів необхідно формувати 

толерантність до виявлення рис властивих протилежній статті. Гендерна толерантність 

допоможе будувати позитивні відносини з протилежною статтю, орієнтувати на 

дотримання рівності в правах, поваги та свободи особистості, що розвиватиме готовність 

до спілкування, співпрацю, взаємодопомогу і розуміння. Реалізація гендерного підходу в 

освітньому процесі військового навчального закладу відбувається через систему 

гендерного навчання та виховання, мета якої – корегування впливу гендерних стереотипів. 

Виокремлення в навчальних програмах дисциплін (зокрема «Військова психологія та 

педагогіка», «Військова педагогіка», «Соціально-психологічний тренінг») тематики з 

гендерних питань дає можливість теоретично та практично усвідомити та засвоїти 

особливості статеворольової взаємодії у військовому середовищі, для ефективної 

професійної та особистісної самореалізації. Інноваційні форми навчання в освітньому 

процесі майбутніх офіцерів НГУ надаватимуть можливість змінювати лідерські ролі, 

деконструювати стереотипи не тільки на теоретичному, але і на практичному рівні, 
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дозволятімуть будувати відносини на принципах толерантної взаємодії, принципі 

ґендерної збалансованості, тобто усунення статевої ієрархії в професійній діяльності. В 

освітньому процесі військовослужбовців НГУ гендерний підхід повинен означати не 

однаковий підхід до освітнього процесу обох статей, а навчання через врахування 

ґендерних особливостей. Гендерний аспект освітнього процесу не буде реалізуватися, 

якщо ті що навчають і організовують освітній процес не будуть враховувати фізіологічні 

та психологічні особливості обох статей. 

Ефективність освітнього процесу у закладах вищої освіти значною мірою залежить від 

уміння тих, хто навчає і виховує вдало застосовувати і обирати іноваційні та традиційні 

методи. Застосування традиційних форм навчання у освітньому процесі розширюватиме 

можливості впливу навчального матеріалу на свідомість людини, обумовлюється його 

сприйняття на більш глибоких рівнях психіки, що відповідають за формування 

ідентичності. Як базові методи навчання в освітньому процесі гендерного аспекту, доцільно 

використовувати діалог і полілог, а серед активних методів навчання: соціально-

комунікативні та особистісні тренінги, сценарні та рольові ігри, психодрама, проектне і 

дослідницьке навчання, вправи по розширенню свідомості та інші форми. Запровадження 

тренінгових вправ та тренінгів в освітній процес, з ціллю сформувати гендерну 

толерантність, надаватиме можливість майбутнім офіцерам оволодіти конструктивними 

стратегіями рішення різноманітних конфліктів, методами виходу з конфлікту, що 

утворилися на фоні гендерних стереотипів.  

Для повноцінного процесу тренінгу у навчальному циклі необхідно поєднати як 

конкретний досвід, рефлексію, спостереження, теорію, так і практичне застосування 

набутих знань. Інтерактивні вправи в освітньому процесі для формування гендерної 

рівності потрібно направляти на ідентифікацію наявності проявів дискримінації, чи 

насильства на прикладах. Аналіз, вивчення прикладів, які засновані на реальних ситуаціях, і 

проблеми, які містяться в них сприяють підвищенню ефективності подолання гендерної 

нерівності. В результаті, ми отримаємо не тільки гендерну толерантність, співпрацю, 

партнерство між представниками різних статей, повагу до прав інших, здібність поставити 

себе на місце іншого, відмову від домінування і насилля, а й розвиток професійних навиків 

розпізнавати дискримінацію. 

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що формування толерантності в 

гендерному аспекті майбутніх офіцерів НГУ в освітньому процесі надасть можливість: 
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глибше усвідомити відмінності в поведінці чоловіків і жінок; навчитися вибудовувати 

стратегії̈ і схеми поведінки в професійній діяльності і життєвих ситуаціях, що не допускатиме 

дискримінацію, зокрема, за ознакою статті, переосмислити та переглянути організацію та 

провадження освітнього процесу у військових закладах вищої освіти, який зможе 

забезпечуючи можливість військовослужбовцям розвивати свої здібності та інтереси, 

незалежно від приналежності до певної статті водночас не обмежуючи цей розвиток рамками 

ґендерних стереотипів. 
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БІБЛІОТЕЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ ДЛЯ 

ДОСЛІДНИКІВ WOMENS STUDIES 

 

Ґендерна рівність займає центральне місце у системі прав людини і є запорукою сталого 

розвитку суспільства. Бібліотеки здійснюють важливий вплив на формування нового 

гендерно рівного стилю суспільної поведінки і мислення, частиною якої є система гендерних 

досліджень і гендерної освіти, де бібліотеки є важливою складовою навчального і 

дослідницького процесу. Напрямок досліджень Womens studies є міждисциплінарною 

академічною областю. Відтак – бібліотечні ресурси з даної теми розміщується в різних 

підрозділах дослідних бібліотек. З точки ж зору актуальності та оперативності отримання 

інформації для дослідників найбільший інтерес представляють періодичні видання, 

насамперед, наукові журнали [1]. 

Оскільки доступ до контенту з академічних журналів може бути ускладненим і 

дорогим, з метою забезпечення вільного і необмеженого онлайн-доступу до наукової 

інформації у Німеччині Вільним університетом Берліна спільно з університетами Геттінгена, 

Констанца і Білефельда була створена інформаційна платформа відкритого доступу (ВД) 

open-access [2]. Контент доступний німецькою та англійською мовами. 

Через міждисциплінарний характер даної науковій області, дослідження з  

Womens studies не мають єдиної практики публікації і можливості, що надаються 

електронною публікацією, і особливо відкритим доступом, все ще мало використовуються  

в гендерних дослідженнях. Зокрема, існує обмежена готовність прийняти моделі для 

публікації журналів та монографій, які були розроблені і частково вкоренилися в  

інших наукових областях.  

У німецьких дослідженнях з womens studies мало публікацій у ВД. Це стосується, 

зокрема, журналів. Деякі журнали роблять окремі статті доступними безкоштовно. А деякі 

видавці надають статті безкоштовно після періоду ембарго.  

ВД монографії рідкісні, і серії книг ВД з упором на гендерні дослідження невідомі. На 

міжнародному рівні більшість публікацій з гендерних досліджень публікуються великими 

комерційними видавництвами і, як правило, не є вільно доступними.  
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І все ж публікація ВД пропонує величезні можливості – особливо для гендерних 

досліджень. Результати гендерних досліджень все ще мають бар’єри прийому  

(через застереження до гендерних досліджень і через їх нечітке місце розташування).  

Завдяки більшій прозорості та прямому доступу до повних текстів, наданих ВД, відкриті 

публікації з гендерних досліджень можуть подолати ці бар’єри, вийти зі своєї нинішньої ніші і, 

таким чином, довести свою якість. Існує також попит на ВД з боку гендерних дослідників. 

Через зміни в практиці фінансування щодо дозволів на публікацію, а також через все  

ширше використання нових технічних можливостей зростає попит на альтернативні моделі і 

місця публікації. 

Як правило, більш відомі журнали в Німеччині, які мають відношення до  

гендерних досліджень, не можуть вільно використовуватися – тобто вони не є ні 

безкоштовними, ні платними (безоплатно ВД). Це стосується журналів Feministische  

Studien і Frauen Kunst Wissenschaft (обидва з яких редагуються асоціаціями прихильників), а 

також до Femina politica. 

Журнали Gender, Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft і FZG – Freiburger 

Zeitschrift für GeschlechterStudien (обидва Budrich UniPress) надають свої публікації 

безкоштовно після дворічного періоду ембарго. IFF OnZeit і Onlinejournal kultur &amp; 

Geschlecht є двома прикладами журналів, які можна читати безкоштовно (хоча інформація, 

що стосується авторських прав і прав на використання, дуже неясна). Оглядовий журнал 

Querelles-Net і періодичне видання QJB (Querelles. Jahrbuch für Frauen- und 

Geschlechterforschung) публікуються як справжні журнали ВД. 

З міжнародної точки зору, більшість журналів з гендерних досліджень, які  

представлені в Бібліотеці електронних журналів (EZB) (під ключовим словом «стать», база 

даних в даний час налічує понад 170 журналів), можна читати і використовувати  

тільки в обмежених межах. Під пошуковим терміном «стать» в «Каталозі журналів 

відкритого доступу» (DOAJ) в даний час нараховується близько 70 електронних журналів  

(за станом на липень 2018 року, з більшою або меншою спрямованістю на гендерні 

дослідження). Тільки в 29 з цих журналів статті публікуються на умовах ліцензії  

Creative Commons, і з них лише 15 журналів використовують ліцензію Creative Commons 

Attribution, CC BY 3.0. 

Ті ж труднощі, з якими стикається дисциплінарна класифікація гендерних досліджень, 

стосуються місць публікації і самоархівування. На сьогоднішній день не існує  
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репозиторіїв ВД, спеціально присвячених гендерним дослідженням. Навіть коли якість 

метаданих добра, завжди необхідні різні стратегії пошуку з різними місцями  

зберігання, ключовими словами і дисциплінами. Дисциплінарні репозиторії з сусідніх 

дисциплін часто роблять доступними тексти з гендерних досліджень. Наприклад, 

Репозиторий суспільних наук (SSOAR). Залежно від спрямованості установи, що 

розглядається, тексти гендерних досліджень можна знайти в репозиторіях установ, 

наприклад, в сховищі Лондонської школи економіки і політичних наук або сховищі 

Університету Гумбольдта в Берліні (в останньому випадку тільки кілька текстів). Пошук між 

сховищами може здійснюватися, наприклад, через OAIster і BASE або на різних веб-

сторінках, присвячених оцифрованим ресурсам, таким як gdz і zvdd. 

Щоб виправити цю незадовільну ситуацію і зробити результати гендерних  

досліджень доступними на довгостроковій основі, проект «Відкрита гендерна платформа» 

розвиває інфраструктуру публікацій, яка робить наукові публікації з гендерних  

досліджень вільно доступними і придатними для використання. Платформа призначена  

для того, щоб забезпечити загальне охоплення всієї діяльності в області відкритого доступу у 

сфері гендерних досліджень і запропонувати послуги з усього спектра публікаційних  

питань. Сюди також входить діалог про різнорідні структури придбання і поширення  

знань в області міждисциплінарних досліджень, а також про можливість доступу і винятки у 

відкритих форматах публікації. 

Оскільки на сьогоднішній день існує мало проектів ВД в області гендерних  

досліджень, німецькі фахівці роблять посилання на бази даних, колекції текстів та 

інформаційні пропозиції, які містять або перераховують електронні публікації (деякі  

з яких мають закритий доступ). Крім журналів, які можуть використовуватися безкоштовно, і 

журналів, які можуть використовуватися безкоштовно, але тільки за наявності обмежень,  

це стосується, зокрема, баз даних і архівів. У зв’язку з документуванням історії жіночої 

інтелектуальності і (повторним) відкриттям жінок-авторів і художників, архівні фонди і 

загальнодоступні тексти стають доступними в Інтернеті, а бази даних створюються як в 

німецькомовній області, так і в англосаксонських країнах. Вони забезпечують кращий  

доступ і кращий огляд. 

Тож від впровадження платформи ВД найбільшу користь отримують дослідники в 

країнах, де бібліотеки не підписані на наукові журнали – адже через дорожнечу більшість 

бібліотек не може собі дозволити передплатити всі наукові журнали.  



 

176 

 

Список використаної літератури 

1. Вихрева Г., Федотова О. Журнальный фонд крупной библиотеки: проблемы 

качества формирования (на примере ГПНТБ СО РАН). – 2006. – Макушинские чтения. –  

№7. – С. 299-305. http://www.rba.ru/content/activities/section/12/mag/mag09/8.pdf 

2. The site of the Open Access. Retrieved from https://open-access.net/en/information-on-

open-access/what-is-open-access 

   

https://open-access.net/en/information-on-open-access/what-is-open-access
https://open-access.net/en/information-on-open-access/what-is-open-access


 

177 

 

Чеховська Марія Миколаївна, 
завідувач кафедри національної безпеки 

Національної академії СБ України, 

доктор економічних наук, професор 

 

 

ГІБРИДНІ ЗАГРОЗИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Гібридна війна Російської Федерації проти України набула соціального виміру. Мова 

йде про маніпуляцію гендерними питаннями в контексті ведення Російською Федерацією 

політики з дискредитації євроінтеграційного та євроатлантичного курсу Української держави. 

Саме на зазначеному аспекті наголошує Ю. Лапутіна, вказуючи на використанні соціальних 

та гендерних стереотипів у маніпуляціях поняттям гендерної рівності, як сучасного тренду 

когнітивної війни Російської Федерації проти України [1].  

Так, в Україні набула поширення інформаційна кампанія, «яка полягає в нагнітанні 

надуманих «страхів» та залякування суспільства нібито «загрозливою гендерною 

ідеологією», яка підтримується різними організаціями, які ми називаємо антигендерними 

рухами, що мають суттєвий вплив на суспільну свідомість» [2]. Досліджуючи антигендерні 

інформаційні кампанії, К. Левченко виокремила їх чітку періодизацію: перший етап 

реалізовувався у 2010-2013 роках, другий етап припав на кінець 2015 року (початок  

2016 року) – 2018 рік, третій етап триває з кінця 2018 року по теперішній час [3, с. 185]. 

Характерними ознаками першого етапу стали активне заперечення цінностей міжнародного 

досвіду із забезпечення прав жінок та гендерної рівності; оцінка вказаного досвіду як такого, 

що руйнує національну цілісність українського народу; приписування, як правило, 

європейському та американському досвіду, значного спектру соціального негативу; 

демонізація певних соціальних явищ як таких, що були започатковані та набули поширення 

саме з-за кордону [3, с. 185]. Другий етап здебільшого пов’язується із протидією ратифікації 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок та домашньому 

насильству та боротьбі з цими явищами (далі – Стамбульської Конвенції). Оскільки 

українське суспільство у цілому стало більш обізнаним щодо сутності європейських 

цінностей, об’єктом критики стали так звані «іноземні цінності», до яких належить  

принцип гендерної рівності, і який стоїть на заваді захисту «традиційних сімейних 

цінностей» [3, с. 193]. Третій етап антигендерної політики К. Левченко пов’язує із «набуттям 

підтримки серед політиків вищого рангу та перехід антигендерної риторики до політичної 
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площини», зокрема шляхом агресивної протидії здійсненню державної гендерної політики, 

зростанню поширення маніпуляцій суспільною свідомістю [3, с. 195]. 

Варто зауважити, що дослідниця акцентує увагу на активізації антигендерної риторики 

не лише в Україні, а й в багатьох європейських країнах. Мова йде про країни, зокрема, 

Францію, Італію, Угорщину, Нідерланди, Молдову, у яких, як правило, ультраправі партії, 

виступають з критикою таких ліберальних цінностей, як права жінок, гендерна рівність, 

забезпечення прав мігрантів тощо [3, с. 196]. 

На поширенні гібридних гендерних загроз в Україні, зокрема у сегменті законотворчої 

діяльності, наголошує у своїй статті В. Ієрусалимов. Автор констатує, що відбувається 

«трансформація антигендерних рухів та їх мімікрія», що полягає у проведенні активної 

кампанії проти так званої «гендерної термінології», яка позиціонується як один із 

інструментів руйнування «традиційних для України сімейних цінностей» [4, с. 112]. 

 На проблемі поширення маніпуляцій у сфері генедерної тематики як частини гібридної 

війни наголошується у публікації, підготовленої у 2019 році Офісом Віце-прем’єр-міністра з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції, де серед ризиків та загроз у реалізації 

державної політики гендерної рівності зазначаються «антигендерні ініціативи (включаючи 

ініціативи народних депутатів та місцевих рад), які суперечать міжнародним зобов’язанням 

та національному законодавству» [5]. 

Маніпуляції з трактуванням та змістом гендерної політики в умовах гібридної війни 

також досліджувалися О. Сусловою. Дослідницею було надано визначення гендерній 

маніпулятивній політиці як такої, що «використовує гендерні стереотипні уявлення, міфи, 

упередження тощо з метою маніпуляції суспільною думкою для досягнення політичних 

цілей» [6, с. 315-316]. Також О. Сусловою аргументується спрямованість «руського миру» до 

дискредитації демократичних цінностей, зокрема рівних прав жінок і чоловіків, адже 

гендерна нерівність дає право легалізувати контроль над частиною суспільства для більш 

легкого отримання контролю над суспільством в цілому [6, с. 323]. 

Цікавим є визначення О. Сусловою специфічних елементів маніпулятивних гендерних 

стратегій Російської Федерації, які застосовуються як в рамках гібридної війни проти нашої 

держави, так і для формування певної громадської думки безпосередньо в Росії. Так, нею 

виділяється такі гендерні технології, як технологія психосоматики, «медові пастки» масового 

впливу та технологія «жінки-миротвориці» [6, с. 324]. До технології психосоматики відноситься 

залучення жінок до тривалої монотонної діяльності, яка зрештою знижує рівень критичного 
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мислення. «Медові пастки» масового впливу полягають у використанні зовнішності жінок і 

дівчат для досягнення соціально-політичних цілей (наприклад, для збільшення кількості людей 

на виборчих дільницях). Елементами технології «жінки-миротвориці» є включення жінок до 

перших осіб партійних списків; призначення жінок на посади, які не мають вирішального 

значення; залучення жінок в якості запобіжників у конфліктних ситуаціях. 

На специфічній складовій гібридної війни – втручанні у систему освіти на усіх рівнях, 

наголошує Т. Говорун. У своїй статті вона звертає увагу на періодичних намаганнях здійснити 

шкідливий вплив на формування гендерної соціалізації з боку закладів освіти та засобів масової 

інформації шляхом «інформаційної та соціальної підтримки спробам ренесансу патріархату, 

зокрема пропаганди статеводиференційованого навчання і виховання дітей» [7].  

В. Феофіловою було виокремлено та піддано аналізу міфи з просування антигендерної 

політики, що поширюються в у суспільстві. Зокрема, провідними стали наступні посилання: 

«гендер придумали, щоб замінити нормальне слово «стать», «гендерна рівність стирає 

відмінності між чоловіками і жінками», «гендер – це про ЛГБТ і транссексуалів», «гендер 

руйнує традиційну родину», «гендер можна просто виключити з уживання, щоб не дратувати 

людей» [8]. Авторка наголошує, що здебільшого зазначений зміст інформаційних 

повідомлень є характерним для адептів «руського миру», який активно просувається у 

вітчизняний інформаційний простір. 

За результатами проведеного у 2017 році дослідження «Імідж Європи в російських 

медіа», здійсненого фахівцями Українського кризового медіа-центру, було визначено 

основний зміст повідомлень на російському телебаченні щодо сутності гендеру та гендерної 

рівності, зокрема, «Захід штучно створив різноманіття тендерів, нівелюючи священні ролі 

чоловіка та жінки», «заохочення гендерної рівності – це «полювання на відьом» проти 

чоловіків», «зростання жіночого лідерства – це знак, що Захід на межі краху», «Захід своїми 

цінностями знищує інші країни зсередини» [9]. 

Варто також зазначити результати проведеного Національним демократичним 

інститутом в Україні дослідження, які демонструють кореляцію між рівнем вразливості до 

російських інформаційних атак та несприйняттям ідеї гендерної рівності. Так, головна 

радниця і старша директорка зазначеної організації Мері О’Хейген, виступаючи на 

конференції «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед», яка 

відбулась 7-8 листопада 2018 року за ініціативи уряду України, зазначила, що російська 

пропаганда весь час намагається експлуатувати тему гендерної рівності, при цьому 
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намагаючись демонізувати саме слово «гендер». За словами М. О’Хейген, ці ж люди 

«демонструють вразливість до інших типів атак, спрямованих, наприклад, проти 

представників ЛГБТ-спільноти, що дозволяє говорити про певну інтерсекціональність 

[перетин різних форм та систем пригнічення, домінування або дискримінації] цільової 

аудиторії, яка, ймовірно, також демонструватиме несприйняття етнічних меншин, 

представників інших релігійних вірувань тощо. Втім, така інтерсекціональність є обмеженою, 

оскільки значною мірою спирається на використання певного набору стереотипів та 

інструменалізацію цінностей, базою для яких є просування нетолерантності» [10]. 

У своїй публікації Є. Магда, досліджуючи гендерні виклики гібридної війни, наголошує 

на таких аспектах, як інформаційно-психологічний вплив на жіночу аудиторію та 

використання жіночого образу для отримання необхідного пропагандистського або 

деструктивного ефекту [11, с. 132–133]. Так, у першому випадку мова йде про застосування 

інформаційних атак з метою створення жіночого протестного руху (влітку 2014 року матері 

та дружини військовослужбовців протестували проти проведення ротації військових та проти 

мобілізації тощо), або руху підтримки (цькування та образи полонених військовослужбовців, 

зокрема у Донецьку, а також участь жінок в іррегулярних незаконних збройних формуваннях 

та окупаційній адміністрації Російської Федерації). У другому випадку інформаційні ресурси 

використовують фейкові сюжети, в яких жінка або дівчина є, зокрема, об’єктом нападу з боку 

протилежної сторони (історія січня 2016 року про російськомовну дівчинку Лізу у 

Німеччині), або наче є свідком ганебних та жорстоких дій (розповідь жінки у липні 2014 року 

про розп’ятого на її очах хлопчика). 

Зважаючи на висвітлені тенденції, можемо надати визначення гендерним гібридним 

загрозам – це такі явища, тенденції та чинники, що створюються штучно з використанням 

різнорідних засобів та методів (політичних, економічних, соціальних, інформаційних, 

психологічних, національних, релігійних, етнічних) введення в оману або нейтралізації 

заходів із впровадження політики гендерної рівності з метою створення дилем та отримання 

диспропорційних результатів. 
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ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ: ОСНОВА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Поступове утвердження на міжнародному рівні ідеї про людину як найвищу  

соціальну цінність, процес розвитку міжнародних стандартів з прав людини, підвищення  

ролі та значущості міжнародних механзмів у їх забезпеченні дають можливість зробити 

висновок про формування в сучасний період ще одного права людини – права на 

міжнародний захист. 

В Конституції України закріплений увесь комплекс основних прав людини, кожне з 

яких має бути забезпечене відповідним юридичним механізмом. Юридичний механізм 

забезпечення прав людини – це система ефективних юридичних засобів реалізації, охорони і 

захисту прав людини.  

Визначаючи зміст законодавства України, будучи їх соціальним джерелом, права 

людини, щоб перетворитись з можливості в реальність, повинні бути опосередковані ними, 

піднесені до рангу юридичних. Тому особливого значення набуває визнання і закріплення в 

національному законодавстві основних прав людини відповідно до міжнародно-правових 

актів. Отже, національне законодавство України є визначальним, головним елементом 

юридичного механізму забезпечення прав людини. 

Кожне право людини здійснюється у певному порядку, певній послідовності. Порядок 

реалізації деяких з них визначається тільки самою людиною. Але значна більшість прав, 

визнаних і зафіксованих у законодавстві, потребує встановлення відповідних процедур з боку 

держави, тому що без їх допомоги взагалі не може бути реалізована. В таких випадках 

відсутність належної юридичної процедури передворює приписи законів про права людини 

на формальні, декларативні положення. 

Слід зазначити, що головним критерієм необхідності юридичної процедури для 

реалізації прав людини є тип юридичного обов’язку, яким забезпечується це право. Інакше 

кажучи, таким критерієм виступає активність або пасивність дій зобов’язальної особи  

(тобто активний чи пасивний юридичний обов’язок). Отже, встановлення юридичних 
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процедур потрібно там, де реалізація того чи іншого права (наприклад, права на освіту) 

залежить від виконання позитивних зобов’язань – обов’язку вчиняти активні дії – іншими 

суб’єктами. І навпаки, там, де реалізація права залежить від власної активної поведінки 

особи, її волі і бажання (наприклад, права на честь, гідність та ділову репутацію), а інші 

суб’єкти зобов’язані лише не вчинювати певних дій, утриматись від них (в наведеномі 

прикладі – не посягати на честь гідність та ділову репутацію особи), у встановленні саме 

юридичної процедури нема потреби. 

Існують, як відомо, два основні види юридичних процедур реалізації прав: процедури 

пов’язані з правозастосуванням (наприклад, порядок реалізації права на громадянство, 

соціальний захист), і процедури, не пов’язані з ними (наприклад, порядок укладання угод які 

не потребують нотаріального посвідчення). Проте слід зауважити, що в межах кожного з 

зазначених видів процедур може існувати стільки їх різновидів, скільки існує прав. Вони 

відрізнятимуться один від одного лише конкретноим змістом, Якщо при встановленні 

першого виду юридичних процедур законодавець повинен в кожному конкретному випадку 

точно і детально їх визначити (зокрема тому, що зобов’язальною стороною тут виступає 

відповідний орган держави), то при встановленні другого він має прагнути до створення такої 

процедури, яка надавала б особі можливість обирати найбільш доцільний для неї у даній 

життєвій ситуації варіант використання свого права.  

Права людини потребують не лише гарантій їх належної реалізації, а й таких засобів, 

які могли б «відгородити» людину від можливих посягань на них. Тому в правовій системі 

кожної держави існують різноманітні засоби охорони прав людини. До них належать всі 

юридичні засоби, що виконують привентивну функцію, спрямовані на запобігання 

порушення прав людини. 

Існують різні юридичні засоби захисту, а саме це: судові, парламентскі,  

адміністративні, контрольно-наглядові, адвокатські засоби. Залежно від заходів захисту слід 

розрізняти засоби:  

1) припинення порушень прав людини (заборона експлуатації механізмів, припиненя 

робіт тощо);  

2) усунення перепон для їх здійснення (наприклад, судове рішення про задоволення 

негаторського позову);  

3) визначення або підтвердження права;  

4) відновлення порушених прав.  
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За галузевою належністю можна виділити цивільно-правові, адміністративно-правові, 

сімейно-правові, цивільно- і кримінально-процесуальні та інші юридичні засоби захисту  

прав людини.  

В сучасних міждержавних відносинах імплементація прав людини здійснюється 

законодавчими, адміністративними, та іншими засобами, що є в розпорядженні кожної 

держави, а міжнародні органи тільки контролюють цей процес. В даний час ряд контрольних 

органів створено у відповідності зі Статутом ООН, інші створені на основі міжнародних угод 

по правам людини як універсального так і регіонального характеру.  

Функції і повноваження ООН в сфері прав людини надзвичайно різноманітні.  

Головну відповідальність за виконання функцій Організації у сприянні загальної поваги і 

дотримання основних прав і свобод людини, несе Генеральна Асамблея ООН і під її 

керівництвом Економічна і Соціальна Рада (ст. 60 Статуту ООН). Повноваження Генеральної 

Асамблеї в області прав людини визначені в ст. 13 Статуту ООН. «Генеральна Асамблея, – 

підкреслюється в ній, – організовує дослідження і вносить рекомендації з метою ...  

сприяння міжнародному співробітництву в галузі економіки, культури, освіти, охорони 

здоров’я і сприяння у втіленні прав людини і основних свобод для всіх, без ознак раси, статі, 

мови і релігії».  

Згідно Статуту ООН, поряд Генеральною Асамблеєю відповідальність за  

виконання функцій Організації в області прав людини лежить на Економічній і Соціальній 

Раді (ЕКОСОР), яка працює під керівництвом Асамблеї. Для виконання покладених на неї 

функцій ЕКОСОР створює спеціальні комісії (ст. 68 Статуту ООН).  

Згідно ст. 52 і 53 Статуту ООН, регіональні організації повинні були створюватись для 

мирного врегулювання «місцевих конфліктів», а також для застосування примусових заходів 

під керівництвом Ради Безпеки. Старішою регіональною організацією є Рада Європи.  

4 листопада 1950 року в Римі її члени прийняли Європейську конвенцію про захист прав 

людини і основних свобод, яка вступила в силу 3 вересня 1953 року. 

На основі Конвенції були створені два органи – Європейська комісія по правам людини 

і Європейський Суд по правам людини, які наділені повноваженнями по розгляду скарг як 

держав, так і окремих осіб. Будь-яка країна – учасник може направити в Комісію скаргу про 

те, що інша сторона порушує Конвенцію (ст. 25). Комісія також уповноважена розглядати 

скарги окремих осіб, неурядових організацій і груп осіб про порушення їх прав державами 

учасниками Конвенції. Скарги розглядаються тільки у тому випадку, якщо держава, 
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протиякої вони подані , визнала подібну компетенцію Комісії (ст. 25). В даний час всі члени 

Ради Європи визнали таку компетенцію не тільки Комісії а й Суду. 

Поряд з Радою Европи значну увагу питанням прав людини приділяє у своїй діяльності 

Нарада з безпеки і співробітництва у Європі (НБСЄ). В кінці 1994 року НБСЄ була 

перетворена в Організацію з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ). Перший етап цієї 

рооботи завершився 1 серпня 1973 року підписанням Ґельсинського Заключного акту, в 

якому були зафіксовані спільні домовленості країн-учасниць на основі консенсусу,  

ставитись до гуманітарного співробітництва європейських держав і прав людини. 

Ґельсинський Заключний акт визначив напрямки і конкретні форми співробітництва в 

різних сферах, що мають відношення до прав людини, охоплюючи освіту, культуру, 

інформацію, контакти між людьми. Він став тою основою, на якій уже впродовж  

багатьох років розвивається плідне співробітництво держав Європи, США і Канади в галузі 

прав людини. 
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FORMATION OF GENDER EQUALITY IN UKRAINE 

 

Gender equality is a component of the general principle of equality as a principle of 

democratic society. In Ukraine itself, gender relations have not yet reached the level of  

legal regulation as in Western Europe and South America, but Ukraine is on the right  

track, developing its legal framework and forming a certain doctrinal opinion. In real life, mostly  

the weak part of the population - women, remain vulnerable, especially at the level of life and 

family. All this necessitates further research and efforts of politicians in the direction not only  

of legislative support, but also a practical guarantee of equality of people and their personal rights 

regardless of gender. 

The problems of gender equality and its legal support today are among the most  

relevant studies, as well as in the center of the problems of the development of social and legal 

practice in Ukraine. 

Formation and development of the idea of gender equality, its legislative consolidation and 

provision, other legal issues of gender issues are the subject of research of the following  

legal scholars: K. B.  Levchenko [1], L. V.  Leontʹyevoyi, T. V.  Omelʹchenko, O. M.  Rudnyevoyi,  

A. V.  Slatvytsʹkoyi, N. O.  Bondarenko [2], O. V.  Martynyuka, O. V.  Nestertsovoyi-Sobakarʹ  

and others. 

Numerous studies show that women in Ukraine have virtually equal opportunities in 

education, access to health care, and justice, but not in areas with the highest concentration of 

financial and power resources. 

Compared to European countries, Ukraine maintains the lowest level of gender balance in the 

field of representation and management of state and economic processes. Gender policy in the 

country is gradually changing, but, according to experts, these changes are still unsystematic. Some 

articles of the National Strategy in the field of human rights are intended to improve the situation in 

the field of gender education [3]. 

The path to international recognition of the principle of equal rights and opportunities for 

women and men began with the movement for the protection of women’s rights. The question of the 

need to create a special mechanism for the protection of women’s rights was first raised at the 
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international level in the early twentieth century. Initially, the prohibition of discrimination  

was contained in such international instruments on the protection of general human rights  

as the UN Charter, the Universal Declaration of Human Rights, the Covenant on Civil and Political 

Rights, and the Covenant on Social, Economic and Cultural Rights. Later, the principle of non-

discrimination was systematically incorporated into a significant number of other international 

treaties. These are, for example, such treaties within the UN as the Convention on the Elimination of 

All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women, the Convention on the Political Rights of Women, the Convention 

on the Rights of the Child.  

Equality is defined in the legal literature as one of the basic principles of the constitutional and 

legal status of man and citizen. The Constitution of Ukraine recognizes that all people are free and 

equal in their dignity and rights (Article 21). At the same time, according to the Constitution of 

Ukraine there can be no privileges or restrictions on the grounds of sex [4, p. 329]. 

The world is in the process of filling gender legislation with national legislation. Equal rights 

and opportunities are taken into account in the legislation of different countries depending on the 

strength of the influence of other social norms – traditions, customs, established morals,  

political norms, etc. Religion significantly influences the formation of traditional norms in  

national societies. The process of mastering the gender of modern times and its reflection in the 

current legislation of different branches of law is different. Even Europe is not gender  

homogeneous and has certain peculiarities in the implementation of gender policy in its various 

parts. But despite all the peculiarities, there is a tendency to converge gender processes in  

their legal consolidation, namely the formation of a gender component in the system  

of legislation [5, p. 42-43]. 

Given the value of the gender content of the law, appropriate work should be done with 

current Ukrainian legislation, which, despite Ukraine’s proclamation of equal rights for men and 

women, still contains significant discriminatory gender distortions. 

This situation can be corrected by the creation of legislation focused on solving  

practical gender problems, detailed regulation of certain aspects of gender equality,  

legislative definition of the full range of rights and opportunities that contain the concept of «gender 

equality» [6, p. 218]. 

Today, the legislator faces a difficult task: it is necessary to enshrine in law such a mechanism 

of legal regulation, which will not only meet the perfect legal form and will have a high  
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applied assessment, but will cultivate legal awareness, lay the worldview of gender. At the same 

time, it is necessary to take into account such eternal legal and moral values as justice,  

freedom, equality. After all, the legal consciousness of citizens is based on them, which reacts 

instantly to the distortion of these categories, their inadequate application. The principle of equality 

declared in Ukrainian legislation stipulates that all citizens are equal as representatives of humanity, 

as bearers of universal human rights and freedoms. Equality is possible only as equality of 

opportunity in the realization of abilities, as the provision of equal rights for the development of 

those innate and acquired qualities that people are endowed with, as a fair distribution of rights and 

responsibilities, i.e. as access to justice. 

In addition to the constitutionally enshrined equality of all citizens of Ukraine, regardless of 

gender, Ukrainian legislation also contains special regulations on gender equality and support for 

women’s rights. Among them are the Law of Ukraine «On Ensuring Equal Rights and Opportunities 

for Women and Men» and the Decree of the President of Ukraine "On Improving the Work of 

Central and Local Executive Bodies to Ensure Equal Rights and Opportunities for Women and 

Men". It is this legislation, which regulates the main directions of state policy to ensure equal rights 

and opportunities for women and men, provides for the need for gender and legal examination of 

Ukrainian legislation, monitoring by state statistics indicators of women and men in all spheres of 

society, establishing a prohibition of sex discrimination sign. This legislation defines the powers of 

the Verkhovna Rada of Ukraine, the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for Human 

Rights, the Cabinet of Ministers of Ukraine, executive bodies and local governments in the field of 

equal rights and opportunities for women and men; the powers of the specially authorized central 

executive body for ensuring equal rights and opportunities for women and men, as well as 

authorized persons (coordinators) for ensuring equal rights and opportunities for women and men in 

executive bodies and local governments have been defined. 

Those involved in the implementation of public policy have a great responsibility  

to ensure that government policies, programs and legislation are fair to both women and men. In 

order to fully fulfill these responsibilities, those involved in the implementation of public policy 

must be well versed in gender issues. Civil servants responsible for the implementation  

of public policy must be aware that they bring their own values into their activities: manner of work, 

knowledge base, sources of information, contacts, cultural and life experience, mentality  

that affect how these people understand policy issues, what approaches they use, i.e. whether they 

support the values of the system in which they work. Bureaucratic and political processes are 
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saturated with values that influence the development of a political course. They, in turn, help to 

shape other social values. Gender-sensitive policies may from time to time conflict with the 

dominant values on which society is formed. Women’s experience in the development of society is 

often measured by men’s standards. Therefore, civil servants must oppose these conflicting and 

competing values [6, p. 219]. 

Despite the fact that gender inequality is largely shaped by economic processes, one of the 

priority tasks for women’s empowerment is to ensure equal access for men and women to political 

institutions and public authorities. Underrepresented women in government hinders the 

understanding of the need to implement policies aimed at achieving gender equality, limits the 

attention of government agencies to women’s social problems, enshrines in the minds of male 

politicians the idea of «naturalness» of the existing distribution of gender roles. But ensuring equal 

gender political representation must be backed up by action in other areas as well. At the same time, 

actions to achieve gender equality should not only improve the situation of women, but also improve 

the situation of men. Achieving gender equality, equal rights and opportunities for women should 

not be due to the deterioration of men. The gender approach is not aimed at achieving equality in 

poverty and social loss, but at improving the situation of women and men. 

The mechanism for implementing the principle of gender equality at the personal level of a 

person, the relationship between the sexes within the family and everyday life is still imperfect. The 

media is full of violence and cruelty in these hidden areas of private life. All this necessitates the 

diligent work of politicians of the state and their deep conviction and awareness that gender equality 

is one of the values on which the rule of law is built. Thus, the modern gender system of society is 

asymmetric and discriminatory. To overcome the negative phenomena in the system of gender 

relations and regulate its further development, there is a need to develop a well-thought-out, 

scientifically sound gender policy, covering all levels of government – from government to 

municipalities, as well as mechanisms for its implementation. Gender policy development should be 

based on in-depth gender analysis, which includes scientific and practical aspects. Scientific analysis 

is needed to conceptualize the problems of gender relations. Practical gender analysis should be 

based on gender-sensitive indicators, which allow to identify specific changes in society concerning 

the situation of women and men, and be comprehensive.  

Taking into account the analyzed situation, I would like to highlight the main areas of 

implementation of gender policy of the state: ensuring equal opportunities for women and men to 

access political institutions; elimination of discriminatory practices in the field of labor and 
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employment; reducing the unjustifiably high proportion of women in the country’s poor; creation of 

a system of real mechanisms for preventing violence against women; reducing the impact of adverse 

social factors on health and life expectancy. 

Based on these trends, we can say that Ukraine in recent years has made significant progress 

in implementing gender policy. Much has been done, but much remains to be done. Thus, the focus 

remains on the need to improve legislation (in particular, the ratification of the Istanbul 

Convention), the integration of a comprehensive gender approach in sectoral reforms, strengthening 

the national gender mechanism, especially on the ground. This requires political will and the 

involvement of all relevant actors, as well as adequate investment of resources. The issue of 

promoting the principle of equal rights and opportunities for men and women and the formation of a 

common anti-discrimination culture remains relevant. It is important to strengthen the political 

representation of women at all levels. 

The forward movement is seen in two parallel directions. The first is the strengthening of 

special gender legislation and special concrete measures for its implementation, the inclusion of 

certain gender goals and objectives in the reform agenda, the strengthening of the national gender 

mechanism and its implementation in practice. The second is the implementation of a 

comprehensive gender approach in all strategies, policies and reforms in Ukraine, which will ensure 

equal rights and opportunities for women and men in all spheres of public life [7]. 

To conclude, today, one of the basic values of law is the equality of men and women.  

The introduction of gender equality is not only a requirement of elementary social justice  

and a necessary component of democracy, but also the realization of the possibility of approaching 

the goal of sustainable human development, the organization of social relations on the principles  

of justice, conscientiousness and tolerance. Gender equality requires a fundamentally  

new way of thinking, in which development is seen as a process of expanding freedom of choice for 

both sexes. Gender equality is a decisive step forward towards the development of a democratic, 

gender-oriented society. 
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ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЯК НАСЛІДОК ЗБРОЙНОГО 

КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Гендер створюється (конструюється) суспільством як соціальна модель жінок і 

чоловіків, що визначає їх становище та роль у суспільстві і його інститутах  

(родині, політичній структурі, економіці, культурі, освіті тощо). Конвенція Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбі із цими 

явищами визначає «гендер» як соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характерні 

ознаки, які певне суспільство вважає належними жінкам/чоловікам [1]. Зазначена Конвенція 

застосовується в мирний час і в ситуаціях збройного конфлікту. 

Під гендерною рівністю, згідно із Законом України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» [2], слід розуміти рівний правовий статус жінок і чоловіків та 

рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у 

всіх сферах життєдіяльності суспільства. Один із основних напрямків державної політики 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків спрямований на 

утвердження гендерної рівності. 

Згідно з темою нашого дослідження ми можемо у зазначеному аспекті розглядати лише 

непряму дискримінацію, а саме ситуацію, за якої внаслідок реалізації чи застосування 

формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для 

особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або 

становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація 

чи застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є 

належними та необхідними [3]. 

Гендерна рівність вважається як питанням, пов’язаним з правами людини, так і 

передумовою (а також індикатором) сталого розвитку, ставить на чільне місце інтереси 

людини. В Україні було розроблено національну систему цілей сталого розвитку, що має 

забезпечити підґрунтя для подальшого планування розвитку України, подолання дисбалансів, 

які існують в економічній, соціальній та екологічній сферах; забезпечити такий стан довкілля, 

що сприятиме якісному життю і благополуччю нинішніх та прийдешніх поколінь [4]. 
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Тобто, сталий розвиток – це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби 

сучасності, не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти свої власні 

потреби. Словосполучення «сталий розвиток» є перекладом з англійської мови: sustainable 

development, що означає дослівно «розвиток, що підтримується» (sustain – опора, 

підтримувати, витримувати). 

Гендерна рівність має на увазі рівне володіння жінками і чоловіками соціально цінними 

благами, можливостями і природними ресурсами. Гендерна рівність не означає, що чоловіки і 

жінки стають однаковими, а лише те, що їх можливості і життєві шанси доступу до них рівні. 

Гендерна рівність і розширення прав та можливостей жінок є наскрізними пріоритетами 

у всіх аспектах роботи ООН-Довкілля. Це тому, що міркування про стать і навколишнє 

середовище мають вирішальне значення для нашої здатності досягти справедливого і сталого 

майбутнього. Чоловіки і жінки повинні працювати рука об руку, щоб протистояти 

екологічним викликам нашого часу [5]. П’ятою ціллю Сталого розвитку під егідою ООН є 

забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей всіх жінок і дівчаток [6]. 

Пекінська декларація [7] проголосила, що охорона навколишнього середовища і 

соціальна справедливість вимагає залучення жінок в економічний і соціальний розвиток, 

рівних можливостей і повної та рівноправної участі жінок і чоловіків як рушійних сил і 

бенефіціарів орієнтованого на людей стійкого розвитку. Цією декларацією було затверджено 

Платформу дій, у якій визначено, що економічний розвиток, соціальний розвиток та охорона 

навколишнього середовища є взаємозалежними і взаємодоповнюючими компонентами сталого 

розвитку, що є основою наших зусиль, спрямованих на підвищення якості життя всіх людей. 

Справедливий соціальний розвиток, у рамках якого за незаможними, особливо за жінками, що 

живуть в умовах убогості, визнається право постійно користуватися екологічними ресурсами, є 

необхідною основою для сталого розвитку. У Пекінській декларації окремо передбачається 

необхідність забезпечувати жінкам рівний доступ до економічних ресурсів, включаючи землю. 

Тобто окремо виділяється право землекористування. 

ООН бере до уваги, що жінки і дівчатка часто непропорційно сильно страждають від 

наслідків зміни клімату та інших екологічних проблем, включаючи, зокрема, збезлісення, 

втрату біорізноманіття, опустелювання, забруднення і стихійні лиха, через наявну гендерну 

нерівність, і підкреслює активну і значиму роль жінок як найважливіших провідників змін у 

розробці новаторських рішень для проблеми зміни клімату і популяризації сталого та 

інклюзивного споживання і виробництва [8]. 
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Розглядаючи доступ до різних природних об’єктів, особливо слід визначити, і це 

проявляється під час бойових дій, безпечний доступ до води (вод – як природного об’єкта). 

Адже вода є однією з найголовніших речовин, потрібних для органічного життя. У цьому 

напрямку працюють громадські організації, наприклад Альянс щодо проблем гендеру та 

води, які сприяють рівному доступу жінок і чоловіків до безпечної, достатньої кількості води 

і управління нею для побутових потреб, санітарії, продовольчої безпеки та екологічної 

стійкості. Таким чином ця міжнародна організація бореться за рівноправний доступ до води і 

контроль над нею, що є основним правом для всіх, а також важливим фактором у сприянні 

викоріненню бідності та забезпеченні сталого розвитку [9]. 

Жінки, в країнах, що розвиваються, досить часто відповідальні за домашнє і громадське 

управління водними ресурсами. Тому саме вони під час обстрілів та ушкоджень водогонів 

зобов’язані відповідати за визначення питного джерела, його кількісну і гігієнічну якість. 

Дуже часто у разі пошкодження водогону вони долають відносно великі відстані у пошуках 

води, що забирає у них час на вирощування сільгоспкультур та приготування їжі, а так само 

на виконання іншої роботи по господарству [10]. 

Отже, зміни стану довкілля становлять безпосередню загрозу світу і його мешканцям. 

Однак рівень впливу цих змін на індивідуум великою мірою залежить від гендерного 

фактора. Гендер не тільки визначає різну здатність чоловіків і жінок справлятися із змінами 

навколишнього природного середовища, але і лежить в основі структурної нерівності, яка 

нерідко обумовлює більш сильний вплив цих змін на жінок [11]. 

Необхідно визнати, що екологічні проблеми, викликані бойовими діями, по-різному 

впливають на чоловіків і жінок. Було б дивно це заперечувати, оскільки в іншому випадку ми 

стаємо гендерно сліпими. Природно, тема зв’язку гендеру, екології та війни у більшості осіб 

викликає більше запитань, ніж відповідей, але спробуємо знайти цей зв’язок. 

У прифронтових районах Донбасу десятки тисяч людей місяцями залишаються без 

централізованого водопостачання. Місцева влада не знає, як напоїти розлючених громадян, а 

ті у відчаї навіть забули про війну, що зовсім поряд [12]. Таким чином ми спостерігаємо 

гуманітарну катастрофу в районі, прилеглому до бойових дій. Мешканці цього району в 

прифронтовому селищі Новгородське приносять весь свій посуд, щоб отримати кількадесят 

літрів води для своїх родин. Полювання за омріяними літрами – головний клопіт жінок, 

відтоді, як у селищі понад місяць тому відключили централізоване водопостачання. Цистерну 
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з водою привозять не частіше двох разів на тиждень, тому води на всіх не вистачає. І це стає 

основною проблемою, незважаючи на стрілянину, яку тут чути майже кожен день [13]. 

На Донбасі понад три мільйони людей можуть залишитися без води через загрозу 

відключення фільтрувальних і насосних станцій КП «Компанія Вода Донбасу» від 

електропостачання. Також на роботу цього комунального підприємства впливає те, що їх 

об’єкти опинились в центрі озброєного конфлікту. Під загрозою відключення фільтрувальні 

та насосні станції каналу Сіверський Донець-Донбас – єдиного джерела водопостачання 

Донецького регіону. Без води можуть залишитись 3 млн 265 тис. осіб [14]. У разі 

відключення більший тягар лягає на плечі жінок. 

Ще одна проблема, пов’язана із екологією і гендером, це те, що через бойові дії на 

Донбасі припинилася робота шахт та великих підприємств. Відповідно це призводить до 

вкрай негативних екологічних наслідків. Так, на території, підконтрольній угрупованню 

«ДНР», почали затоплювати шахту «2-біс» Микитівської ртутної копальні. Микитівка із 

зупиненим ртутним комбінатом, де і, крім затоплюваних шахт, чекає свого часу сховище 

хімічних відходів на місці закритого державного заводу «Стирол» (виробляв вибухівку, зараз 

сховище налічує під відкритим небом близько 300 тисяч тонн). Поряд із окупованим містом 

Єнакієве стоїть затоплювана з квітня 2018 року шахта «Юнком» зі склистою капсулою, 

заповненою рідкими радіоактивними відходами, яка утворилася після експериментального 

підземного ядерного вибуху й нині руйнується. Поряд із українським Торецьком – шахта 

Новогродівка і її водосховище з отруйними відходами фенольного виробництва  

(дамба неодноразово зазнавала руйнувань від артилерійських обстрілів). Тому Донбас є 

міною уповільненої дії, вода з шахт буде підніматися до рівня збійок і врешті-решт 

змішається на рівнях водозбору Сіверського Дінця, Кальміусу і резервних джерел питної 

води. Основна загроза для регіону – втрата резервних джерел питної води, а це означає втрату 

роботи у мономістах навколо шахт, втрату інфраструктури, втрату самих міст [15]. 

Висновок. З’ясувавши гендерні аспекти екологічних проблем, що виникли як наслідок 

збройного конфлікту на Сході України, та підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, 

що в районах збройного конфлікту, в основному жінки та діти, страждають через нестачу 

води для своїх потреб. У цих місцях важко знайти воду, або якщо вона є, то непридатна для 

вживання. Вода потрібна також сільськогосподарським тваринам та для ведення сільського 

господарства. Чиста вода є одним із складових здорового довкілля. Тому для раціонального 

використання та охорони вод слід всім верствам населення (із дотриманням гендерного 
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балансу) брати участь у всіх рішеннях щодо управління водами, а саме: як її розподіляти, 

захищати та використовувати із урахуванням ситуації, що склалася на Сході України. Жінки, 

діти та літні люди, кого зазвичай виключають із процесу прийняття рішень, повинні бути 

почуті, їх думка має бути взята до уваги та вони мають слідкувати за виконанням цих рішень. 
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ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

НАСИЛЬСТВА ЯК ВИДУ ҐЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА В УМОВАХ 

ЗБРОЄНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Сьогодні, на жаль, у зоні збройного конфлікту на Сході України підтверджуються 

факти існування гендерно-обумовленого насильства. В українському законодавстві відсутнє 

визначення «гендерно-обумовленого насильства». При вирішенні конкретної ситуації 

гендерно-обумовленого насильства, як правило, посадовці посилаються на Закон України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» [1] та розглядають його переважно в 

контексті насильства в сім’ї, змішуючи та використовуючи як синоніми при цьому поняття 

«домашнє насильство» і «гендерно-обумовлене насильство». 

У програмах розвитку, зокрема Фонду народонаселення Організації Об’єднаних Націй 

(далі – ООН), використовується наступне визначення, яке може бути застосоване в 

українських умовах: ґендерне насильство – це насильство, яке стосується чоловіків і  

жінок і жертвами якого переважно є жінки. Воно виникає як наслідок нерівних  

владних стосунків між жінками і чоловіками. Це насильство, спрямоване проти жінки, тому 

що вона жінка, чи непропорційно впливає на жінок. Воно стосується (але не вичерпується) 

фізичної, сексуальної і психологічної шкоди, включно із залякуванням, стражданнями, 

примусом та/чи позбавленням свободи в сім’ї чи в суспільстві взагалі. Це також  

стосується насильства, яке чинить чи не зупиняє держава [2, с. 18; 3]. Однак помилково 

застосовувати термін «ґендерне насильство» виключно як насильство щодо жінок, хоча 

потрібно враховувати, що переважна більшість випадків насильства вчиняється саме по 

відношенню до них. У нашому дослідженні ми будемо говорити про ґендерне насильство 

щодо чоловіків та жінок. 

Ґендерне насильство одна з найбільш розповсюджених форм структурного та 

культурного насильства. Воно присутнє у кожному суспільстві, а його наслідки  

віртуально впливають на все людство. За твердженням ЮНФПА/UNFPA, гендерне 

насильство не тільки відображує, а й збільшує нерівність між чоловіками і жінками,  



 

200 

 

порушує здоров’я, честь, безпеку і самостійність його жертв. Воно охоплює велику кількість 

порушень прав людини, в тому числі розпусні дії відносно дітей, зґвалтування, домашнє 

насильство, сексуальні образи та переслідування, торгівля жінками та дівчатками, деякі 

небезпечні традиції [4]. 

На нашу думку, однією із ключових проблем ґендерно обумовленого насильства,  

які виникають під час збройного конфлікту на Сході України, є обмежений доступ до  

допомоги постраждалим від психологічного насильства. Державним органам, які  

мають попереджати психологічне насильство як вид гендерно-обумовленого насильства,  

бракує кваліфікованих фахівців та фінансових ресурсів, зокрема на спеціальні  

реабілітаційні програми. За свідченнями опитаних представниками громадської організації 

«Східноукраїнський центр громадських ініціатив», психологічне насильство на рівні  

інших видів гендерно-обумовленого насильства в незаконних місцях несвободи було 

поширеним та використовувалось із метою залякати, принизити, покарати супротивників  

із числа комбатантів та політичних опонентів. Незважаючи на це, уповноважені органи  

влади не здійснюють належного документування гендерно-обумовленого насильства, 

зокрема психологічного насильства, не проводять аналізу доступної інформації та не  

формують доказової бази для органів національної та міжнародної юстиції. Дослідники 

громадської організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив» виявили,  

що лише незначну кількість осіб, які вчинили гендерно-обумовлене насильство,  

притягнуто до відповідальності. Це – індикатор неефективності розслідувань випадків 

гендерно-обумовленого насильства, бездіяльності та низької обізнаності уповноважених 

органів влади. Це також вказує на стигматизацію жертв та практику замовчування  

насильства [5, с. 9]. 

Серед основних причин психологічного насильства як ґендерно обумовленого насильства 

можна назвати: нерівність, неповагу, бажання влади і контролю, політичні мотиви, традиційні 

протиріччя, колапс традиційного суспільства і сімейної підтримки, культурні і традиційні 

практики, релігійні вірування, бідність, брак інформаційної, юридичної підтримки проти 

насильства, безкарність кривдників, збройний конфлікт [7, с. 18–19]. 

Психологічне насильство має широкі негативні наслідки як для чоловіків,  

так і жінок. Ознаками психологічного насильства є: депресія; низька самооцінка,  

замкнутість; недоглянута зовнішність; анорексія, або булемія; вживання алкоголю або 

наркотиків; безсоння; психосоматичні хвороби; напади тривоги; нерішуча поведінка; 
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уникнення погляду при спілкуванні; перманентний стресоподібний стан, фобії,  

фрустрації, психоемоційні розлади, неврози тощо; автоагресивна поведінка: спроби 

самогубства, членоушкодження, вживання алкоголю або наркотиків з метою свідомого 

завдання собі шкоди (або ж відходу від проблем); нав’язливі страхи; відчуженість, або 

ворожість у ставленні до дітей [2, с. 72–73; 7, с. 18–19]. 

Здебільшого в суспільстві відсутнє належне розуміння наслідків насильства для 

людини, а постраждалі особи відчувають соціальне відчудження, що позначається в 

подальшому житті та на їх психологічному стані. В результаті страху перед громадським 

осудом, більшість жертв психологічного насильства не повідомляє про насильницькі дії по 

відношенню до себе. Враховуючи, що вплив пережитого насильства позначається на стані 

здоров’я постраждалої особи, це також впливає на її потенційні можливості і накладає 

негативний відбиток на всі сторони її життя. Відсутність належної допомоги постраждалим 

особам позначається не лише на їх подальшому житті, але й на суспільстві загалом: зростає 

рівень безпритульності та бездоглядності, злочинності, самогубств; торгівлі людьми; 

збільшується кількість залежних від різного виду психоактивних речовин, що позначається 

на репродуктивному здоров’ї нації та рівні здоров’я в цілому. Більшість не знає, яким чином 

уникнути небезпеки; які можуть бути наслідки, якщо людина вчасно не звертається по 

допомогу; де і яким чином можна отримати необхідну допомогу; як попередити травмуючу 

подію в майбутньому [2, с. 72]. 

Щоб попереджувати і розслідувати випадки психологічного насильства, слід розуміти 

сутність аналізу психологічного насильства і вжити всіх заходів в рамках структур сектору 

безпеки щодо його припинення. 

Як правило, сьогодні, при виникненні необхідності надання психологічної допомоги 

особі, що постраждала від психологічного насильства, застосовують практику першої 

психологічної допомоги, розробленої Сосновенко Н.В., Шевченко Л.О. [6, с. 50–57].  

Зокрема, перша психологічна допомога (далі – ППД) – це сукупність заходів 

загальнолюдської підтримки та практичної допомоги ближнім, які відчувають страждання і 

потребу. ППД надається як базові потреби людини вже задоволені, а в разі потреби 

постраждалої особи може надаватися й після цього (бажано протягом тижня після подій). 

Після вчинення насильства в постраждалих можуть з’являтися проблеми, яких раніше ніколи 

не було. ППД може надати не лише професійний психолог, а й інший спеціаліст,  

який знайомий з правилами надання першої психологічної допомоги. Завданнями  
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ППД є: формувати відчуття безпеки, зв’язку з іншими людьми, спокою і надії; сприяти 

доступу до соціальної, фізичної та емоційної підтримки; зміцнювати віру в можливість 

допомогти собі та оточуючим; сформувати у людини розуміння того, що надзвичайна подія, 

свідком або учасником якої вона була, закінчилась і не становить більше загрози.  

При наданні першої психологічної допомоги необхідно дотримуватися таких принципів: 

захищати безпеку, гідність і права людини (уникати дій, які можуть поставити людину під 

загрозу травмуючих впливів; намагатися захистити її від повторної фізичної та  

психологічної травми; звертатися до людини з повагою; допомагати відстоювати її  

права та отримувати належну підтримку; діяти в інтересах постраждалої особи,  

якій Ви допомагаєте); адаптувати свої дії до культурних традицій людей, яким ви надаєте 

допомогу; бути в курсі інших засобів реагування в надзвичайній ситуації (знати, які заходи 

реагування вживаються і які є ресурси для надання допомоги; чітко уявляти власні функції та 

їх межі); берегти себе [6, с. 50–57]. 

На нашу думку, за аналогією можна розглянути алгоритм надання допомоги при 

сексуальному насильстві, що використовується в миротворчих місіях: застосувати  

«правила першого контакта» (запитати потерпілу особу, чи має вона серйозні фізичні 

ушкодження і чи потребує негайної медичної допомоги? Запитати потерпілу особу,  

чи може вона впізнати чи описати підозрюваного? Слідувати за протоколом, щоби потім 

надати інформацію поліції. Негайно викликати патруль. Попросити потерпілу особу  

почекати поліцію у безпечному місці). Забезпечити безпеку потерпілої особи (за потреби 

вивезти у місце, де потерпіла особи почуватиметься в безпеці і зможе спілкуватися 

конфіденційно). Поводження з потерпілою особою (Бути уважними і допомагати потерпілій 

особі тримати свою гідність. Допомогти потерпілій особі зрозуміти, що вона має довіряти 

тобі, а ти зробиш все, щоби змінити ситуацію. Загорнути потерпілу особу в ковдру.  

Пояснити потерпілій особі процедуру. Поінформувати потерпілу особу про всі  

можливості допомоги їй. Збір і аналіз попередньої інформації (Попросити потерпілу особу 

коротко пояснити, що саме відбулося. Повідомити, що ви будете робити записи, щоби 

задокументувати і передати у компетентні органи інформацію. Під час нотування  

важливо фіксувати слова, опис, пояснення так, як їх говорить потерпіла особа, без 

перефразування. Нотатки мають бути чіткі, детальні, точні. Не рекомендується  

перебивати потерпілу особу, коли вона говорить. Якщо потерпіла особа не може послідовно 

відтворити опис ситуації, можна допомогти питаннями, які не містимуть вимоги оцінки 
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ситуації, а виключно зосереджені на фактах). Визначення свідків (чи є свідки тому, що 

сталося? Зібрати первинну інформацію від свідків. Записати контакти свідків. Встановити, чи 

погоджуються свідки офіційно свідчити. Встановити, чи потребують свідки захисту). 

Супервізія (Надати звіт. Повідомити відповідальний підрозділ). Фіксація інформації  

(Дата, час, місце отримання першої інформації). Реєстрація скарги в поліції (Допомогти 

потерпілій особі у оформленні заяви. Надати потерпілій особі інформацію, де і як вона  

може звернутися до відповідних органів влади. Надати потерпілій особі інформацію про себе, 

щоби вона, у випадку потреби, могла звернутися до вас). Вимога належного слідчого.  

Збір доказів. Дотримання конфіденційності (Запевнити потерпілу особу у конфіденційності 

інформації стосовно злочину. Поширити інформацію виключно тим, хто повинні її знати за 

обов’язками). Звіт і наступні дії [7, с. 18–19]. 

Ще один алгоритм дій при наданні психологічної допомоги передбачений  

розділом IV Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» [1], де 

визначено порядок надання допомоги та захисту постраждалим особам, а саме: надання 

постраждалим особам інформації про їхні права та можливості їх реалізації;  

забезпечення доступу до загальних та спеціалізованих служб підтримки для отримання 

соціальних послуг медичної, соціальної, психологічної допомоги; надання у разі потреби 

тимчасового притулку для безпечного розміщення; забезпечення доступу до правосуддя та 

інших механізмів юридичного захисту, у тому числі шляхом надання безоплатної правової 

допомоги; утворення цілодобового безоплатного кол-центру для забезпечення невідкладного 

реагування на випадки домашнього насильства, надання консультацій щодо всіх форм 

домашнього насильства; урахування віку, стану здоров’я, статі, релігійних переконань, 

етнічного походження та спеціальних потреб таких осіб. 

Якщо особа, постраждала від психологічного насильства, не може визначитися  

щодо подальшого життя або їй важко прийняти рішення, можна скористатися  

безкоштовними психологічними консультаціями соціальних служб, державних органів, а також 

неурядових організацій: проявів насильства: до дільничного інспектора поліції, центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; управління сім’ї та молоді районної, міської чи 

обласної держадміністрацій; громадських організацій, які надають допомогу постраждалим від 

насильства; безкоштовні консультації надають: Національна «гаряча лінія» з попередження 

домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації; Національна  

дитяча «гаряча лінія»; консультації електронною поштою: info@lastrada.org.ua;  

mailto:info@lastrada.org.ua
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Київський міський центр соціально-психологічної допомоги; Центр у справах сім’ї  

та жінок Деснянського району міста Києва: працює в царині забезпечення гендерної рівності, 

ліквідації всіх форм дискримінації та насильства, запобігання порушенням прав людини.  

Центр надає безкоштовні психологічні та юридичні консультації; Центр ресоціалізації матері  

та дитини «Нова я» в Дніпрі; Соціальний центр матері та дитини у Львівській області; 

громадська організація «Центр «Жіночі перспективи»; Мережа приймалень Української 

Гельсінської спілки з прав людини. 

Щодо практичних питань організації надання допомоги постраждалим від насильства 

слід сказати наступне. Можна навести три підстави для надання допомоги особам, які 

постраждали від психологічного насильства: особисте звернення постраждалої особи, її 

законного представника або третіх осіб; отримання повідомлення від іншого суб’єкта, який 

раніше отримав інформацію про постраждалу особу; виявлення постраждалої особи при 

виконанні службових обов’язків.  

Таким чином, на нашу думку, головною умовою для попередження ускладнень для 

особи, яка постраждала від насильницьких дій, зокрема психологічного насильства, або по 

відношенню до якої існує реальна загроза вчинення насильства, є забезпечення необхідної 

допомоги таким особам. 
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ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМА НАРОДЖУВАНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Становлення України як цивілізованої європейської держави значною мірою залежить 

від забезпечення гендерної рівності. 

Рівність прав громадян проголошено статтею 24 Конституції України: «Громадяни 

мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. 

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і 

професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони 

праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам 

можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і 

моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток 

та інших пільг вагітним жінкам і матерям» [1]. 

Також досягнення паритетного становища жінок та чоловіків у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних 

тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок та 

чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України, є метою 

Закону України від 8 вересня 2005 року № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» [2]. 

Популяризація правових знань серед насення, зокрема і гендерної рівності, певний час 

була завданням правопросвітницького проєкту «Я маю право!» (розпорядження  

Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 638-р). Однак КМУ своїм 

розпорядженням № 28-р від 15 січня 2020 року скасував постанови, що стосуються 

зазначеного проєкту. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznannya-takimi-shcho-vtratili-ch-a28r
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznannya-takimi-shcho-vtratili-ch-a28r
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На жаль, в Україні всупереч законодавству проблема гендерної рівності досі не 

вирішена: 

– жінки в середньому отримують на 25 % нижчу заробітну плату, ніж чоловіки; 

– несправедливо розподілені домашні обов’язки (жінки переважно витрачають 29 

годин на тиждень на домашню роботу, натомість чоловіки – 15 годин); 

– гендерне насильство; 

– низька представленість жінок у політиці [3]. 

Також слід зазначити, що нечасто можна побачити жінок на керівних посадах та в 

державних органах.  

Досить актуальним для України з моменту незалежності є питання підвищення рівня 

народжуваності. Ця проблема гостро постала, коли розпочався збройний конфлікт на Сході 

країни та весною цього року через коронавірусну інфекцію COVID-19. І звісно, досі триває 

відтік кадрів за кордон (тільки за 2018 рік з країни виїхали понад мільйон осіб працездатного 

віку) [4]. Пропонуємо розглянути зазначене питання у співвідношенні із гендерною рівністю 

на прикладі країн Скадинавії. 

Ісландія одна з перших звернула увагу на проблему нерівності жінок та чоловіків. 

Жіночі права почали відстоюватись з 1975 року, коли відбувся страйк домогосподарок.  

У результаті – ефект був отриманий. У 1980 році першим Президентом Ісландії і Європи 

загалом стає жінка. У 2018 році Ісландія легалізувала рівну зарплату чоловіків і жінок.  

У 2019 році відсоток жінок на керівних посадах становив 58 % у Ісландії, Фінляндії, 56 % – у 

Норвегії, 47 % – у Швеції.  

У Норвегії є Інститут гендерної рівності Північних країн, створений у 1970 році. 

Водночас природна чисельність цих країн стабільно збільшується, коефіцієнт народжуваності 

також має тенденцію до зростання (в Ірландії – 1,4 %, Нідерландах – 1,5 %).  

Тому аргумент, що потяг жінок до гендерної рівності зменшує рівень народжуваності, – 

помилковий [5]. 

Варто наголосити, що наявна в Україні система захисту материнства не компенсує 

жінкам ризиків, пов’язаних із народженням дитини: 

1) ризику бідності сім’ї з дітьми, особливо коли жінка самостійно виховує дитину 

або коли в сім’ї народилася дитина з інвалідністю; 

2) ризику втратити роботу, бо попри лояльне трудове законодавство, матерів 

дискримінують на ринку праці; 
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3) ризику знизити професійну активність через покладену часто лише на жінок 

відповідальність за доглядову працю; 

4) ризику перевантаження чи так званої «подвійної зайнятості» (на роботі та вдома): 

рівень зайнятості жінок в Україні є вищим за середній у країнах ЄС, водночас хатня праця 

залишається переважно жіночою справою [6]. 

Ми підтримуємо позицію докторки соціологічних наук, авторки праць із  

соціології материнства, питань гендерної нерівності, сімейної та демографічної політики 

Олени Олександрівни Стрельник та наводимо із незначними корективами запропоновані  

нею вектори діяльності нашої держави. Уважаємо, що в нинішніх умовах необхідно 

якнайшвидше: 

– запровадити надання оплачуваної відпустки по догляду за дітьми та 

запровадження квоти для тата у цій відпустці» (лише 30 % мам повністю використовують 3-

річну відпустку, зокрема через те, що вона неоплачувана; лише 3 % татусів сьогодні 

користуються цією відпусткою); 

– стимулювати роботодавців створювати робочі місця; 

– подолати дискримінацію жінок-матерів на ринку праці та під час 

працевлаштування (бо вона досі поширена);  

– створити доступні та якісні дитячі садки, адже місць для дітей у дитсадках як у 

містах, так і в селах бракує [6]. 

Важливо зазначити, що ще в лютому 2020 року відбулося засідання Ради  

національної безпеки і оборони України, на якому схвалено Стратегію національної безпеки і 

оборони «Безпека людини – безпека країни», що затверджена Указом Президента України  

від 14 вересня 2020 року № 392/202 (далі – Стратегія). Одними із пріоритетних національних 

інтересів відповідно до Стратегії визначаються суспільний розвиток, насамперед  

людського капіталу, та захист прав, свобод і законних інтересів громадян України:  

розділ ІІ пункт 29 «Дедалі загрозливішою стає демографічна ситуація. Скорочення 

народжуваності, високий рівень смертності, зокрема дитячої, проблеми репродуктивного 

здоров’я населення, системні проблеми у сфері охорони здоров’я, еміграція, насамперед 

фахівців і молоді, підривають національну стійкість, людський, економічний і воєнний 

потенціал, загрожують майбутньому України», а також розділ ІІІ пункт 57, де зазначено,  

що запорукою майбутнього України є людський капітал і для його розвитку необхідно 

«створити економічні та соціальні умови для підвищення рівня народжуваності та зниження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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рівня смертності шляхом впровадження ефективних соціальних механізмів підтримки дитини 

і сім’ї, розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, 

підтримки послуг раннього розвитку дитини, материнства» [7].  

Сподіваємося, що положення зазначеної Стратегії не матимуть (як часто буває)  

лише декларативний характер, а найближчим часом реалізуються на практиці. Оскільки 

затвердження Стратегії відбулося недавно, чекаємо на позитивні зміни в державі,  

а саме ефективну роботу медичної системи, зменшення рівня дитячої смертності, покращення 

демографічної ситуації тощо. 
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СЕКЦІЯ 2 

ДЕТЕРМІНАНТИ ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ ТА 

МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ЙОМУ 
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науковий співробітник  

науково-дослідної лабораторії проблем  

правового та організаційного забезпечення  

діяльності Міністерства ДНДІ МВС України,  

кандидат юридичних наук 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НА ТЕРИТОРІЯХ ЛУГАНСЬКОЇ ТА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ 

 

Збройна агресія Російської Федерації проти України спричинила тимчасову  

окупацію7 відсотків території нашої держави, на якій проживало 13 відсотків її  

населення (2 млн. осіб на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим  

та м. Севастополя і близько 4 млн. осіб на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 

Луганській областях), а також формувалося 13,7 відсотка валового внутрішнього продукту  

(у 2013 році). Тимчасово окупованими територіями України слід вважати частини її 

території, які тимчасово окуповані внаслідок збройної агресії Російської Федерації, в межах 

яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської 

Федерації встановили та здійснюють загальний контроль. Відповідно, Україна не має 

реальної можливості проводити будь які дії, в тому числі заходи протидії злочинності та 

насильству на тимчасово-окупованих територіях, лише на прилеглих до лінії розмежування 

територіях України. 

Особливістю протидії насильству на територіях Луганської та Донецької областей є 

те, що зазначені дії слід впроваджувати на місцях, де проводилися бойові дії та  

прилеглих до лінії розмежування, під час яких необхідно враховувати фактори, що 

впливають як на заходи протидії насильству так і на саме насильство загалом. Також, слід 

зазначити, що ситуація на вказаних вище територіях характеризується як гуманітарна 

катастрофа, подолання наслідків якої визначено пріоритетом держави на найближчі 

десятиліття. Окрім, економіка регіонів Сходу України зазнала суттєвих трансформацій 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, зокрема на територіях 

Донецької та Луганської областей [1], що безперечно впливає на збільшення рівня 
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випадків вчинення злочинів та інших проступків, в тому числі зумовлених гендерною 

природою суспільних відносин.  

Протидію злочинності слід розуміти як складне соціально-правове явище, в якому 

відображається теорія і практика специфічної соціально-управлінської діяльності та 

суспільних і приватних ініціатив спрямованих на перешкоджання вчиненню кримінальних 

правопорушень та реагування на їх вчинення.  

Загально соціальна протидія злочинності – це ефективне правомірне функціонування 

всіх інституцій суспільства та держави, що спеціально не спрямовується на протидію 

злочинності, але опосередковано впливає на фактори її існування та відтворення, в результаті 

чого мінімізується кількість кримінальних правопорушень.  

Таким чином «злочинність» має дві відносно автономні складові: перша – це схильність 

людей та їх спільнот до зазначеної деструктивності та відповідні її детермінанти. Відповідно, 

перший напрям протидії злочинності безпосередньо спрямовується на подолання вказаної 

схильності та її детермінації. 

Друга складова злочинності – це реалізація зазначеної схильності, що проявляється у 

виді вчинення кримінальних правопорушень. Тому другий напрям протидії злочинності 

можна визначити як правове реагування на вже вчинені кримінальні правопорушення. 

Механізм протидії злочинності утворюють дві складові:  

1) запобігання проявам злочинності; 

2) реагування на такі прояви [2, с. 94–95]. 

Запобігання слід розуміти як діяльність, що перешкоджає вчиненню кримінальних 

правопорушень, не допускає їх вчинення. Запобігати – означає «не допускати чогось 

заздалегідь, відвертати» [3, с. 89]. Досягається такий результат шляхом застосування заходів 

профілактики, що «запобігають, відвертають щось» [4, с. 827], попередження, тобто 

«застереження проти чого-небудь», або припинення розпочатих правопорушень слід 

тлумачити як «змушування перестати щось вчиняти».  

Способи запобігання злочинності, в тому числі гендерно-зумовленого визначають 

наступні:  

1) профілактика; 

2) попередження;  

3) припинення готування. 
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Профілактика полягає в нейтралізації криміногенних передумов можливого 

правопорушення, або діяльності з усунення та нейтралізації причин його можливого 

вчинення, а також умов, що сприяють цьому. Коли профілактика виявляється недостатньо 

ефективною, виникає потреба в застосуванні другого засобу запобігання – попередження 

кримінального правопорушення.  

Попередження – це сукупність заходів, безпосередньо спрямованих на свідомість 

конкретних осіб або окремих їхніх груп, які мають злочинні наміри, замислюють вчинення 

злочину. На рівні індивідуального запобігання злочинам попередження проявляється як 

інформування потенційного порушника про нераціональність спланованого ним 

кримінального правопорушення. Головною ознакою цієї форми запобігання є наявність 

зусиль, що застосовуються до конкретних осіб, які вже мають намір вчинити злочин. З 

позиції кримінального права це означає, що попередженням злочину є діяльність суб’єктів 

запобігання на стадії виявлення умислу на його вчинення.  

Якщо й попередження не зупиняє потенційного правопорушника і він  

розпочинає підготовку до вчинення кримінального правопорушення, застосовується  

третій, останній засіб запобігання злочинності – припинення фактично розпочатого 

створення умов для вчинення кримінального правопорушення, тобто припинення готування 

до його вчинення (ст. 15 КК України). 

Припинення залишається у сфері запобіжної діяльності за умови, що вчинене в процесі 

готування діяння не є кримінально-караним. Якщо за готування до злочину передбачено 

кримінальну відповідальність, припинення такого готування слід розцінювати вже не як засіб 

запобігання, а як правове реагування на його вчинення. Правовим реагуванням, а не 

запобіганням слід вважати припинення злочину і на стадії замаху на його вчинення, адже 

замах визнається кримінально караним діянням [5]. 

Враховуючи те, що частина вчинених правопорушень виникає на ґрунті гендерно-

зумовлено-зумовлених конфліктів та являє собою насильство за ознако. статі, вважаємо 

доцільним звернути увагу на законодавчо-обґрунтовані поняття протидії та запобіганню 

такого насильства.  

Таким чином згідно статті 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» протидія насильству за ознакою статі визначена як система 

заходів, що здійснюються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами України, іноземцями та 
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особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, спрямованих на 

припинення насильства за ознакою статі, надання допомоги та забезпечення захисту 

постраждалої особи та отримання нею відшкодування завданої шкоди, а також на належне 

розслідування випадків насильства за ознакою статі, притягнення до відповідальності 

кривдників та зміну їхньої поведінки. 

Запобігання насильству за ознакою статі – система заходів, що здійснюються органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які 

перебувають в Україні на законних підставах, спрямованих на підвищення рівня обізнаності 

суспільства щодо насильства за ознакою статі, його причин і наслідків, на формування 

нетерпимого ставлення до насильства за ознакою статі, викорінення дискримінаційних 

уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і 

традицій, що на них ґрунтуються [6]. 

З метою покращення фактичних показників у роботі за напрямом протидія злочинності 

на територіях Донецької та Луганської областей слід проводити заходи на загальнодержавному 

рівні щодо стабілізації ситуації на цих територіях, враховуючи особливості зазначених 

регіонів, а також наявність продовжуваного збройного конфлікту на сході країни. Увагу також 

слід звертати на покращення економіки цих регіонів, як на один із факторів, що безпосередньо 

впливає на рівень злочинності та насильства, зокрема за ознакою статі. 
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ДО ПИТАННЯ ДІЄВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦІЄЮ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ 

ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ, ЯК РІЗНОВИДУ ГЕНЕДЕРНО 

ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА 

 

Недосконалість законодавства з питань попередження насильства в сім’ї, необхідність 

прийняття нормативно-правового акту в умовах підготовки до ратифікації Конвенції Ради 

Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з 

цими явищами (Стамбульської конвенції), жахливі масштаби домашнього насильства в 

Україні, необхідність впровадження нових дієвих механізмів боротьби з цими 

правопорушеннями обумовили прийняття у 2017 році Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» [1], яким впроваджено комплексний інтегрований підхід 

до подолання домашнього насильства, надання всебічної допомоги постраждалим особам та 

утвердження ненасильницького характеру приватних стосунків. 

Оновлений базовий закон суттєво доповнив існуючі інструменти запобігання та 

протидії домашньому насильству, запровадив систему нових для правозастосовної практики 

спеціальних заходів протидії, що не могло не позначитися на діяльності суб’єктів дотичних 

до цієї сфери. Не виключенням є і Національна поліція, яка визначена органом, на який 

покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству, в особі її уповноважених підрозділів. І якщо такий захід, як постановка на 

профілактичний облік був відомий правозастосовній поліцейській діяльності, то винесення 

термінового заборонного припису кривднику стало новелою як для законодавства, так і для 

практичної діяльності поліцейських.  

Наголосимо, що фактична реалізація зазначених спеціальних заходів протидії 

домашньому насильству в діяльності уповноважених, на те підрозділів Національної поліції 

України, розпочалася тільки з другого півріччя 2018 року у зв’язку із довготривалим 

процесом прийняття відомчих нормативно-правових актів, що визначили процедуру 

застосування спеціальних заходів протидії домашньому насильству підрозділами 

Національної поліції. Не дивлячись на це, на сьогодні вже є напрацьованим певний досвід 

діяльності Національної поліції, який дозволяє визначити дієвість застосування її 
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підрозділами спеціальних заходів протидії домашньому насильству, як різновиду генедерно 

обумовленого насильства. 

Слід зазначити, що за офіційною статистикою тільки за 8 місяців 2020 року в 

Національній поліції України зареєстровано 138984 заяв, повідомлень про вчинені 

правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім насильством, за результатами розгляду 

яких складено 91717 адміністративних протоколів про адміністративні правопорушення, 

передбачені ст. 173-2 КУпАП, та розпочато досудове розслідування за 3283 фактами.  

Аналіз застосування спеціальних заходів протидії домашньому насильству,  

свідчить, що за вказаний період поставлено на профілактичний облік 58627 кривдників. 

Зазначена цифра не співпадає з кількістю підтверджених фактів вчинення домашнього  

насильства, відносно яких ведеться чи закінчено провадження через те, що доволі часто 

один той самий кривдник вчиняє декілька фактів домашнього насильства, за якими 

порушується подальше провадження. Отже, можна зробити висновок про те, що 

законодавча вимога щодо постановки кривдників на профілактичний облік з моменту 

виявлення факту вчинення ними домашнього насильства виконується, однак як з боку 

науковців, так і з боку практиків неодноразово наголошувалося на недоцільності 

існування такої вимоги, оскільки у такому випадку профілактичному обліку підлягають 

особи, що вчинили домашнє насильство не залежно від доведення їх вини і факту 

притягнення до відповідальності. 

Що стосується винесення термінового заборонного припису, то за 8   місяців  

2020 року уповноваженими, на те підрозділами Національної поліції України, зазначений 

примусовий захід було застосовано відносно 29770 кривдників, у тому числі відносно  

22 дітей-кривдників. Порівняння із загальною чисельністю підтверджених фактів, дає нам 

право висновувати, що зазначений спеціальний захід протидії домашньому насильству 

застосовувався тільки у 31,3% випадків, що є доволі низьким результатом. На нашу 

думку, дієвість зазначеного спеціального заходу припинення домашнього насильства 

знижується через майже відсутність його застосування працівниками патрульної поліції, 

хоча саме на ці підрозділи покладено повноваження щодо оперативного реагування  

на заяви і повідомлення і припинення протиправних дій, у тому числі домашнього 

насильства.  

На сьогодні, термінові заборонні приписи переважно складаються дільничними 

офіцерами поліції та інспекторами ювенальної првенції, які отримують відповідні матеріали 
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про факт вчинення домашнього насильства від працівників патрульної поліції. На  

практиці така процедура передачі матеріалів займає декілька днів і врешті-решт застосування 

зазначеного заходу припинення втрачає свою доцільність, адже винесення термінового 

заборонного припису відбувається у разі існування безпосередньої загрози життю чи 

здоров’ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства.  

З огляду на це, вкрай важливим є активізація діяльності саме патрульної поліції  

щодо винесення термінових заборонних приписів кривдникам під час їх реагування на  

факти вчинення домашнього насильства. Для успішної реалізації ними зазначених 

повноважень актуалізуються питання проведення додаткових занять в межах післядипломної 

освіти та службової підготовки із зазначеною категорією працівників поліції, заснованих  

на напрацьованому досвіді працівників підрозділів превентивної діяльності щодо  

винесення термінових заборонних приписів кривдникам і фактів документування 

домашнього насильства.  

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» на уповноважені підрозділи органів Національної поліції України 

покладено обов’язки щодо здійснення контролю за виконанням кривдниками спеціальних 

заходів протидії домашньому насильству протягом строку їх дії [1], проте, на жаль, у 

підзаконних нормативно-правових актах не визначено конкретні механізми його реалізації, 

що, на нашу думку, негативно позначається на їх дієвості, адже, відсутність чітко визначених 

форм контрольної діяльності, сприяє порушенню кривдниками вимог термінового 

заборонного припису. Тільки з початку цього року було зафіксовано 1117 випадків 

невиконання термінового заборонного припису та 92 випадки неповідомлення кривдником 

органу поліції про місце свого тимчасового перебування. 

Саме тому актуалізуються питання щодо пошуку і запровадження конкретних 

механізмів контролю за діяльністю кривдників. На нашу думку, тут стане у нагоді 

позитивний зарубіжний досвід. Вважаємо досить прогресивним і ефективним з точки зору 

здійснення поліцією контролю за кривдником запровадження в Україні електронних засобів 

спостереження за ними, що успішно запроваджено у Франції і Іспанії. Безумовно, що 

зазначені заходи потребують значних фінансових затрат на їх реалізацію, проте не 

виключають перспективності їх впровадження. 

Підсумовуючи зазначимо, що запроваджені в Законі України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» спеціальні заходи протидії домашньому насильству, як 
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різновиду генедерно обумовленого насильства, на застосування яких уповноважені 

підрозділи органів Національної поліції України довели свою дієвість, проте практика їх 

застосування потребує вжиття певних заходів, зокрема організаційно-правового характеру, 

які значно підвищать ефективність їх застосування. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ 

ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ ДІТЕЙ 

 

Зростання кількості випадків насильства щодо дитини, поза сумнівом, виявляє  

зв’язок із поширенням соціальних викликів, що наскрізь проходять через усе с 

успільство: насильницькі злочини, суїциди та нещасні випадки із летальним результатом. 

Внаслідок міжнародного збройного конфлікту Україна позбавлена можливості здійснення 

ефективного контролю над частиною тимчасово окупованої Російською Федерацією 

території Автономної Республіки Крим і частково Донецької та Луганської областей. 

Кількість постраждалих є високою, серед них є й діти. Питання документування  

та розслідування, зокрема, злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості  

особи, залишається проблемним.  

Злочинами, що посягають на статеву свободу та статеву недоторканість особи, є 

зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, 

примушування до вступу у статевий зв’язок, статеві зносини з особою, яка не досягла 

статевої зрілості, розбещення неповнолітніх. Відповідно до українського законодавства, за 

вчинення будь-яких дій сексуального характеру щодо дитини настає кримінальна 

відповідальність. Саме цей вид злочинів є особливо небезпечним у зв’язку із тим, що 

наслідки сексуального насильства для дитини завжди є тяжкими, вплив такого досвіду 

відчувається протягом усього подальшого життя. При цьому, більшість злочинців, які 

вчиняють злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, у дитячому віці 

на собі зазнали жорстокого ставлення з боку батьків, законних представників або сторонніх 

дорослих або стали жертвами статевих злочинів.  

Втім, як зазначила заступниця Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, 

результати дослідження зазначеної проблематики, проведеного за ініціативою Міністерства 

внутрішніх справ України, сучасна ситуація у сфері запобігання та протидії статевим злочинам 
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стосовно дітей не відповідає вимогам сьогодення, оскільки не забезпечує у повному обсязі 

захист від насильницьких дій цієї найуразливішої категорії громадян. Згідно з даними 

офіційної статистики, останніми роками значно збільшилася кількість випадків сексуального 

насильства й іншої агресивної поведінки щодо дітей. 

За результатами опитувань, кожна п’ята дитина в Україні зазнавала сексуального 

насильства, і у 80 % випадків злочинцями ставали знайомі дітей. У 90 % випадків про 

насильство ніхто не повідомив у правоохоронні органи [1]. У Офісі Генерального прокурора 

заявили, що протягом 2019 року зареєстровано понад 550 кримінальних правопорушень 

проти статевої свободи та недоторканності дітей. Серед них – 148 зґвалтувань неповнолітніх, 

що удвічі більше у порівнянні з 2018 роком [2]. 

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 

насильства була ратифікована Верховною Радою України 27 серпня 2012 року для 

закріплення у національному законодавстві вимог з дотримання прав дитини, яка 

постраждала від насильства. Україна послідовно реалізує заходи судочинства, дружнього до 

дітей. Проте положення конвенції втілено у чинному законодавстві не повною мірою, що 

спричиняє тенденцію до збільшення кількості злочинів, учинених щодо дітей, зокрема і 

проти їх статевої свободи та статевої недоторканості. 

Означене ставить перед правоохоронними органами завдання здійснення необхідних 

заходів щодо попередження та розкриття злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканності дітей. Для забезпечення ефективного реагування на злочини проти статевої 

свободи та статевої недоторканості дітей важливим є не лише вдосконалення кримінального 

та кримінального процесуального законодавства у цій сфері. Окремо слід зауважити, що 

лише за умови максимальної оптимізації законодавчого регулювання визначення та 

характеристики злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності дітей можна 

подолати помилки у кваліфікації таких злочинів, що теж є актуальним. Не менш важливим є 

формування та реалізація загальнополітичних та правових заходів, які базуються на 

міжнародних стандартах захисту прав дітей. 

У контексті дотримання міжнародних стандартів у сфері захисту прав дітей важливого 

значення набуває гуманізація процесів досудового розслідування і судового провадження 

щодо дітей, які перебувають у конфлікті із законом. Відповідно до Методичних рекомендацій 

Комітету Міністрів Ради Європи про правосуддя, доброзичливе до дитини, найкращі інтереси 

дитини повинні враховуватися як головний критерій під час вирішення усіх процесуальних 
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питань, що впливають на дитину. При цьому під час визначення конкретних найкращих 

інтересів дитини слід мати на увазі широке коло інтересів, включно із фізичним та 

психологічним благополуччям дитини. 

Дотримання принципів правосуддя, дружнього до дитини, не лише мінімізує 

травматичний досвід, якого діти зазвичай набувають у правовій системі, а й також сприяє 

реалізації їхніх прав, наданню повного доступу до правосуддя та розширює можливість 

повідомляти про факти порушення їхніх прав. 

Безперечно, у своїй професійній діяльності працівники відповідних органів  

стикаються з низкою питань, вирішення яких потребує високопрофесійної психологічної 

підготовки, серед інших – урахування психологічних та фізіологічних особливостей  

розвитку дитини при проведенні її опитування та допиту, здійсненні індивідуально-

профілактичної роботи з дітьми, які схильні до вчинення правопорушень та перебувають на 

профілактичних обліках у поліції. Досудове розслідування та судовий розгляд злочинів проти 

статевої свободи та статевої недоторканності дітей нерідко вимагає використання 

спеціальних психологічних знань, що зумовлено специфікою самих протиправних дій та 

об’єкта посягання – дитини. У КПК України визначено дві форми використання спеціальних 

знань – експертиза й участь спеціаліста. 

За результатами наукових досліджень на тему дітей-свідків, надійності і достовірності 

їхніх свідчень, діти можуть буди надійними свідками, але за однієї умови – дитину потрібно 

опитувати професійно і з дружнім до неї ставленням [3, с. 3].  

З метою повного вивчення обставин справи необхідно провести ґрунтовний 

психологічний аналіз особистості дитини. Беручи участь у слідчих та судових діях, психолог, 

зокрема, допомагає слідчому (суду) отримати, правильно зафіксувати і оцінити інформацію, 

отриману від потерпілого, свідка, виробити, з огляду на психічний стан, особистісні 

особливості особи, оптимальні умови проведення слідчих і судових дій. Спеціаліст-психолог 

може бути залучений до підготовки дитини до свідчень, пояснення їй її ролі у провадженні, 

створення сприятливого емоційного фону, формування належної мотивації дитини до 

співпраці, свободи викладу інформації, а також про її підтримки під час проведення 

процесуальної дії. 

Вивчення практики розслідування злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканності дітей виявило недоліки процесу призначення слідчими судових експертиз у 

межах кримінальних проваджень. Так, лише у 10 % кримінальних проваджень слідчі 
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призначають комплексні психолого-психіатричні експертизи потерпілих [4, с. 77]. Тим часом, 

у даному випадку предметом експертного дослідження психолога є особливості 

функціонування психічної діяльності дитини у ситуації зазначених злочинів. Питання, що 

визначають обсяг висновку психолога-експерта, до прикладу, можуть стосуватися оцінки 

валідності показань, можливості участі дитини у подальших процесуальних діях і умов, за 

яких ці дії мають відбуватися, оцінки наслідків травми, зазнаної дитиною, яка потерпіла 

внаслідок подій, що становлять предмет провадження.  

Інший аспект проблеми полягає у тому, що визначити найбільш перспективні напрями 

розслідування злочинів даного виду дозволяє, зокрема, вивчення особистості злочинця,  

який їх вчиняє, та його зв’язку із жертвою. У кожному різновиді даних злочинів особистість 

злочинця має специфічно деформовану структуру, що впливає на спосіб реалізації мотиву.  

А саме, для однієї категорії осіб психологічний сенс вчиненого діяння можна розглядати як 

прагнення утвердити себе в очах своїх товаришів. Для іншої – вирішальне значення має 

самоповага, яка розглядається як наслідок психічного порушення самоідентифікації із 

традиційним розумінням чоловічих якостей, чоловічої ролі [5, с. 258]. 

Наведене видається комплексною проблемою, що потребує системного характеру 

пошуку шляхів її вирішення. Насамперед, йдеться про організацію взаємодії між органами і 

підрозділами Національної поліції, інших суб’єктів кримінального процесу, представників 

відомств, які мають діяти для захисту та підтримки дітей. Істотні зміни щодо захисту прав 

дітей у кримінальному провадженні відбулися і тривають дотепер, разом із тим, лише за 

умови повного, належного та розумного використання своїх прав та виконання своїх 

обов’язків усіма учасниками кримінального провадження за участю дитини завдання такого 

провадження будуть виконані, а права дитини – надійно захищені. 
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ЧИННИКИ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ ТА МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ 

 

У програмах розвитку Фонду народонаселення ООН поняття гендерного насильства 

визначається як насильство, що стосується чоловіків і жінок, жертвами якого переважно є 

жінки. Воно виникає як наслідок нерівних владних стосунків між жінками і чоловіками.  

Чинниками гендерного насильства виступають фізична, сексуальна і психологічна 

шкода включно із залякуванням, стражданнями, примусом та/чи позбавленням свободи в 

сім’ї чи в суспільстві взагалі [1, с. 354]. Воно може мати форми усних погроз, принижень, 

інших словесних висловлювань і безпосереднього фізичного нападу. Так як гендерне 

насильство чиниться у сім’ї, на роботі, у суспільстві та з боку держави, то враховуючи 

масштаби цієї проблеми, на території України діють спеціальні нормативно-правові акти, що 

забезпечують викорінення насильства над жінками і забезпечують рівноправ’я між 

представниками жіночого та чоловічого полу.  

Зґвалтування досить часто скоюють знайомі жертві чоловіки. Тобто, проблема в тому, 

що це саме той тип насильства, якого остерігаються найменше, адже ми звикли вважати, що в 

приватній сфері, у сім’ї ми можемо почуватися захищеними. 

Національна стратегія у сфері прав людини (Указ Президента України № 501/2015  

від 25.08.2015) та План дій на виконання Національної стратегії (розпорядження  

Кабінету Міністрів України від 23.11.2015) містять розділи, пов’язані із протидією гендерно 

зумовленому насильству. Законодавство з питань запобігання гендерному насильству 

потребує удосконалення і приведення у відповідність із міжнародними стандартами.  

Тому в результаті необхідно, щоб були створені умови для запобігання такому насильству. 

Також, щоб було приведено у відповідність з міжнародними стандартами. Як результат, 

забезпечується розслідування злочинів, в тому числі вчинених на тимчасово окупованій 

території України та у районі проведення антитерористичної операції у Донецькій і 
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Луганській областях. Забезпечується додержання принципу рівності при визначенні  

умов праці, оплати праці, загальнообов’язкового державного соціального страхування  

осіб, які перебувають у місцях примусового тримання за судовим рішенням або  

рішенням адміністративного органу відповідно до закону; посилюється контроль, у тому 

числі громадський, за умовами праці осіб у місцях їх примусового тримання за судовим 

рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до законодавства [2]. 

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та про боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція) – це перший 

юридично обов’язковий інструмент у цьому питанні на європейському рівні, а також один із 

найперспективніших міжнародних договорів у цій галузі. Конвенція стверджує абсолютну 

неприпустимість насильства щодо жінок і домашнього насильства та постулює його 

гендерний характер і зв’язок з гендерною нерівністю. З цього випливає, що попри чималі 

позитивні зрушення в державних політиці й практиці, різні форми насильства щодо жінок і 

далі залишаються поширеною проблемою на всіх рівнях суспільства в усіх державах-членах 

Ради Європи, зокрема і в Україні [3]. 

Досліджуючи насильство, що пов’язане з конфліктом на Сході Україні, 

військовослужбовці можуть бути винуватцями гендерного насильства проти цивільних осіб, а 

також проти інших представників збройних сил. Тому сприяти попередженню, комплексному 

реагуванню та відповідальності може особливий підхід до просування прав людини, а також 

забезпечення дотримання кодексів поведінки. 

На сьогодні дуже актуальними є програми реабілітації для українських військових, 

котрі брали участь у бойових діях. Чоловіки, які півроку або більше воювали на сході країни, 

повертаючись до своїх сімей, виявляють велику агресію. Навіть якщо до цього не було 

жодних випадків насильства, тепер воно проявляється – спрямоване проти дружини та дітей. 

Тому, на мій погляд, необхідно: 

– по-перше, щоб експерти в галузі гендерних питань та представники міністерств  

з гендерних питань та проблем молоді стали частиною організацій, що аналізують  

питання оборони; 

– по-друге, зміцнити гендерний потенціал організацій проведенням тренінгів; 

– по-третє, стимулювати дебати з питань національного бачення оборони та безпеки. 

Управління Верховного Комісара ООН з прав людини підготувало аналітичний звіт 

«Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом в Україні 14 березня 2014 року – 31 січня 
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2017 року» [4]. Як відомо з міжнародного досвіду, сексуальне насильство в період воєнних 

дій може застосовуватися як одна з тактик ведення війни. У звіті зазначається: «Відповідно 

до випадків, задокументованих УВКПЛ у період з 14 березня 2014 року по 31 січня  

2017 року, немає підстав уважати, що сексуальне насильство використовується в 

стратегічних чи тактичних цілях урядовими силами або озброєними групами в східних 

областях України чи Російською Федерацією в Автономній Республіці Крим» [4, с. 4]. З 

цього випливає, що сексуальне насильство є серйозним порушенням особистої 

недоторканності, тому може за певних умов становити катування або інше жорстоке, 

нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження. Окремі із задокументованих випадків 

можуть становити воєнні злочини, котрі пов’язані зі збройним конфліктом. 

Отже, механізмом протидії гендерного насильства можуть виступати адекватні  

дії, зокрема: 

– приведення українського законодавства у повну відповідність до конституційних 

принципів рівності та європейських норм;  

– вироблення особливих антидискримінаційних норм та санкцій за порушення 

гендерного законодавства;  

– бюджетне забезпечення реалізації Державної програми досягнення гендерної 

рівності;  

– проведення спеціальних інформаційних кампаній; 

– посилення громадського контролю за виконанням міжнародних зобов’язань та 

принципів рівності прав та можливостей жінок і чоловіків.  

Українська практика свідчить про неповне виконання державою її зобов’язань, тому 

значна частина законодавчих норм, спрямованих на подолання гендерних диспропорцій, не 

сприяють їх подоланню. В Україні, у рамках проекту Європейського Союзу «Права жінок та 

дітей в Україні – комунікаційний компонент» у 2010–2012 роках було проведено десятки 

інформаційних кампаній, громадських акцій і освітніх заходів, покликаних змінити гендерні 

стереотипи й підвищити рівень обізнаності суспільства про подолання насильства в сім’ї і 

сприяння гендерній рівності. Це говорить про те, що на території України діють міжнародні 

проекти з попередження гендерного насильства. 

Акція «16 днів проти насильства» щороку привертає увагу до проблеми гендерного 

насильства. Вона ініційована Першим всесвітнім інститутом жіночого лідерства 1991 року. 

Україна приєдналася до акції 2001 року і основними завданнями акції стали: 
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– привернути увагу громадськості до актуальної для українського суспільства 

проблеми подолання насильства в сім’ї; 

– активізувати партнерський рух громадських організацій та державних органів 

щодо попередження насильства та захисту прав жінок в Україні; 

– сприяти утвердженню ненасильницької ідеології в територіальних громадах та в 

українському суспільстві в цілому [5].  

Отже, на сьогодні, Україна прагне стати повноправною частиною європейської 

спільноти за основними соціально-економічними показниками та стандартами життя. Для 

цього державі необхідно буде реалізувати свої зобов’язання щодо гендерної рівності. 
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НАСИЛЬСТВО ЯК ОСНОВА ТЕРОРИЗМУ 

 

Всі суспільства стикаються з проблемою насильства. Незалежно від того, наскільки 

люди схильні до насильства генетично, можливість застосування насильства з боку деяких 

індивідів, представляє найважливішу проблему для будь-якої групи [1]. Жодне суспільство не 

вирішило цю проблему шляхом усунення причин та умов насильства. В кращому випадку 

його можна стримати або намагатися контролювати. 

Більшість авторів характеризують насильство як застосування різних форм примусу з 

метою придбання або збереження економічного і політичного панування, завоювання тих чи 

інших приференцій. Спроби сформулювати єдине визначення насильства наштовхуються на 

приголомшений факт: зміст цього поняття дуже швидко змінюється із зростанням чутливості 

громадян до якості соціальних відносин. В історичній ретроспективі порівняльні розрахунки 

вчених коефіцієнта кровопролитності не дають підстави для висновку про скорочення рівня 

насильства [2, с. 117]. Звідси випливає, що рівень насильства в суспільствах давніх часів не 

перевищує рівня насильства в сучасному суспільстві [1; 3; 4]. 

В інших дослідженнях зазначається, що «у ході історичного прогресу реальне 

насильство... все більше заміщається насильством символічним» [5, с. 530; 6]. Паралельно з 

насильством знижується поріг чутливості до нього, так само як до смерті взагалі. Поняття 

насильства, навіть вбивства з часом розрослися до немислимих значень... разом з тим 

віддаленість потенційних жертв, можлива відсутність тілесного, зорового і слухового 

контакту полегшували перенесення агресії на зовнішні спільноти [2, с. 103]. 

Теракти, в яких гинуть десятки людей, гостро переживаються сотнями мільйонів на 

далеких континентах і, потрапивши на екрани телебачення і персональних комп’ютерів, 

слугують приводом для заяв про «жахливе зростання жорстокості в сучасному світі». Із 

зростанням руйнівної потужності технологій і демографічної щільності теракти сьогодні 

полегшуються не тільки інструментально, а й психологічно – зокрема, завдяки збільшенню 

необхідної і достатньої для цього дистанції, мінімізації фізичного зусилля, можливості 

одночасного ураження маси людей і т.д. [2; с. 100–101]. 
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Найбільш продуктивним і важливим параметром вимірювання насильства є число  

його учасників, тобто тип суб’єкта насильства: масовий (груповий, колективний) або 

індивідуальний. Другий базовий критерій – це ступінь організованості насильства.  

Ця типологія є найбільш характерною до крайніх форм насильства, якими є терористичні 

акти  [7; 8]. 

Систематичне, брутальне, крайнє насильство, тривалий терор здатні створити таку 

атмосферу загального страху, яка паралізує волю і здатність до опору, викликає свого роду 

трансформацію свідомості. Психологи відзначають, що саме в тривалості (періодичності) 

насильства полягає визначений психологічний механізм терору: за рахунок регулярного 

використання терористами насильства і формується стан впевненості громадян в тому, що 

насильство може бути застосоване в будь-який момент до будь-якого з них. Це викликає 

масову загрозу стабільності і безпеки, внаслідок чого поширюється жах [7, с. 27]. 

В системі терористичного насильства умовно можна виділити такі ланки:  

1) конфліктуюча сторона (ініціатор злочину);  

2) виконавець акту тероризму;  

3) об’єкт злочинного впливу;  

4) спосіб впливу на об’єкт злочинного посягання;  

5) наслідки злочинного акту;  

6) розголос злочинного акту допомогою ЗМІ;  

7) досягнення ефекту залякування; 

8) пред’явлення вимог адресату;  

9) реакція адресата [9, с. 258]. 

Терористичне насильство не залежно від його мети у будь-якому випадку не  

можна виправдати. У тому числі не можна виправдати й масштабний державний тероризм  

(а іноді і терор), здійснюваний сильними народами [9, с. 237], який політики іноді 

намагаються не помічати. 

Найбільш гостро, очевидно, злочинність реагує на політичні ситуації, пов’язані з 

боротьбою за владу різних політичних угруповань з офіційною владою або, навпаки, з 

прагненням офіційної влади припинити діяльність опозиції (партій, рухів і т.п.). Людство 

досить рідко бачило в своїй історії приклади мирного переходу влади з одних рук в інші. 

Існує не багато випадків, коли домінуюча група розлучається зі своєю владою добровільно і 

вільно, зазвичай у владу вчеплюються щосили [10]. Сучасна історія сповнена прикладами 
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того, як поводження з людьми як з тваринами поступово приводить їх до того, що вони 

стають тавринами [1]. Те, що сьогодні називається парламентським переходом влади від одних 

претендентів на владу до інших, по-перше, притаманне лише сучасному періоду розвитку 

людства, а по-друге, все одно не є безконфліктним, що пов’язано, як правило, з тривалою 

політичною нестабільністю в суспільстві (державі), чим успішно користуються злочинні 

елементи. Суб’єкти боротьби за владу кидають в натовп гасла, нерідко розпалюють політичні 

пристрасті, які (гасла) самі по собі можуть містити ознаки злочину (заклики до насильницьких 

дій і т.п.). Такі гасла часом супроводжуються діями екстремістів і терористичними акціями  

[10, с. 219]. Політичні ситуації, що тягнуть людські жертви і гострі конфлікти, що носять 

злочинний характер, народжують злочинність іншого роду, ту, що, начебто, існує «лише» як 

злочинність, що має своїми витоками міжособистісні відносини [10]. 

Логічним результатом протиріч в державних і міждержавних відносинах, зростаючій 

поляризації стає система відносин насильства, що охоплює людство в цілому, в якій все 

більш значне місце займає тероризм [11, с. 386]. Феномен цього явища вказує на крайню 

кризовість суспільства в рамках існуючої світосистеми. Відображаючи крайній ступінь 

кризовості суспільства, тероризм сигналізує суспільству про це, дає побачити метостази, що 

роз’їдають соціальне тіло світового суспільства, і, що важливо, змушує його, по-перше, діяти 

на випередження катастрофічного сценарію, а, по-друге, визнати тяжкість наслідків кризи 

світосистеми для всього людства [11, с. 97, 436–437]. Катастрофогенність такого стану 

суспільства може відіграти позитивну об’єднувальну роль навколо вирішення проблем, як, по 

суті, відкрив, очолив тероризм і змусив до пошуку суспільного консенсусу в їх вирішенні. 

Втім, не виключається і розвиток подій у бік соціальної катастрофи в масштабах 

міжнародного універсуму [12, с. 132]. 

Сьогодні насильство перейшло з рівня індивідів на рівень держав. Якщо ми  

хочемо зменшити насильство, ми повинні впливати на нього на рівні адекватної проблеми, 

що розв’язується. Сучасні технології поставили перед людством нагальне завдання  

усунути фізичне насильство з соціальної практики і життя суспільства, проте існуючі 

механізми стримування (релігії, ідеології) є недостатньо ефективними. Актуальним є 

застосування методології міжнародної глобалістики для комплексного вивчення еволюції 

тероризму, його сучасного стану, особливо щодо прогнозування можливих тенденцій 

поширення цього явища. 
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ПРОТИДІЯ ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ 

У ФОКУСІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ 

 

Свобода, рівність, честь, гідність – найкращі орієнтири демократичного  

становища особи в сучасному суспільстві. Юридичні критерії, що свідчать про більшу або 

меншу насиченість цих категорій, їх повноту та розвиток згідно європейських стандартів 

повинні бути в центрі уваги і справою честі сучасних науковців та юристів- практиків.  

А це означатиме успіх полілогу держави, громадянського суспільства та особи. Зрозуміло,  

що конструкція гендерної рівності визначається станом захищеності прав людини, в тому 

числі і гендерних.  

Сучасний розвиток гендерних відносин характеризується багатьма дискусіями, 

обговореннями, науковими заходами тощо. Серед проблем, що дискутуються найбільш 

жваво, безумовно, можна виділити наступне: запобігання та протидія дискримінації жінок з 

вразливих груп, гендерно обумовлене насильство та його зв’язок із соціальною роллю особи, 

подолання гендерних стереотипів, конструкція гендерної рівності, доступ до правосуддя, а 

також недавні події, пов’язані із «Партнерством Біарріц». 

Хочемо зазначити, що загальна проблема гендерної рівності (проблема рівності прав, 

рівності можливостей і рівності досягнутих результатів) може і повинна мати багато 

сегментів, які знаходитися у фокусі юридичної науки. Сьогодні в такому сегментному 

розгляді пропонуємо зосередитись на запобіганні та протидії дискримінації жінок з 

вразливих груп, внутрішньо переміщених осіб, осіб що перебувають у районі проведення 

військових операцій, населених пунктах, розташованих на лінії розмежування вогню, 

волонтерок, всіх тих хто постраждав від гендерно обумовленого насильства. Остання 

категорія свідчить про те, що не тільки національне законодавство, міжнародний 

документальний арсенал містить відповідні прогалини, але, на жаль, і наукова доктрина.  

Тому пропонуємо задля одержання певних висновків та рекомендації короткий аналіз 

наукових аналітичних публікацій, міжнародних документів, націолнальних нормативно –
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правових актів, словниково-довідкових видань та певних виступів на конференціях та 

круглих столах. На початку даного контексту хочемо звернутися до міжнародно-правових 

документів, зауваживши при тому, що поняття гендерного насильства не віддільне від 

поняття гендерної дискримінації. А також на початку нашого розгляду хочемо визначити 

категорію гендерна особистість – інтерналізовані (тобто включені до внутрішньої структури 

особистості) моделі поведінки, почуттів і емоцій, які сприяють укріпленню сімейних 

структур та інститутів материнства і батьківства [1, c. 145]. 

Отже, правова аналітика наявних міжнародних документів по відповідному питанню  

Ст. 1 Декларації ООН щодо викорінення насильства щодо жінок (20 грудня 1993 року) 

визначає насильство проти жінок як будь-який акт насильства, здійснений за ознакою статі, 

який завдає або може завдати фізичної, сексуальної чи психологічної шкоди або страждання 

жінкам, а також загрози здійснення таких актів, примус чи свавільне позбавлення волі як у 

громадянському, так і в приватному житті.  

Ст. 2 Декларації визначає, що міжнародна спільнота визнає загальний характер форм 

насильства проти жінок. Визначення містить такі елементи: 

 фізичне, сексуальне і психологічне насильство, яке скоюється у сім’ї і в 

суспільстві, включно з побиттям, сексуальним насильством проти дівчат, насильство, 

пов’язане з посагом, зґвалтування в шлюбі; 

 пошкодження жіночих статевих органів та інші традиційні практики, які завдають 

шкоди жінкам;  

 позашлюбне насильство; 

 насильство, пов’язане з експлуатацією, сексуальні домагання і залякування на 

роботі та в освітніх установах;  

 примусова вагітність, аборти і стерилізація;  

 торгівля жінками і примусова проституція; 

 насильство з боку чи з потурання держави.  

ГОН (гендерно обумовлене насильство) також може бути спрямованим проти чоловіків, 

особливо за умов збройного конфлікту. У резолюції Ради Безпеки ООН 2106 відзначається, 

що сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту й у постконфліктних ситуаціях 

значно більше зачіпає жінок і дівчат, але також впливає і на чоловіків та хлопців. Ще  

в 1990-ті роки ООН повідомляла про сексуальне насильство щодо чоловіків під час 

конфлікту в колишній Югославії. Дослідження показало, що серед 6 тис. осіб, утримуваних 
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 у концтаборах у Сараєвському кантоні, було 5 тис чоловіків і 80% із них стали  

жертвами зґвалтувань. Здебільшого чоловіки не повідомляють про такі випадки, бо стигма не 

визнає їх постраждалими. У суспільстві вважається неприйнятним, коли чоловіки дають 

свідчення про ГОН.   

У програмах розвитку, зокрема ФН ООН, використовується таке визначення:  

«Гендерне насильство – це насильство, яке стосується чоловіків і жінок і, жертвами якого 

переважно є жінки. Воно виникає як наслідок нерівних владних відносин між жінками і 

чоловіками. Це насильство, яке спрямовано проти жінки, тому що вона жінка чи 

непропорційно впливає на жінок. Воно стосується (але не вичерпується) фізичної, 

сексуальної і психологічної шкоди, включно із залякуванням, стражданнями, примусом чи 

позбавленням свободи в сім’ї чи в суспільстві взагалі. Це також стосується насильства, які 

чинить чи не зупиняє держава». 

У стратегії США щодо попередження та реагування на ГОН воно визначається як 

загальний термін будь-якого насильства чи погроз насильства, яке спрямоване на особу або 

групу на основі фактичної чи сприйнятої біологічної статі, гендерної ідентичності та\або 

гендерного самовираження, сексуальної орієнтації та\або недотримання різних соціальних 

норм щодо маскулінності та фемінності. Воно пов’язане із структурною гендерною 

нерівністю, патріархатом та дисбалансом влади. Для ГОН характерні погроза або вчинення 

фізичного, психологічного, сексуального, економічного, правового, політичного, соціального 

та інших форм контролю та/або насильства. 

Тепер щодо аналізу деяких вітчизняних публікацій, виступів, рекомендацій та 

електронних джерел, що знаходяться у загальному доступі.  

ГОН – це будь-яке насильство, яке спрямоване на особу на основі її соціальної ролі та 

яке завдає або може завдати фізичної, сексуальної і психологічної або економічної шкоди чи 

страждання. Зокрема це погрози таких дій, примусу чи свавільне позбавлення волі, 

незалежно від, відбувається це в публічному чи приватному житті. 

ГОН є ширшим поняттям від поняття сексуального насильства. Воно включає в себе не 

лише акти сексуального насильства (зґвалтування, ушкодження статевих органів), а також 

акти несексуального характеру: насильство в сім’ї, «убивство честі» тощо.  

Найбільш поширена інтерпретація ГОН – це насамперед насильство чоловіків  

щодо жінок і дівчат, засноване на структурний нерівності між чоловіками та жінками та 

нерівних владних відносинах. У преамбулі Декларації ООН про викорінення насильство 
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щодо жінок, проголошеній резолюцією 48\104 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня  

1993 року, зазначено, що насильство щодо жінок є проявом нерівного співвідношення  

сил між жінок і чоловіками. Воно склалось історично і призвело до домінування над  

жінками та дискримінації щодо жінок та дискримінації щодо жінок з боку чоловіків. Також 

насильство перешкоджає всебічному поліпшенню становища жінок. Це один з 

основоположних соціальних механізмів, за допомогою якого жінок змушують займати під 

порядкова становище порівняно з чоловіками. Відповідно до цього розуміння ГОН,  

чоловіки, як і жінки, можуть зазнавати або бути вразливими до насильства на  

основі гендерних ролей або норм, але насильно, якого вони зазнають або застосовують  

щодо інших чоловіків, відрізняється від насильства щодо жінок. Воно не сприяє та\або 

підтримує нерівні владні відносини, відрізняється від насильства щодо жінок. Воно не  

сприяє та\або підтримує нерівні владні відносини, підпорядкування однієї групи людей  

іншій – жінок чоловікам.  

ГОН відрізняється від будь-якої іншої форми насильства не самою дією (наприклад, 

убивство, зґвалтування, ушкодження), а тим, що такі дії обумовлені тендером. Насильство 

вчинається «на основі соціально обумовлених (гендерних) відмінностей між чоловіками та 

жінками» або через гендер (соціальну роль) особи.  

Інша інтерпретація пов’язана з дослідженнями маскулінності і сексуальності та 

визначає ГОН як насильство чоловіків щодо жінок, інших чоловіків, а також сексуальне 

насильство щодо дітей. До нього вдаються для пригнічення жінок і дівчат, а також  

деяких груп чоловіків та використовують як механізм забезпечення гендерної ієрархії,  

в якій чоловіки є привілейованими, порівняно з жінками та деякими групами чоловіків, 

наприклад, геями.  

Найбільш широке розуміння ГОН передбачає, що насильство спрямоване проти 

чоловіка або жінки на основі її\його конкретної ролі в суспільстві та застосовується до  

жінок, дівчат, чоловіків, і хлопців, щоб ствердити та відтворити усталені гендерні ролі і 

норми. Жертвами ГОН можуть бути особи обох статей. Насильство щодо них 

використовується для посилення відповідності наявними гендерними ролями. ГОН у цій 

інтерпретації включає насильство щодо жінок та дівчат, сексуальне насильство щодо 

чоловіків і насильство щодо дівчат та хлопців на основі їх статі. Тепер користуючись 

нагодою пропонуємо наше розуміння визначення ГОН. На наш погляд ГОН –  

це дискримінаційні насильницькі дії щодо особи на основі її соціальної ролі та, які завдають 
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чи можуть завдати (замах) різноманітних розладів здоров’я або різних видів шкоди в усіх 

сферах життєдіяльності людини.  

Інструментом запобігання та боротьби з дискримінацією є демонтарція непорушного та 

та ефективного зобов’язання боротися з проявами дискримінації. Ті, хто дискримінує жінок із 

вразливих соціальних груп, повинні нести відповідальність за свої дії. Поки дискримінація 

залишатиметься безкарною, вона, ймовірно, буде тривати.  

 Тому важливл, щоб усі жінки мали доступ до правосуддя. Правосуддя має буди 

доступним та досяжним для жінок із вразливих соціальних груп населення. А правоохоронні 

органи і фахівці у сфері права мають ставитися до жінок з повагою. Потрібно працювати із 

цими фахівцями задля підвищення рівня їх обізнаності та розуміння цієї проблеми, а також 

їхніх знань щодо відповідного законодавства та шляхів його ефективного застосування.  

Жінки із вразливих соціальних груп стикаються з різними перешкодами у процесі 

доступу до правосуддя, що виникають, наприклад, через гендерні стереотипи у сфері 

правосуддя, недостатній рівень правової освіченості та наявні практичні перешкоди. Усі ці 

проблеми мають вирішуватися комплексно. [2, с. 18–19]. 

У Рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок № 33  

«Загальна рекомендація щодо доступу жінок до правосуддя» наведено шість 

взаємопов’язаних важливих компонентів, які, на думку комітету, є необхідними для 

забезпечення доступу до правосуддя, а саме можливість захисту в судовому порядку, надання 

засобів, наявності, доступності, судової системи. У цьому документі є конкретні поради 

державам-членам (а Україна є державою-членом Конвенції про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок).  

Наприклад, пунктом 15-А рекомендовано забезпечити включення та визнання  

прав і відповідного правового захисту до законодавства з метою вдосконалення  

гендерно чутливої судової системи. Це повноваження Верховної Ради. Але це передбачає 

прийняття не лише окремих базових чи рамкових законів таких, як Закон України  

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловік» чи Закон України  

«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», чи законів, що регулюють 

правовий статус окремих вразливих соціальних груп – осіб з інвалідністю, осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми чи домашнього насильства, а й внесення змін до кодексів, 

зокрема процесуальних. [3, ст. 44–45].  
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Величезного значення в запропонованій дискусії, подолання існуючих суперечок і 

протиріч на нашу думку, є узгодження національної політики та законодавства з 

міжнародними стандартами прав людини; визнання пріоритету міжнародного права  

у сфері прав людини над національним; послідовне впровадження нормативно закріплених 

принципів гендерного рівноправ’я; створення правової основи забезпечення активності  

жінок у важливих сферах суспільної діяльності; вдосконалення соціально-правового 

становища жінок відповідно до міжнародних стандартів гендерної рівності. Знову ж таки, 

хотілося б звернути увагу в зазначеному контексті на «Партнерство Біарріц» – про що 

йшлося вище, воно було започатковане лідерами країн групи семи «G7» на саміті  

в місті Біарріц, 25 серпня 2019 року під головуванням президента Французької Республіки 

Єммануэля Макрона. 

Не претендуючи на всеосяжність (домінантну думку) – кожний має право висловлювати 

свої позиції, як позитивні так і критичні, все ж хочемо наголосити, що мета цієї ініціативи – 

посилити відповідальність та консолідувати зусилля щодо досягнення гендерної рівності.  

Лідери країн Групи сім свої наміри зафіксували у відповідній декларації. [4].  

Додатком до декларації є план дій країн G7 (Канада, ЄС, Франція, Німеччина, Італія, Японія, 

Велика Британія та США) та інших країн, які вже приєднались до партнерства (Австралія, 

Чилі, Індія, Сенегал, Руанда) [5], заклик до інших країн щодо дій у подоланні дискримінації 

щодо жінок та ґендерної рівності [6], та пакет рекомендацій для дій в рамках партнерства [7], 

який стосується:  

1) протидії ґендерно обумовленому насильству;  

2) доступу до інклюзивного, справедливого та якісного забезпечення охорони 

здоров’я та освіти;  

3) розширення економічних можливостей жінок;  

4) припинення дискримінації в політиці та громадському житті та забезпечення 

участі жінок.  

Країнам рекомендується взяти зобов’язання, насамперед, щодо змін у законодавстві, в 

разі потреби прийнятті нового законодавства для усунення дискримінації та досягнення 

ґендерної рівності. 

Хочемо також констатувати, що Україна отримала статус учасниці «Партнерства 

Біарріц» – міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей. Це приєднання було 

започатковане першою леді в грудні 2019 року. Неодноразово підкреслювалося, що це ще 
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один крок для встановлення рівності в широкому сенсі – незалежно від статі, віку, культури 

або ментальних відмінностей. Також наголошуємо, що українська влада взяла на себе 

зобов’язання в 5-ти сферах  

– розвиток без бар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та 

мало мобільних груп населення; 

– навчання дітей принципам рівності жінок і чоловіків;  

– запобігання насильству;  

– зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків; 

– створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.  

Ще раз наголошуємо, що ні в якому разу не претендуємо «на істину в остатній 

інстанції», все ж підкреслимо: наукове середовище – це середовище, що іманентно звикло і 

пристосоване до конструктивних дискусій, але в той же час налаштоване на толерантність та 

полілог, винайдення істини без взаємних образ, звинувачень та дорікань.  

Конструктив в широкому сенсі – це кразщі пропозиції щодо певного розвитку суспільних 

відносин в різних сферах життєдіяльності людини, – не виключення і гендерний сегмент.  

Продовжуючи наш аналіз, розглянувши державну політику в сфері гендеру, хочемо  

хоча б побіжно окреслити завдання науки, наукового осмислення цієї проблематики  

та роль (задачі) громадянського суспільства у визначеному форматі. Завдання та задачі  

наукового профілю: розробити категорію «гендерне право», тоді буде зрозуміло, що таке 

гендерні права, гендерні правовідносини, відповідальність держави щодо порушення гендерних 

прав. Основним пріоритетом науки має бути обґрунтоване забезпечення умов для ліквідації всіх  

форм дискримінації за ознакою статі в українському суспільстві, ключовими показниками  

якої є доступ до використання ресурсів, розподіл доходів, представництво на управлінських і 

політичних посадах. Рівень завантаження при веденні домашнього господарства і громадських 

справ, рівень освіти, рівень захворюваності й тривалості життя тощо. Крім державних 

механізмів, важливу роль у забезпеченні гендерної рівності відіграє громадянське суспільство, 

яке має створити та гарантувати середовище, де права людини розглядають як головні і 

практично реалізуються. Це стає реальним лише за умов формування гендерної культури, 

гендерно налаштованої правової свідомості, побудованих на принципах гендерної демократії. 

Особлива увага повинна приділятися боротьбі з дискримінаційними проявами, зокрема, 

гендерній рівності в Україні, величезна роль в цій сфері повинна належати громадським 

організаціям та рухам. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ГЕНДЕРНО-ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА 

 

Проблема регламентації гендерно-обумовленого насильства (далі – ГОН) на території 

України постала наприкінці ХХ століття. Від початку воєнних дій на сході України та з 

окупацією окремих районів Донецької та Луганської областей у регіоні різко зросла 

соціальна нестабільність, що призвело до появи гендерного насилля. 

Існує різноманітний спектр поглядів та розумінь що ж таке «гендерно-обумовлене 

насильство». Загалом можна виокремити три підходи до інтерпретації даного терміну. 

Найпоширеніша інтерпретація – ГОН, як насамперед насильство чоловіків над жінками та 

дівчатами. Також ГОН визначається як насильство, яке в основному застосовують чоловіки 

проти жінок, деяких чоловіків, включаючи сексуальне насильство над дітьми. У цій 

інтерпретації ГОН використовується для пригнічення деяких чоловіків, а також жінок і 

дівчат. Найширше визначення ГОН стосується насильства, спрямованого на індивіда, 

чоловіка чи жінку, виходячи з його конкретної ролі в суспільстві. 

Гендерне насильство це насильство, яке спрямоване на особу на основі її біологічної 

статі або гендерної ідентичності. Це включає фізичне, сексуальне, вербальне, емоційне та 

психологічне насильство, погрози, примус та економічні чи освітні депривації, незалежно від 

того, чи трапляються вони в громадському чи приватному житті [1].  

Міжнародне занепокоєння щодо ГОН за останні роки значно зросло. В той же час, як і 

раніше, бракує даних про розуміння та належної практики щодо розслідування злочинів 

пов’язаних з ГОН. Існує проблема у відсутності консенсусу щодо застосування концепцій та 

термінології «гендерно-обумовлене насильство». 

Існує багато форм гендерно-обумовленого насильства, які були у формі традицій у 

певних громадах. Це ранні шлюби в певних громадах США, зґвалтування в Південній 

Африці, Руанді та інших країнах світу, торгівля людьми в Індії, сексуальне насильство в 

Демократичній Республіці Конго, каліцтво жінок в Нігерії, так зване «вбивство честі» в Іраку 



 

242 

 

чи Пакистані. Ці та інші прояви ГОН змусили міжнародну спільному активно працювати над 

протидією цього феномену. В першу чергу було створено багато організацій та секторів, які 

працюють над вирішенням проблем ГОН та покращенням долі людей, які постраждали від 

гендерного насилля, зокрема уряди та неурядові організації, включаючи жінок ООН, 

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та громадські організації, такі як 

International for Women International (WfWI) та інші.  

Розглянемо як гендерно-обумовлене насильство визначається в міжнародному 

законодавстві. Постійний міжвідомчий комітет ООН визначає гендерно-обумовлене 

насильство, як будь-які протиправні дії, що вчиняються проти волі особи на основі соціально 

визначених (гендерних) відмінностей між чоловіками і жінками. Гендерно-обумовлене 

насильство може включати різні прояви та мати різну інтерпретацію залежно від теорії, яка 

лежить в основі його визначення [2]. 

У резолюції Ради Безпеки ООН № 2106 відзначається, що сексуальне насильство в 

умовах збройного конфлікту й у пост конфліктних ситуаціях значно більше зачіпає жінок і 

дівчат, але також впливає на чоловіків та хлопців, нагадує також про те, що зґвалтування або 

інші форми насилля заборонені у відповідності до норм міжнародного права [3].  

Декларація ООН про викорінення насильства щодо жінок від 20 грудня 1993 року 

визначає насильство проти жінок як: «будь-який акт насильства, здійснений за ознакою статі, 

який завдає або може завдати фізичної, сексуальної чи психологічної шкоди або страждання 

жінкам, а також загрози здійснення таких актів, примус чи свавільне позбавлення волі як у 

громадському, так і в приватному у житті» [4]. 

На міжнародному рівні права і принципи які стосуються рівності, безпеки, свободи, 

недоторканності і гідності всіх людей закріплені в цілій низці міжнародних документів: 

Женевські конвенції (1949) та Додаткові протоколи до них, Римський статут міжнародного 

суду, Загальній декларації прав людини (1948), Міжнародному пакті про громадянські і 

політичні права (1966), Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права 

(1966), Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979), Конвенції 

проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання (1984), Європейській конвенції про запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (1987), 

Декларації про захист усіх осіб від насильницьких зникнень (1992), Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод (1950). 
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Щодо запобігання ГОН присвячено декілька резолюцій Ради Безпеки ООН 

(міжнародних документів) такі як: Резолюція Ради Безпеки 1325 (2000), Резолюція Ради 

безпеки ООН 1820 (2008), Резолюції Ради безпеки 2122 (2013), Резолюція Ради  

Безпеки ООН 1888 (2009), Резолюція Ради безпеки ООН 2106 (2013), Резолюція  

Генеральної Асамблеї ООН 64/289 від 2 липня 2010 року. У 2013 році було прийнято 

Декларацію групи країн G8 щодо запобігання сексуальному насильству в умовах  

конфлікту і Декларацію щодо зобов’язання припинити сексуальне насильство в умовах 

конфлікту розроблену під егідою Міністерства закордонних справ Великої Британії та  

Офісу Спеціального представника Генерального секретаря ООН щодо сексуального 

насильства в умовах конфлікту [5].  

Вище зазначені нормативні акти направлені на запобігання та припинення сексуального 

насильства під час збройних конфліктів. Вони акцентують увагу на тому,  

що сексуальне насильство є одним із найтяжчих порушень міжнародного гуманітарного 

права, а також особи, котрі вчинили такі злочини повинні бути притягненні до 

відповідальності. 

7 квітня 2011 року Комітет міністрів Ради Європи прийняв Конвенцію про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами 

(Стамбульська конвенція). Конвенція дає визначення поняттям «насильство щодо жінок», 

«домашнє насильство», застосовується до всіх форм насильства проти жінок, включаючи 

домашнє насильство, у мирний час і під час збройного конфлікту. Україна 07.11.2011 року 

підписала Стамбульську конвенцію проте ще не ратифікувала. 

З аналізу норм національного законодавства вбачається відсутність визначення  

такого явища, як гендерно-обумовлене насильство. Конституцією України визначено, що 

людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в  

Україні найвищою соціальною цінністю [6]. На сьогоднішній день, ГОН є комплексною 

проблемою, що передбачає порушення низки прав людини та може мати різні прояви до, під 

час та після завершення конфлікту. Оскільки з часу набуття незалежності Україна  

не була стороною жодного збройного конфлікту, питання гендерного насильства 

розглядалось у національному законодавстві переважно через призму насильства в сім’ї, 

насильства над дітьми. Такі визначення як: «домашнє насильство», «сексуальне насильство», 

«злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості», «торгівля людьми», 

«сексуальна експлуатація людини» часто змішуються та використовуються як синоніми  
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до поняття «гендерно-обумовлене насильство». Проте таке розуміння є вузьким та не 

охоплює всієї суті явища.  

На сьогодні не існує чіткого механізму захисту від гендерно-обумовленого  

насильства, це особливо спостерігається в момент загострення військових дій на Сході 

держави. Недосконалість зумовлена: стереотипами, корупцією, небажанням правоохоронних 

органів втручатися в особисте життя сімей, страхом постраждалої особи, відсутністю 

механізмів реалізації норм законодавства щодо запобігання та протидії ГОН, низькою 

правосвідомість постраждалої особи про свої права, відсутністю справедливого покарання за 

вчинення сексуальних домагань, відсутністю порядку доказування фактів сексуальних 

домагань, відсутність єдиної судової практики при розгляді справ, що стосуються 

сексуальних домагань.  

Україна проводить низку заходів щодо запобігання ГОН, проте існує ще багато питань з 

врегулювання даного феномену починаючи від визначення закінчуючи слабкою 

відповідальністю. 07 грудня 2017 року ВРУ прийняла Закон України № 2229-VIII  

«Про запобігання та протидію домашньому насильству». У розумінні цього Закону 

насильство в сім’ї є будь-якими умисними діями фізичного, сексуального, психологічного чи 

економічного спрямування одного члена сім’ї щодо іншого члена сім’ї, якщо ці дії 

порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять 

йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю. Однак  

нормативно-правові акти, які діяли до набуття чинності Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» на сьогодні так і не були приведені у відповідність 

вимогам п. 4 Прикінцевих положень цього Закону [7]. 

За вчинення ГОН особи притягуються до кримінальної або адміністративної 

відповідальності. Проте через відсутність визначення терміну «гендерно-обумовлене 

насильство» в законодавстві, його переважно вживають у контексті насильства в сім’ї. 

Кримінальний кодекс України та Кодекс України про адміністративні правопорушення не 

розглядають гендерне насильство як окреме правопорушення. 

Особам постраждалим від ГОН, особливо в районі військових дій, не завжди є 

можливим надання належної медичної та гуманітарної допомоги. Задля цього гуманітарні 

організації, такі як Міжнародний Комітет Червоного Хреста (далі МКЧХ), намагаються 

боротися не тільки з наслідками, а й з причинами насилля, задовольняючи потреби чоловіків, 

жінок, хлопчиків та дівчаток. В залежності від обставин МКЧХ сам надає медичну допомогу 
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або направляє осіб, які постраждали від насильства, в існуючі медичні заклади, для 

отримання належної медичної допомоги та профілактичних заходів. 

Отже враховуючи що прояви ГОН поширені на всій території України, залишається 

проблемою надання всім постраждалим належної допомоги через: відсутності достатньої 

кількості спеціалістів, які можуть надати психологічну підтримку та допомогу у соціальній 

адаптації, відсутність достатньої кількості притулків для постраждалих осіб для їх 

тимчасового перебування, відсутність належного інформування про послуги, якими може 

скористатися особа. 

Для покращення протидії гендерно-обумовленому насильству в Україні необхідно 

привести національне законодавство у відповідність до міжнародних стандартів; а також 

використовувати міжнародний досвід у подібних ситуаціях, відпрацювати механізм захисту 

особи при зверненні, яка постраждала від ГОН, посилити кримінальну та адміністративну 

відповідальності за вчинення злочинів пов’язаних з гендерним насильством.  
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Перунова Ольга Сергіївна, 

начальник відділу з питань дотримання гендерної рівності 

 Управління моніторингу дотримання прав людини 

 Міністерства внутрішніх справ України  

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАГУВАННЯ НА ФАКТИ ВЧИНЕННЯ 

СЕКСУАЛЬНИХ ДОМАГАНЬ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 

 

В будь-якій світовій спільноті сфера міжстатевих стосунків традиційно була і 

залишається джерелом значної кількості політично-, соціально- та психологічно-зумовлених 

гендерних проблем. Україна, що знаходиться на етапі формування цивілізованих суспільних 

відносин, не може перебувати осторонь доволі гострих соціальних процесів – поляризації 

населення, ідеологічного розмежування, економічного зубожіння, протиріч етико-культурних 

та естетичних орієнтирів тощо. Стереотипи рольової поведінки, які дотепер культивуються в 

суспільній та індивідуальній свідомості різних гоміністичних, соціокультурних, побутових та 

професійних страт населення України, стосуються детермінації ними широкого кола 

гендерних феноменів – дискримінантних форм організації політичного, економічного, 

суспільного міжстатевого співжиття, домінантної поведінки певної статі в питаннях 

задоволення культурних і фізіологічних потреб, прагнення реалізації владного контролю за 

поведінкою партнера, прояву різних форм та напрямів насильства, недоліків та відсутності 

дієвої правової, суспільної та індивідуальної протидії тощо.  

Україна, як і інші країни-члени ООН, прагне бути демократичною державою, головною 

цінністю якої є права та свободи людини і громадянина. На шляху до рівноправного 

суспільства Україна приєдналася до глобального процесу забезпечення Цілей сталого 

розвитку, Пекінської Декларації та Платформи Дій, ратифікувала ключові договори з прав 

людини, включно з Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та її 

Факультативний Протоколу, підписала Угоду про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, які зобов’язують до гарантування рівних можливостей 

для жінок та чоловіків у сферах працевлаштування, освіти, навчання, економіки, у суспільстві 

та прийнятті рішень тощо.  

Якщо говорити про національне законодавство, то рівність в суспільстві також 

закріплена у статі 24 Конституції України, яка забезпечує рівність прав жінки і чоловіка у 
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наданні їм рівних можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті 

освіти, у праці та винагороді за неї тощо [6]. 

Одним з базових національних документів, який направлений на досягнення 

паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, шляхом 

правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації 

дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих 

на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права є 

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [7]. 

Проте, попри існуючу нормативну базу з питань гендерної рівності та розширення 

повноважень жінок, Україна досі стикається з викликами, які впливають на забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Зокрема мова йде про випадки дискримінації 

за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці. 

Найчастіше під сексуальним домаганням на робочому місці розуміють примушування 

підлеглого надати сексуальні послуги керівнику в обмін на кар’єрне підвищення та погрози 

помститися в разі відмови. Наразі не існує єдиного визначення сексуальних домагань, яке б 

охоплювало всі ознаки такого прояву порушення прав людини і включало б всі види 

вербальних і невербальних дій.  

Якщо аналізувати міжнародне законодавство, то Декларація про викорінення 

насильства щодо жінок 1993 року класифікує сексуальне домагання за трьома категоріями: 

те, яке трапляється в сім’ї, те, яке відбувається в суспільстві та те, яке здійснює або  

потурає держава. Термін «сексуальне домагання» входить до категорії насильства, яке 

виникає в суспільстві і визначено як фізичне, сексуальне і психологічне насильства, яке 

відбувається в суспільстві загалом, зокрема зґвалтування, сексуальне насильство, сексуальні 

домагання і залякування на роботі, в навчальних закладах та інших місцях, торгівля жінками і 

примусова проституція [8].  

Комітет Міжнародної організації праці визначив сексуальні домагання як:  

«будь-яку образу чи невідповідне зауваження, жарт, натяк чи коментар з приводу одягу 

особи, будови її тіла, віку, сімейного стану тощо; поблажливе чи патерналістське ставлення з 

сексуальними ускладненнями, що підривають гідність; будь-яке небажане запрошення чи 

вимога, невираженого чи явного характеру, незважаючи на наявність або відсутність  

погроз; будь-який похітливий погляд або будь-який жест, що асоціюється з сексуальністю; та 

будь-який непотрібний фізичний контакт – такий як дотики, пестощі, щипок чи напад». 
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Стаття 40 Конвенції Ради Європи по запобіганню насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція)  

визначає «сексуальне домагання» як будь-яку форму небажаної вербальної, невербальної чи 

фізичної поведінки сексуального характеру, мета або наслідок якої – порушення гідності 

особи, зокрема шляхом створення загрозливого, ворожого, принизливого або образливого 

середовища [9]. 

У вітчизняному законодавстві, а саме в статті 1 раніше згаданому Законі України  

«Про забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків», сексуальне домагання 

визначено як дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, 

непристойні зауваження) або фізично (дотики, поплескування), що принижують чи 

ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи 

іншого підпорядкування [10].  

З огляду на вищевикладене можемо спостерігати, що в кожному із зазначених 

міжнародних та національних нормативно-правових актах визначення сексуальних домагань 

різниться, а саме відмінні дії, які мають сексуальний характер, відмінні форми, в яких 

проявляються сексуальні домагання, не має вичерпного переліку кваліфікуючих ознак, які 

відрізняють сексуальне домагання від інших видів порушення прав людини, які мають 

сексуальний характер тощо.  

Викликом для українського суспільства є латентний характер випадків сексуальних 

домагань та низький рівень уваги до цього питання зі сторони державних органів та 

громадського сектору. Це пояснюється, з одного боку, відсутністю ґрунтовних досліджень 

цієї проблеми в Україні, з іншого – недосконалістю українського законодавства у цій сфері.  

Так, за останні роки українське законодавство зазнало великих змін у напрямку 

запобігання і протидії деяким видам насильства, зокрема запроваджено кримінальну та 

адміністративну відповідальність за вчинення домашнього насильства, спеціальні заходи 

щодо протидії таким правопорушенням, однак поза межами уваги залишилось запобігання та 

протидія сексуальним домаганням на робочому місці. 

За результатами аналізу національного законодавства у сфері запобігання та протидії 

сексуальним домаганням ми маємо лише визначення поняття «сексуальне домагання», проте 

не маємо механізму реагування на такі випадки та порядку його розслідування. Не існує 

уніфікованого підходу до алгоритму захисту потерплих осіб, переліку доказів, які можуть 

бути допустимими під час розгляду таких випадків, переліку дій, які можуть бути 
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кваліфіковані як сексуальні домагання, а також порядку притягнення до відповідальності 

винної особи.  

У зв’язку з тим, що сексуальні домаганні можуть проявлятися у будь-якому  

органі публічної влади, підприємстві, установі, організації незалежно від форми власності, 

наявність єдиної форми та порядку розгляду такого правопорушення стане дієвим 

механізмом належної їх фіксації. 

Консолідуючи свої зусилля, органам державної влади необхідно зробити максимально 

все для того, щоб такі випадки не були не замічені та замовчані, щоб кожна винна  

особа понесла відповідальність, а потерпіла особа отримала належні механізми захисту  

від держави.  

На нашу думку, для того щоб належно здійснити захист осіб, постраждалих  

від сексуальних домагань доцільно почати з: 

– проведення аналізу нормативно-правових актів, інструкцій та порядків, що 

регулюють правила етичної поведінки працівників органів публічної влади на предмет 

наявності в них положень щодо неприпустимості вчинення сексуальних домагань на 

робочому місці, а також порядку розгляду таких випадків у разі їх виявлення; 

– внесення відповідних зміни у нормативно-правові акти з метою усунення 

юридичних недоліків чи суперечностей з питань запобігання та протидії сексуальних 

домагань на робочому місці; 

– розроблення типового Порядку або Інструкції проведення службових розслідувань 

за фактами сексуальних домагань на робочому місці з обов’язковим визначенням етапів 

проведення такого розслідування, коло осіб, які мають право розглядати такі випадки, коло 

осіб, які повинні або можуть бути залучені до розслідування, перелік доказів, які можуть бути 

визнані допустимими в рамках розслідування; 

–  вивчення міжнародних стандартів та позитивного досвіду у запобіганні та 

протидії сексуальних домагань на робочому місці; 

– запровадження навчання для працівників та роботодавців щодо неприпустимості 

вчинення сексуальних домагань на робочому. 

На нашу думку, українське суспільство, в межах розвитку демократії, повинно мати 

нормативну та адміністративну можливість реагувати на такі випадки, виявляти та запобігати 

їх у всіх сферах життєдіяльності, притягувати до відповідальності винних осіб і захищати 

потерпілих осіб від такого негативного явища. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ СТОСОВНО 

ЖІНОК НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ 

 

Насильство щодо жінок виступає одним з головних порушень прав людини, причини 

якого пов’язані з наявною нерівністю між чоловіками та жінками та гендерною 

дискримінацією. Найчастіше жінки стають жертвами домашнього насильства, яке буває 

систематичним і непомітним для інших. Переважна кількість жінок схильні виправдовувати 

своїх кривдників з різних причин, зокрема, через нерозуміння того, як уникнути агресії,  

через фінансову залежність, відсутність власного житла, недовіра правоохоронним  

органам та ін. Також толерантне ставлення суспільства до насильства, відчуття сорому 

примушує жінку приховувати випадки насильства, що нерідко призводить до тяжких 

наслідків або до смертельного результату. Так, за різними оцінками спеціалістів,  

близько 30 % самогубств і 60 % убивств жінок пов’язані з домашнім насильством;  

35 % жінок, які потрапили в лікарню «швидкої допомоги», перебувають там із причин 

отримання тілесних ушкоджень, пов’язаних із знущанням в сім’ї; 25-40 % жінок, які 

потерпають від домашнього насильства, було побито під час їхньої вагітності [1, с. 17].  

Насильство щодо жінок сягає корінням глобальної культури дискримінації, що 

заперечує рівні з чоловіками права жінок. Тривалий час проблеми в сім’ї вважалися 

прерогативою усталених звичаїв та традицій і залишалися поза сферою правового 

регулювання. У багатьох суспільствах жінки були просто власністю чоловіків,  

найчастіше їхнього батька, чоловіка чи брата. Згідно з багатьма правовими системами, 

зґвалтування належало до порушень права власності – тобто, жертвою вважалася не жінка, 

яку зґвалтували, а особа чоловічої статі, якій вона належала. А засобом правового  

захисту було передання власності – від ґвалтівника вимагалося сплатити батькові або братові 

цієї жінки викуп за наречену, після чого вона навіки ставала його власністю. Зґвалтування  

жінки, яка не належала жодному чоловіку, взагалі не вважалося злочином, так само як не 

вважалося крадіжкою підняття знайденої монетки на залюдненій вулиці. Також не скоював 

злочину й чоловік, який ґвалтував власну дружину. На жаль, у деяких суспільствах  

таке ставлення до жінок існує й досі [2, с. 185–186.]. За даними Організації економічного 
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співробітництва та розвитку за 2019 рік, законодавство жодної з країн світу не  

захищає повністю жінок від домашнього насильства, а в деяких державах це взагалі  

не є злочином [3].  

В Україні довгий час насильство в сім’ї не вважалося чимось протизаконним чи 

аморальним, за вчинення таких протиправних дій передбачалась лише адміністративна 

відповідальність. І лише останніми роками активізувалася робота у напрямку протидії та 

запобіганні цьому негативному явищу. Підставою для таких дій стало збільшення кількості 

випадків домашнього насильства стосовно жінок. Так, за 11 місяців 2018 року до 

Національної поліції надійшло 107,2 тис. заяв та повідомлень про вчинення правопорушень, 

пов’язаних з домашнім насильством. Для порівняння – у 2017 році таких повідомлень було 

102,9 тис. [4]. За 12 місяців 2019 року до органів Національної поліції України надійшло 

141 814 заяв та повідомлень про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з 

домашнім насильством. Переважна кількість заяв та повідомлень надійшли від жінок – 

113 403. За цей період часу було виявлено 45 385 сімей, в яких чиниться насильство до 

членів родини, на профілактичний облік було поставлено 72 834 домашніх кривдників [5]. 

Лише за І квартал 2020 року суб’єктами взаємодії зафіксовано 46 997 звернень з приводу 

домашнього насильства, що на 48 % більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року  

(31 735 звернень), з них від жінок – 40 200 звернень, що становить 85 % від загальної 

кількості [6]. Зазначені статистичні дані свідчать про зростання кількості звернень жінок до 

суб’єктів взаємодії та органів виконавчої влади з приводу домашнього насильства. З одного 

боку така ситуація свідчить про позитивну тенденцію розуміння жінками, факту порушення 

їхніх прав, зростання рівня довіри до органів державної влади, а з іншого вимагає від 

держави негайного реагування.  

Запобігати домашньому насильству покликано багато державних та громадських 

інститутів, особливе місце серед яких займають уповноважені підрозділи Національної 

поліції України на які покладено обов’язок безпосередньо здійснювати комплекс 

попереджувальних та запобіжних заходів. На підставі аналізу відомчих нормативно правових 

актів, зокрема Положення про Департамент превентивної діяльності Національної поліції 

України, затвердженого наказом МВС України від 27.11.2015 № 123, Положення про 

Департамент патрульної служби МВС, затвердженого наказом МВС України від 23.06.2015 

№ 742, Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції, затвердженої наказом 

МВС України від 28.07.2017 № 650, Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної 
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превенції Національної поліції України, можна дійти висновку, що до уповноважених 

підрозділів Національної поліції України, які здійснюють запобігання та протидії 

домашньому насильству, відносяться Департамент превентивної діяльності Національної 

поліції України; патрульна служба МВС України; підрозділи ювенальної превенції; служба 

дільничних офіцерів поліції. При цьому, основним підрозділом, на який покладено більшість 

повноважень щодо запобігання та протидії домашньому насильству є служба дільничних 

офіцерів поліції. Зокрема, дільничний офіцер поліції ставить на превентивний облік та в 

межах своєї компетенції проводить профілактичну роботу з особами, яким винесено офіційне 

попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, виявляє на поліцейській 

дільниці осіб, які вчиняють насильство в сім’ї (домашнє насильство) або схильні до такої 

поведінки, та вживає превентивних заходів, передбачених законодавством і спрямованих на 

запобігання правопорушенням, пов’язаним з насильством у сім’ї.  

Важливу роль у запобіганні та протидії домашньому насильству відіграють спеціальні 

заходи, які можуть бути застосовані до кривдника у разі здійснення ним домашнього 

насильства, або погрози його здійснення. Такі заходи мають захищати осіб, які постраждали 

від домашнього насилля та попереджувати таке насилля. До спеціальних заходів слід 

віднести: обмежувальний припис стосовно кривдника та направлення його на проходження 

програми для кривдників, винесення якого належить до компетенції суду; винесення 

термінового заборонного припису (далі – ТЗП) стосовно кривдника і взяття його на 

профілактичний облік та проведення з ним роботи, що належить до повноважень 

Національної поліції України. Проте, не зважаючи на позитивні новели, залишається 

невирішеним питання щодо примусового виконання кривдником заходів тимчасового 

обмеження у випадку, якщо він відмовляється виконувати їх добровільно. Наприклад якщо 

кривдник відмовляється виконувати обмеження щодо заборони перебувати в місці 

спільного проживання (перебування) з постраждалою особою, поліцейські можуть 

порушити кримінальне провадження за ст. 390-1 КК України, однак при цьому застосувати 

до кривдника заходи поліцейського примусу, як у випадку термінового заборонного 

припису, поліцейські не уповноважені. Виконання судових рішень – це компетенція 

виконавчої служби, в якої при цьому відсутні нормативно встановлені рекомендації щодо 

забезпечення виконання обмежувальних приписів. За слушним твердженням 

О.В. Ковальової, для подолання даного виклику вкрай необхідним є внесення доповнень до 

законодавства та наділення або виконавчої служби додатковими повноваженнями, або 
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поліцейських повноваженнями застосовувати заходи поліцейського примусу у випадку 

відмови кривдника від добровільного виконання заходів тимчасового обмеження, 

покладених на нього обмежувальним приписом [7, с. 166]. Наразі вирішення даного 

питання є доречним та актуальним. 

Розглядаючи питання застосування спеціальних заходів, зокрема термінового 

заборонного припису, який виноситься уповноваженим підрозділом органів Національної 

поліції, слід звернути увагу на необхідність вирішення питання щодо місця перебування 

кривдника на час дії термінового заборонного припису згідно якого він зобов’язаний 

залишити місця проживання. Адже в жодному нормативно-правовому акті не визначено, де і 

за які кошти він повинен проживати на період дії ТЗП. Відтак кривдник сам повинен шукати 

місце де він буде тимчасово проживати, оскільки законом не передбачено, що поліцейські 

повинні знайти йому місце проживання. А як бути у випадку якщо він є власником житла в 

якому проживає сім’я і в якій допускається сімейне насильство і в нього не має коштів на 

оренду іншого житла? Досить часто така ситуація призводить до того, що кривдник стосовно 

якого винесено терміновий заборонний припис згідно якого він зобов’язаний залишити місце 

проживання (перебування) постраждалої особи; домовившись із постраждалою особою або 

шляхом залякування продовжує проживати в тій самій квартирі. І в даному випадку 

законодавством не передбачено яким чином здійснюється контроль за його виконанням, адже 

не передбачено обов’язку поліцейських перевіряти виконання ТЗП, якщо не повідомляють 

про його порушення. Цікавим підходом у вирішенні даного питання є досвід Франції,  

де суд може призначати такий захід протидії насильству в сім’ї, як використання 

електронних ОРБ-браслетів. За допомогою цих браслетів поліція отримує сигнал про те, що 

особа, яка вчинила насильство в сім’ї, наближається до потерпілої, і поліцейські можуть 

негайно реагувати на такі дії [8]. Водночас, варто зазначити, що не вирішивши питання щодо 

місця перебування кривдника на час дії термінового заборонного припису згідно якого  

він зобов’язаний залишити місця проживання, законодавець у пункті 19 розділу ІІ  

«Порядку винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України 

термінового заборонного припису стосовно кривдника, затвердженого наказом МВС України  

№ 654 від 01.08.2018, зобов’язав кривдника, стосовно якого винесено припис повідомити про 

місце свого тимчасового перебування уповноважений підрозділ поліції за місцем учинення 

домашнього насильства. Умисне ненадання вказаної інформації є адміністративним 

правопорушенням передбаченим ст. 173-2КУпАП України. На нашу думку, зазначене вище 



 

256 

 

свідчить про законодавчу колізію, яку потрібно усунути, шляхом внесення змін до відомчих 

нормативно-правових актів з вирішення питання контролю за виконанням дії термінового 

заборонного припису, а також на державному рівні визначитись з місцем тимчасового 

перебування кривдника на час дії припису. 

Також, залишається дискусійним питання пов’язане з оцінкою ризиків під час 

винесення термінового заборонного припису. Так, відповідно до частини 4 розділу І 

«Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства», затвердженого 

наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерством внутрішніх справ України 

від 13.03.2019 № 369/180, оцінку ризиків проводить поліцейський уповноважений підрозділ 

органу Національної поліції України. На підставі результатів оцінки ризиків він виносить 

терміновий заборонний припис стосовно кривдника та вживає інших заходів для припинення 

такого насильства. З огляду на те, що поліцейський уповноваженого підрозділу поліції на 

власний розсуд визначає рівень небезпеки і форма оцінки ризиків не потребує підписів інших 

осіб, крім поліцейського, інколи виникають питання щодо правильності оцінки поліцейським 

ситуації та прийнятого рішення про застосування термінового заборонного припису. Адже 

однією з основних проблем є те, що поліція іноді не вміє розрізняти конфлікт від насильства. 

Зокрема, вони не враховують особливості конкретних ситуацій та в деяких випадках 

ігнорують обгрунтовані виклики, посилаючись на те, що між членами сім’ї існує не домашнє 

насильство, а лише конфлікт. 

На нашу думку, з метою вирішення даного питання вважається доцільним повідомляти 

результати оцінки ризиків іншим суб’єктам у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству. У зв’язку з цим, необхідно внести зміни до «Порядку проведення оцінки ризиків 

вчинення домашнього насильства», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики 

України, Міністерством внутрішніх справ України від 13.03.2019 № 369/180 в якому 

передбачити порядок передачі форми оцінки ризиків низці суб’єктам у сфері запобігання та 

протидії домашньому (соціальним працівникам, працівникам притулків, прокурорам і 

судовим органам). 

Варто зазначити, що у багатьох країнах унаслідок проведення оцінки ризику та 

виявлення високого ступеня ризику відбувається скликання MARAC (Multi-Agency Risk 

Assessment Conference – Міжвідомче засідання з оцінювання ризиків). Це зустріч усіх 

партнерів з більш широкого кола (тобто з поза меж системи кримінального правосуддя), яка 

зазвичай проводиться раз на два тижні, триває щонайменше кілька годин та під час якої 
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обговорюється кожен пов’язаний зі значним ризиком випадок, про який нещодавно стало 

відомо будь-якому з відомств [9, с. 25]. З огляду на зазначене вважається доцільним 

створення зменшеного варіанту MARAC, який би забезпечував певну форму міжвідомчого 

реагування на потреби потерпілої, якій загрожує значна небезпека. Також, слушною є ідея 

щодо запровадження спільно з іноземними партнерами загальнонаціональної бази даних із 

системою синіх, жовтих і червоних карток – відповідно до рівня насильства в сім’ї.  

І наявність у досьє родини агресора таких карток для жінки, яка перевищила самооборону, 

повинна значно пом’якшувати її вину при розгляді справи. 

Важливою ініціативою у сфері протидії домашньому насильству є створення 

поліцейських мобільних груп з реагування на випадки домашнього насильства під назвою 

«Поліна», які наразі працюють у всіх містах обласного значення держави. До їх складу 

входять працівники превенції – дільничні офіцери поліції, працівники ювенальної превенції, 

патрульної поліції тощо, які надають психологічну, медичну та правову допомогу 

постраждалим. Так, у разі звернення особи на лінію 102 з повідомленням про обставини 

події, оператор служби збирає відповідні деталі від абонента, що б підтвердили необхідність 

подальших дій зі сторони поліції; надає інформацію, що дозволила б офіцеру поліції  

оцінити ризик з яким стикається жертва та/чи може стикнутись сам працівник поліції при 

виїзді на місце правопорушення; оцінює нагальність виклику; пріоритезовує виклики – 

забезпечує першочергову реакцію працівників поліції (виїзд на місце правопорушення),  

де це потрібно негайно [9, с. 22]. Першим на місце події по факту вчинення домашнього 

насильства приїжджає екіпаж патрульної поліції, який з’ясовує усі обставини події. За 

наявності самого правопорушення виїжджає додатково офіцер поліції. Якщо під час цього 

правопорушення є дитина, яка є свідком або стосовно неї вчиняли правопорушення, то 

залучається працівник ювенальної превенції. Якщо є ознаки кримінального правопорушення, 

то залучаються працівники слідства та карного розшуку. Не зважаючи на позитивні 

результати роботи мобільних груп «Поліна» на практиці залишаються деякі проблеми. 

Зокрема слід звернути увагу на те, що у великих містах більшість викликів про вчинення 

домашнього насильства надходить по лінії 102. Дана інформація проходить декілька  

стадій обробки та передавання, що в свою чергу може призводити до запізнення надходження 

відомостей про факти вчинення домашнього насильства до уповноваженої особи.  

В результаті цього, уповноважена особа дізнається про вчинення домашнього насильства уже 

після притягнення кривдника до відповідальності. Зазначене свідчить про неефективну 
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взаємодію суб’єктів попередження насильства в сім’ї. У зв’язку з чим, порядок взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознаками статі потребує удосконалення. Адже саме спільна злагоджена 

діяльність усіх суб’єктів може дати реальний результат  

На підставі викладеного можемо зробити висновок, що ефективна протидія випадкам 

домашнього насильства в Україні може відбуватися виключно у межах правового поля. 

Поліцейські зобов’язані діяти виключно на підставі положень, визначених у законах України 

та конкретизованих у відомчих нормативно-правових актах. Вважаємо, що виявлені недоліки 

правового регулювання протидії проявам домашнього насильства мають бути опрацьовані та 

узагальнені відповідними аналітичними підрозділами Національної поліції України для 

вироблення пропозицій щодо удосконалення існуючої законодавчої бази. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА В УМОВАХ 

ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Шість років ведення бойових дій на Донбасі надав мільйонам українців  

одночасно важливий і гіркий досвід боротьби за незалежність, відстоювання територіальної 

цілісності і недоторканості України. Більшість сучасних політиків зійшлися у думках, що 

припинення бойових дій можливе лише дипломатичним шляхом перемов і розумних 

компромісів. Але стає очевидним, що припинення конфлікту потребує дуже тонких  

наукових «інструментів» для вирішення багатьох суміжних проблем, що породила війна  

на Сході. Зусиллями психологів, соціологів, політологів, педагогів (тощо) триває кропіткий 

та ретельний пошук цивілізованих шляхів недопущення воєнно-гуманітарної кризи. Сьогодні 

увага науковців сектору безпеки та оборони України зосередилась на вирішенні 

проблематики гендерно обумовленого насильства в умовах збройного конфлікту  

на Сході України.  

Ми вважаємо, що для чіткого розуміння вищенаведеної проблематики необхідно 

визначитись з основними поняттями, використання яких у даній публікації є необхідними.  

По-перше, аналіз наукових та науково-публіцистичних джерел показав, що поняття «стать»  

і «гендер» розуміються «як категорії які взаємодіють» [1, с. 43]. Зокрема, стать це  

«анатомо-фізіологічні особливості людей, на основі яких вони визначаються як чоловіки та 

жінки» [1, с. 45], а «гендер» – «соціально-психологічна характеристика особистості, 

сформована у процесі соціалізації..» [1, с. 43]. Таким чином, ми можемо констатувати,  

що гендер не просто взаємодіє зі статтю, а екзистенційно розширює можливості людини, дає 

їй свободу вибору свого призначення у соціумі, особливо у військовому.  

По-друге, використання словосполучення «гендерно обумовлене насильство»  

доцільно скоротити до «гендерне насильство», тим більш що у науковій літературі поняття 

внесено у термінологічний словник. Зокрема, «гендерне насильство – різновид агресивної 

поведінки, застосування сили на основі статевої належності (вербальні образи,  

погрози, фізичні побої, примушування до небажаного сексуального зв’язку)» [1, с. 242].  
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Але на нашу думку, у даному тлумаченні необхідно глибше дослідити психологічну складову 

гендерного насильства.  

Засновник психоаналізу З. Фрейд та його послідовники у основу психологічної 

структури особистості заклали наявність лібідозних та агресивних інстинктів, які є 

природними, провідними і визначальними у поведінці особистості. Вічна боротьба між 

«Воно» та «Над Я» робить людину або соціально орієнтовною (такою яка контролює  

свою агресію та лібідо) або запускає людину до тваринного рівня, коли агресія та лібідо 

утворює жахливий «коктейль» поведінки збоченця та ґвалтівника. В умовах ведення 

бойових дій, коли працює установка «війна все зпише», а «Над Я» не виконую свою 

стримуючу роль, військовослужбовець за певних умов (теоретично) здатний до 

кримінальних вчинків сексуального характеру. Цікаво, що психоаналіз припускає  

певний внутрішній конфлікт у жінок, який пов’язаний з заздрістю (відсутністю) до 

чоловічого статевого органу – символу сили, влади тощо. Інтерпретація даного  

припущення дозволяє говорити або про вихід з цього конфлікту шляхом пошуку кращого та 

оволодіння ним. Цікавим продовженням розвитку теорії психоаналізу є погляди відомої 

послідовниці Зігмунда Фрейда – Карен Хорні. Вона ствержує: «Зависть к матке» у 

мужчины, несомненно, сильнее «зависти к пенису» у женщины, поскольку мужчина  

желает принизить значимость женщины гораздо сильнее, чем женщина желает принизить 

значимость мужчины…. Чтобы совладать со своей тревогой, мужчина выдвигает идеал 

продуктивности, ищет сексуальных «побед» или стремится унизить объект любви.» [2]. 

Разом з нею цю тезу продовжують Дороті Діеннерстайнт та Адріана Річ які стверджують, 

що саме ця заздрість породжує ієрархічність жінок і чоловіків, чоловік стає носієм 

внутрішнього психологічного конфлікту через «зіткнення бажання регресу (повернення до 

раннього досвіду переживань залежності від матері) і потреби саморозвитку як автономної 

особи» [1, с. 36]. Але цей внутрішньоособистісний конфлікт формує у чоловіків несвідомий 

страх перед жінкою від якого чоловік бажає позбавитися відштовхуючи та знецінюючи її. 

Цікавою є думка досліниць про те, що репродуктивний (статевий) акт чоловіка має 

компенсаційний характер дистанційної позиції останнього [1, с. 36]. 

З вищенаведеного ми маємо зробити певні висновки, про те що: 

1. Внутрішньоособистісний конфлікт однаково притаманний як чоловікам  

так і жінкам і в обидвах випадках причиною є прагнення до певних компенсацій,  

тобто можна говорити про гендерний конфлікт компенсаційного характеру. 
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Динаміка конфлікту може характеризуватися агресивною сексуальною поведінкою 

особистості, часто вербального і невербального типу. Людина наче інстинктивно здійснює 

такі вчинки, які потім сама не збагне як їх скоїла. На інстинктивність людської  

природи посилається Г.Зімель, він вказує на чинники які впливають на динаміку  

конфлікту – інстинкти ненависті та любові. Розглядаючи особливості гендерних  

конфліктів ми цілком погоджуємося, що «у міжособистісних конфліктах почуття  

викликані колишньою близькістю, ворожнечею або ревнощами посилять гостроту 

конфлікту» [3, с. 20].  

Таким чином, психологічні детермінанти гендерно обумовленого насильства мають 

природний, певною мірою інстинктивний характер. Але насильство може бути соціально 

контрольованим та стримуватися соціальними та правовими нормами.  

Але, крім суто психологічних чинників гендерного насильства в умовах  

військової служби (а тим більш в умовах збройного конфлікту) набувають актуальності 

соціально-психологічні чинники, зокрема – соціально-референтна депривація: обмеження в 

безпосереднім спілкуванні із соціально значимими людьми: батьками, родичами,  

друзями і інше. Переважна більшість військовослужбовців переживають психологічний 

дискомфорт пов’язаний з відсутністю поруч рідних і близьких. Однак, солдат відчуває 

труднощі не тільки через відсутність безпосередньої батьківської уваги. Більше  

половини військовослужбовців переживають через труднощі у відносинах з дружинами 

(нареченими), які чекають їх вдома. Виходячи з цього, можна констатувати такий чинник як 

сексуальну деривацію – неможливість реалізовувати свої сексуальні фізіологічні  

потреби. Дана проблема піднімається цілим рядом вчених (О. Барабанщиков, І. Кон, 

Н. Коупленд та інші). 

Ще у 20-му сторіччі О. Барабанщиков справедливо зазначав: «Роки … служби в армії та 

на флоті співпадають з кульмінаційним періодом статевої активності у чоловіків, коли 

статева енергія шукає відповідного виходу і породжує у психіці людини внутрішню 

напруженість» [4, с. 94]. Учений пропонує вирішення даної проблеми через активні  

заняття спортом. 

Н. Коупленд вважає, що статева помірність необхідна солдату для досягнення перемоги 

[5, с. 42]. Він нагадує про процес сублімації: «Відволікання тут полової енергії відбувається 

несвідомо. Але є й інший процес, свідомий, котрий ще чекає наукового дослідження. Це 

процес перетворення. При цьому процесі статева енергія спрямовується з генеративних 
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каналів у регенеративні» [5, с. 47]. Тут же він посилається на слова доктора Л. Брауна: 

«Використання життєво важливої статевої енергії в регенеративних цілях викликає дивні 

зміни у фізичному стані організму. Ці зміни стають очевидними в найкоротший час. 

Поліпшення фізичного стану організму сприяє підняттю розумової діяльності, що у свою 

чергу веде до небаченої духовної урівноваженості» [5, с. 47].  

Однак, в умовах збройного конфлікту конфліктогеність комбатантів а тому і вчинення 

гендерно обумовленого насильства багатократно підвищується через: велику психофізичні 

наванаження та відповідну втому; усвідомлення високої вірогідністі летальності та 

поранення, візуалізація смерті та страждань; пошук винуватців (ворога) та справедливої 

помсти ворогу за смерті і страждання побратимів; наявність багатоваріативності 

застосування зброї тощо. 

Для аналізу стану справ щодо фактів гендерно обумовленого насильства в умовах 

збройного конфлікту на Сході України ми звернулися до «Доповіді щодо ситуації з правами 

людини в Україні 16 листопада 2019 року – 15 лютого 2020 року» Управління верховного 

комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ). Вона підготовлена за 

результатами роботи Моніторингової місії Організації Об’єднаних Націй з прав людини в 

Україні (ММПЛУ).  

УВКПЛ задокументовало факти свавільних затримань, катувань та жорстокого 

поводження як на території, яка контролюється Урядом, так і на території, яка 

контролюється самопроголошеними «республіками» [6]. Зокрема у доповіді  

вказується: «П’ятдесят сім з 75 осіб повідомили, що їх піддавали катуванням або 

жорстокому поводженню… Застосовувалися такі методи катувань і жорстокого, як побиття, 

удушення («мокрий» та «сухий» методи), удари електричним струмом, сексуальне 

насильство (як-от примусове оголення, насильницькі дії щодо статевих органів),  

катування положенням, позбавлення води, їжі, сну або доступу до туалету,  

ізоляція, імітація страти, тривале застосування наручників, надягання мішка на голову, та 

погрози подальшим катуванням, сексуальним насильством, смертю чи завданням  

шкоди сім’ї» [6]. У іншій групі звільнених при обміні «П’ятдесят двоє з 56 опитаних 

УВКПЛ осіб, повідомили, що їх піддавали катуванню або жорстокому поводженню,  

іноді з сексуальним насильством, переважно під час допитів... Застосовувалися такі  

методи катувань і жорстокого поводження, як побиття, удари електричним струмом, 

удушення («мокрий» та «сухий» методи), сексуальне насильство, катування  
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положенням, видалення частин тіла (нігтів і зубів), позбавлення води, їжі, сну або  

доступу до туалету, імітація страти, погрози насильством чи смертю, погрози завданням 

шкоди сім’ї» [6]. 

Не менш актуальною проблемою у війську є сексуальні домагання. За останніми 

соціологічними дослідженнями кожна десята військовослужбовиця вказала на випадки 

сексуальних домагань щодо них [7, с.20]. Аналіз соціологічного дослідження вказує на 

наявність сексистських установок у діяльності окремих військовослужбовців [7, с. 12]. 

Виходячи з наведеного можна зробити висновки про наявність психологічних, 

соціально-психологічних та соціологічних чинників гендерно обумовленого насильства.  

Дана проблема потребує не лише теоретичного аналізу, а й більш глибоких дієвих  

правових психологічних та педагогічних «інструментів», які позитивно вплинуть на 

морально-психологічний стан комбатантів. Щодо педагогічних інструментів, на наш  

погляд є нагальна необхідність включення у стандарти вищої освіти (підготовку  

офіцерів) відповідної компетентності з вирішення гендерної проблематики у військових 

підрозділах.  
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ПРИРОДА ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА СТОСОВНО ЖІНОК 

 

У процесі соціальної взаємодії між людьми рано чи пізно виникають ситуації, коли вони 

намагаються досягнути однієї й тієї ж мети, відстояти несумісні цілі та цінності, 

задовольнити власні права, свободи та законні інтереси всупереч іншим. У таких умовах у 

суспільстві на мікро- та макрорівнях зароджуються і розвиваються міжособистісні та 

міжгрупові конфлікти, сторони яких доволі часто застосовують насильство як аргумент у 

відстоюванні своїх поглядів та цінностей. 

Поява і поширення насильства у соціумі зумовлені самою природою людини.  

За твердженнями П. Рікера, соціальна взаємодія має конфліктну структуру, адже той хто діє, 

обов’язково здійснює щодо іншого певний вплив. Взаємодія – це не просто зіткнення агентів, 

однаково здатних ініціювати дію, але й зіткнення того, хто діє, з тим, хто відчуває цю дію 

(зіткнення начала активного з началом страждальним). Силовий вплив, який чиниться однією 

людиною над іншою є фундаментальною передумовою для використання останньої як 

інструмента. Наведене є початком зародження насильства у відносинах, передвісником 

можливих переслідувань, катувань, убивств [1]. 

На переконання В. Красікова, насильство є багатоликим та усюдисущим феноменом, 

який знаходиться в основі фундаментальних принципів еволюції – змагальності та відбору. 

Він вважає, що саме насильство, як суспільно-організований примус, робить з людини 

«соціальну та культурну істоту». Оскільки лише незначна кількість осіб здатні на аскетизм, 

самоконтроль та внутрішній ідеалістичний розвиток, то для стримування більшості необхідні 

жорсткі рамки – від формування норм моралі та релігії до запровадження кримінальної 

відповідальності [2, с. 32, 175]. 

Насильство існувало, існує і буде існувати у будь-якому суспільстві, незалежно від його 

історичного, духовного, культурного, економічного чи політичного розвитку. Насильниками 
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та їх жертвами можуть стати особи з різних соціальних груп: чоловіки, жінки, діти, 

пенсіонери, молодь, безробітні, маргінали тощо. Від цього ніхто не застрахований. При 

цьому, в різних цивілізаціях існує відмінне ставлення до насильства та його жертв. Зокрема, 

те, що недопустимо у західній цивілізації, є допустимою формою співіснування людей у 

мусульманській, китайській чи індійській цивілізаціях. 

Т. Гогузева аргументовано наголошує, що насильство має свою соціальну ціну, воно 

впливає як на тіло людини, так і на її душу, а його метою є, як правило, створення керованого 

індивіда. Досліджуючи проблему насильства, можна зробити висновок про стан соціального 

здоров’я нації. У разі, якщо насильство стає невід’ємним елементом суспільних відносин та 

політичного життя, то можна з упевненістю констатувати стагнацію або те, що називають 

надломом цивілізації.  

Зазначений науковець дійшла висновку, що у сучасному суспільстві відбулася 

трансформація раніше відомих форм насильства – вони набули ірраціонального та стихійного 

характеру, перетворилися на самоціль, не будучи спрямованими на досягнення будь-яких чітко 

сформульованих цілей. Крім того, появилися нові форми насильства, які не завжди 

усвідомлюються людьми, але досить різко їм нав’язуються. Створена та поширюється особлива 

соціальна технологія, яка поєднує у єдине ціле насильство та задоволення від нього – людину 

примушують отримувати задоволення від дій, що носять руйнівний характер для її соціального 

здоров’я [3, с. 128, 129, 130]. 

Ми підтримуємо вчених та фахівців, які вважають, що найбільш поширеним проявом 

насильства у суспільстві є гендерно обумовлене насильство (далі – ГОН), тобто насильство, 

спрямоване проти людини у зв’язку з її належністю до певної статі.  

У своїй праці Н. Аніщук переконливо вказує, що термін ГОН використовується для 

розрізнення звичайного насильства від насильства, що направлене на приватних осіб чи на 

групи осіб на підставі статі (гендерної ознаки). Це поняття охоплює дії, що завдають  

фізичної, психологічної, сексуальної шкоди чи страждання, погрозу таких дій, примус та інші 

обмеження свобод всупереч принципу гендерної рівності [4, с. 19]. М. Качинська виокремлює 

два головні напрямки ГОН:  

1) «публічне» або «загальне», тобто таке, що відбувається у громадському житті, на 

роботі, навчанні, у будь-якій установі, підприємстві, організації. У такому разі агресор не 

пов’язаний із потерпілою особою будь-якими сімейними чи родинними зв’язками;  
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2) «приватне» або «родинне» чи «сімейне», тобто те насильство, що трапляється з 

потерпілим в особистісному, приватному житті, у спілкуванні зі своїми близькими, 

родичами, членами сім’ї тощо [5, с. 15]. 

Від ГНО страждають як жінки, так і чоловіки, однак саме жінки та діти є 

найчисельнішими жертвами з огляду на їх вразливість. На відміну від загальновизнаних 

порушень прав людини, таких як тортури, зникнення чи затримання багато форм  

ГНО стосовно жінок, як зазначає М. Лібескінд, не вважаються порушенням прав людини, 

незважаючи на їх заборону та переслідування відповідно до вимог міжнародних  

правових документів із захисту прав і свобод людини. У деяких суспільствах ГНО стосовно 

жінок вважається майже природним явищем в особистих відносинах і в релігії, тому воно  

має фактичний імунітет від критики та переслідування. Більше того, національне 

законодавство окремих країн санкціонує такі дії, що надає згубним соціальним звичаям 

офіційної підтримки [6, с. 652, 657]. 

Науковець з Гарвардського університету М. Етьєн стверджує, що ГОН стосовно жінок 

має феноменальний вплив на продуктивність світового розвитку, тому не можна  

ігнорувати 50 % людей, які змушують світ працювати. Поки деградація жінок не буде 

вважатися проблемою світового розвитку та належним чином вирішена, людство не побачить 

«нового світового порядку» [7, с. 159].  

М. Лактіонова звертає увагу на те, що ГОН є складним, багатоаспектним соціальним 

феноменом, який сформувався задовго до появи цивілізованого суспільства. У масовій 

свідомості ГОН розглядається стереотипно як фізична наруга чоловіка над жінкою. Водночас 

цей вид насильства, враховуючи мотиви і наслідки, є соціокультурною категорією.  

Науковець вважає, що ГОН є глобальною проблемою сучасного нестабільного світу, яка не 

має кордонів та не залежить від віку, соціального стану, етнічної приналежності чи  

країни проживання. У багатьох випадках соціум недостатньо чутливий до ГОН, оскільки 

сучасна культура розглядає його як психологічну проблему, ігноруючи гендерну 

проблематику, а в значній кількості держав їх соціальна політика практично не спрямована на 

вирішення цієї проблеми [8]. 

Д. Ульріх наголошує, що проблема ГОН має міжнародне значення, так як зумовлює 

руйнівні наслідки для багатьох світових спільнот і культур. Усі форми ГОН стосовно жінок 

мають значний вплив як на економіку, так і на суспільне здоров’я, адже можуть спричинити 

депресію, захворювання, що передаються статевим шляхом, зловживання психоактивними 
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речовинами, вбивства. Все це лягає величезним фінансовим тягарем на національні системи 

охорони здоров’я [9, с. 634]. 

У різні епохи розвитку людства матріархальні та патріархальні основи побудови 

суспільства по-різному визначали міри дозволеної та забороненої поведінки у відносинах між 

жінками і чоловіками, а також зміст і обсяг їхніх прав і свобод, та ступінь самостійності у їх 

реалізації. На наше переконання, вироблення ефективних механізмів запобігання, реагування 

та ліквідації негативних наслідків ГОН стосовно жінок не можливе без належного розуміння 

природи цього насильства. Наявність достатніх знань про універсальні та специфічні, 

притаманні лише конкретному суспільству, детермінанти ГОН, сприятиме органам державної 

влади, органам місцевого самоврядування, інститутам громадянського суспільства у 

налагодженні комунікації з громадянами з різних соціальних груп, виявленню та 

задоволенню нагальних соціальних потреб жінок і чоловіків, дівчат і хлопців, формуванню 

дієвих програм з корекції агресивної поведінки кривдників та надання соціальної і 

психологічної допомоги постраждалим особам. 

Проблема ГОН стосовно жінок, як наголошує Н. Аніщук, що має глибокі історичні 

коріння, адже починаючи з античних часів і середньовічного феодалізму жінки зазнавали 

різноманітних проявів гендерного насильства – викрадення та торгівлі, домашнього 

насильства тощо. Не вдалося викорінити це негативне явище і у ХХІ ст., що перешкоджає 

рівності, повноцінному розвиткові та миру. Дослідниця наголошує, що ГОН – це вид 

насильства, який є значно серйознішим за сексуальний напад чи зґвалтування, його природа у 

нерівних правових відносинах, що сприяють поляризації відмінностей між статями. Хоча 

ґендерне насильство може відбуватися у публічній обстановці, воно значною мірою 

коріниться в позиції припустимості до насильства у сім’ї, суспільстві та державі, призводячи 

до гендерного дисбалансу та дискримінації за статевою ознакою, від чого страждають, 

насамперед, жінки [4, с. 19, 21]. 

Однією з детермінант ГОН стосовно жінок Н. Чуркіна виокремлює існуючу гендерну 

ієрархію у суспільстві, яка виникла внаслідок бінарного способу мислення людини:  

добро-зло, верх-низ, світло-тьма, жінка-чоловік. Дослідниця зазначає, що на початку розвитку 

людської цивілізації бінарний спосіб мислення дозволяв однозначно розуміти навколишній 

світ і людину. Така оцінка дійсності є досить стійкою, вона стала основою численних 

стереотипів, багато з яких продовжують існувати до теперішнього часу та визначати 

поведінку сучасної людини. Завдяки стереотипам у людини формується готовий образ про 
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явища та процеси. У той же час стереотипи спрощують об’єкти навколишнього світу, 

дозволяють сприймати їх схематично, спотворюючи дійсність. На переконання Н. Чуркіної, 

причиною формування негативного сприйняття жінок у суспільстві може бути їх 

об’єктивізація, тобто ставлення до людини як до об’єкта або речі. Споживацьке ставлення до 

жінки та її знецінення зумовлюють відчужуваність статей, а бінарний спосіб мислення та 

негативне ціннісне маркування жіночного («фемінного») сприяють ГОН стосовно жінок, адже 

це дозволяє багатьом чоловікам виправдовувати своє домінування у суспільстві та 

інституціалізувати насильницькі практики [10, с. 102–103, 104]. 

О. Джоветті, виокремлює три ключові фактори, які зумовлюють ГНО стосовно жінок: 

1) шкідливі гендерні норми (гендерні стереотипи використовуються для виправдання 

насильства щодо жінок, культурні норми часто диктують, що чоловіки агресивні, контролюючі та 

домінуючі, тоді як жінки слухняні, підкоряються і покладаються на чоловіків як на 

постачальників благ);  

2) голод (жінки вступають у ранні та примусові шлюби, оскільки їх сім’ї вимагають 

виплати приданого та намагаються зменшити рахунок на харчування, дефіцит грошей посилює 

напругу в сім’ях, що може призвести до насильства);  

3) війна та збройний конфлікт (жінки можуть зазнати не лише сексуальної експлуатації 

та жорстокого поводження, але й гендерної відмови у доступі до основних послуг) [11]. 

Окрім соціальних детермінат, ГОН стосовно жінок зумовлюють й низка інших 

чинників. Так у своєму дослідженні Т. Федченко та О. Дмитрієва вказують, що формування 

людини відбувається не тільки під впливом її біологічних якостей, але й з урахуванням 

природних, соціально-економічних та соціально-психологічних факторів, які постійно 

впливають на індивідів з моменту їх народження. На їх переконання на всі випадки ГОН 

впливають такі фактори:  

1) біологічні – хромосомні і генетичні порушення; 

2) соматичні – хронічні інтоксикації, хронічні захворювання, травми; 

3) антропогенні – стан зовнішнього середовища, загазованість, шум, забрудненість 

водойм, випромінювання; 

4) особистісні – психічні захворювання, алкоголізм, наркоманія; 

5) соціальні – низький соціально-економічний статус, безробіття, рецидиви злочинів; 

6) громадські – насильство як форма вирішення конфліктів, дискримінація жінок за 

статевою ознакою тощо [12, с. 44]. 
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У суспільстві вирує думка, що ГОН стосовно жінок пов’язане із надмірним вживанням 

чоловіками алкоголю, їх ревністю чи гнівом. Водночас, за твердженнями іноземних 

науковців це може бути лише частиною причини, але не її цілим. Зазначені обставини 

називають «тригерами», тому що вони у певній ситуації можуть «запустити» чоловіка до 

насильницьких дій. Однак, це не означає, що у подібних ситуаціях ці обставини спровокують 

в інших чоловіків аналогічну поведінку. Вчені упевнені, що хлопчики не народжуються для 

насильства, вони навчаються застосовувати насильство, якщо з ними так поводяться або 

вчать, що насильство є правильним способом використання чоловічої сили [13]. 

При дослідженні природи ГОН стосовно жінок, вважаємо за необхідне звернути увагу 

на проблему заперечення його існування. На переконання С. Ретсь та З. Луковцевої, 

заперечення ГОН є одним із варіантів його ідентифікації, при якому насильницька та/або 

гендерна природа того, що відбувається не виявляється та/або не визнається. Незалежно від 

того, чи здатна і чи готова людина ідентифікувати ГОН, це явище у неї викличе емоційну 

реакцію та тлумачення ситуації, яке може варіюватися від цілком позитивного – прийняття і 

схвалення того, що відбувається, до вкрай негативного – обурення і гнів. Не помічаючи 

гендерної та/або насильницької природи ситуації, спостерігач все одно може визначити її як 

«неправильну», але може вважати її, навпаки, не тільки нормативної, а й корисною, яка 

виконує важливу функцію (соціальну, виховну). 

С. Ретсь та З. Луковцева виокремлюють три версії заперечення особою проявів ГОН, у 

тому числі стосовно жінок:  

1) спосіб психологічного захисту, адже ГОН, зазвичай, є важкою психотравмуючою 

ситуацією (як для постраждалих, свідків, так і для кривдника), а тому людина намагається 

захистити себе від негативних, травмуючих особистість переживань;  

2) копінг-стратегія – спроба подолання стресової ситуації, зумовленої зовнішніми 

або внутрішніми факторами, яка активізується при зіткнення з ГОН;  

3) зовнішній прояв системи переконань людини, набутої нею упродовж життя. При 

цьому зазначені реакції можуть в різних пропорціях і послідовності відбуватися в однієї 

людини [14, с. 86, 88, 89, 90]. 

Важливо, на наш погляд, звернути увагу на позицію М. Етьєн про те, що проблема 

ГОН не може бути вирішена лише шляхом законотворення, адже наявність більшої 

кількості чи якості законів не вирішує всіх соціальних проблем. Регулювання – це відповідь 

на зловживання, право – відповідь на нерівність, а процедура – відповідь на 
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несправедливість. Хоча правова система держави має захищати усіх своїх громадян від 

дискримінації, однак закон не є найефективнішим та найдоступнішим засобом зміни 

усталених соціальних норм. Гендерні стереотипи не можуть бути змінені нормою, особливо 

коли вона розробляється, інтерпретується і застосовується у межах ієрархічних конструкцій 

гендерного підпорядкування. 

На переконання зазначеної дослідниці, боротьба з гендерними упередженнями має 

відбуватися на всіх фронтах: на вулицях, у школах, в. органах публічної влади, сім’ях, на 

робочих місцях, а також у головах жінок і чоловіків по всьому світі. Вона стверджує, що 

освіта є найбільш важливим елементом у протидії ГОН стосовно жінок. Чоловіки мають 

почати розуміти, які патріархат дає переваги і наскільки він руйнівний фізично і 

психологічно для жінок. Водночас жінки також мають розуміти і відторгати свою співучасть 

у власному підпорядкуванні. Чоловіки і жінки мають розвивати бачення рівності, яке має 

сенс у контексті їхнього життя, культури і спільноти [7, с. 159, 161, 170] 

Для унеможливлення негативних наслідків у процесі взаємодії соціальних суб’єктів,  

як зазначає С. Бобровник, поряд із конфліктом завжди має бути присутній компроміс,  

який є підґрунтям для формування заборон та обмежень, що забезпечують нормальний 

розвиток суспільних відносин. При цьому заборони взагалі виключають можливість  

вибору певного шляху взаємодії (динаміки суспільних відносин), а обмеження – допускають 

певний шлях взаємодії, але забороняють використання певних способів досягнення цілей. 

Отже, з одного боку, взаємодіючи, суб’єкти викликають конфлікт, а з іншого – вони 

перебувають під впливом компромісу, який є підґрунтям заборон та обмежень поведінки 

суб’єктів, що встановлюють для сторін моральні та моралістичні засади подолання 

конфліктної природи взаємодії [15, с. 13]. 

Опрацювання доктринальних розробок вчених з питань протидії гендерній 

дискримінації дає нам підстави стверджувати, що ГОН є досить латентним явищем, яке 

завжди буде існувати у соціумі. Незважаючи на певні позитивні зрушення у сфері 

забезпечення гендерної рівності, в нашій державі серйозним викликом залишається 

проблематика ГОН стосовно жінок, яка охоплює як проблеми, пов’язані із насильством 

загалом, так і проблеми, пов’язані з причинами його появи та поширення. Ускладнює 

ситуацію з появою й поширенням ГОН розповсюдження на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, внаслідок чого введено карантин та посилюються 

протиепідемічні заходи. У зв’язку із запровадженням режиму самоізоляції, дистанційної 
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роботи та навчання, багато людей опинилися у стресових умовах, що збільшило кількість 

звернень про випадки домашнього насильства. До такого стану справ не були готові ні 

правоохоронні органи, а ні соціальні та медичні служби. 

Вважаємо, що в українських реаліях неможливо створити механізм, який відразу 

суттєво мінімізував би причини та умови виникнення та поширення ГОН у соціумі. У 

переважній більшості людей начала їх насильницької поведінки щодо інших (незалежно від 

статі) знаходяться у їхній психіці. У зв’язку з цим саме існуючі цінності та внутрішні 

переконання особи необхідно спрямовувати у конструктивне русло. Наявні гендерні 

стереотипи, проблеми та конфлікти необхідно максимально формалізувати – вивести у 

публічну площину і зробити предметом відкритих дискусій та обговорень у парламенті, 

органах місцевого самоврядування, органах системи правосуддя, закладах освіти, засобах 

масової інформації, громадськості, трудових колективах.  

Ми переконані, що такі заходи, у поєднанні з удосконаленням чинного законодавства, 

розробкою освітніх та просвітницьких програм, сприятиме забезпеченню принципів рівності 

та недискримінації в нашій державі. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ НА ТЕРИТОРІЇ 

ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ 

 

Феномен криміналізації суспільства на початку XXI століття є одним з визначальних в 

процесі загально-цивілізаційного розвитку, вносячи до нього корективи, що ставлять під 

сумнів етичну основу багатьох державних та міждержавних конгломератів, окремих 

елементів позитивного права, руйнують моральний фундамент як базовий елемент 

колективної безпеки окремого суспільства й людства в цілому.  

Причинний комплекс корисливо-насильницької злочинності на території Донецької та 

Луганської областей охоплює досить широке коло детермінантів як за власним походженням, 

так і за механізмом впливу на злочинність. За останньою ознакою їх доцільно розподілити на 

загальні (опосередкованого впливу) і спеціальні (чинники безпосередньої дії). Загальні 

фактори впливають на кримінальну ситуацію у цілому.  

Загалом, об’єднавши рівні детермінації корисливо-насильницької злочинності, на їх 

основі проведено дослідження та виокремлено такі групи причин та умов, що сприяють їх 

вчиненню, зокрема: політичні, соціально-економічні, організаційно-правові (макро-, 

мікрорівень) та морально-психологічні (особистісний рівень). 

Політичні. Продовжується збройне протистояння в окремих районах Донецької та 

Луганської областей, яке негативно впливає на політичну, економічну, соціальну, соціально-

психологічну сфери життя країни. Російська агресія проти України, анексія Криму та 

фактична окупація окремих районів Донбасу розпочали нову еру стимульованих 

міжнародних конфліктів, посилили дію наявних в міжнародному безпековому середовищі 

негативних чинників і запустили додаткові руйнівні тенденції, порушивши міжнародно-

правові засади світового порядку. У разі повернення в умовах глобалізації до «права сили» в 

міжнародних відносинах (як це намагається зробити Росія за допомогою своєї 

реваншистської політики) виникає ризик колапсу міжнародної системи, процес розпаду якої 

викликатиме подальше неконтрольоване примноження загроз. 
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Збройна агресія Російської Федерації проти України стала довгостроковим  

чинником впливу на національну безпеку нашої країни в усіх її сферах. Віднині – це  

частина української політичної, економічної, воєнної та соціальної реальності. Внаслідок 

анексії Криму й тимчасової окупації РФ окремих районів Донецької та Луганської областей 

за підтримки та безпосередньої участі РФ протягом 2014 року було не тільки  

порушено територіальну цілісність нашої держави, а й піддано істотній деформації всю 

систему глобальної та регіональної безпеки, поставлено під сумнів систему міжнародного 

права. Майже всі міжнародні гарантії безпеки для України (зокрема і в межах 

Будапештського меморандуму) виявилися марними в умовах, коли агресором виступив  

один із гарантів безпеки, постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй – 

Російська Федерація [1]. 

Соціально-економічні. Під факторами економічної злочинності розуміють негативні 

соціально-економічні явища і процеси, що мають різне детермінуюче значення, у тому числі і 

казуальне, але у своїй сукупності і взаємодії породжують, сприяють, видозмінюють і 

обумовлюють існування й вияви економічної злочинності [2].  

Соціально-економічні чинники у системі кримінологічних детермінант корисливо-

насильницької злочинності є визначальними, оскільки вони обумовлюють злочинну 

поведінку не лише окремої особи, а й криміногенну ситуацію у суспільстві в цілому. Фактори 

економічної злочинності лежать, насамперед, в економічних відносинах якої завгодно 

соціальної системи, її протиріччях, незбалансованості господарського механізму, дефектах і 

недоліках економічного планування, а також в існуючій системі розподільчих відносин. 

До об’єктивних соціально-економічних детермінантів корисливо-насильницької 

злочинності слід віднести соціально-економічну кризу в державі, втрату історичних  

традицій і моральних норм, в основі яких знаходяться повага до приватної власності, чесного 

заробітку, чесного фінансового бізнесу, досить великий податковий тиск, високий  

рівень тіньового сектору економіки, пасивне ставлення держави до існування  

кримінальної «верхівки», значний рівень корупції і хабарництва, відсутність прозорості і 

чесної конкуренції. 

Причини вчинення корисливо-насильницьких злочинів мають як об’єктивний, так і 

суб’єктивний характер. Тому, важливим для пізнання такої злочинності є виокремлення 

обставин, що не лише породжують, але й підтримують її як на макрорівні, так і в конкретній 

сфері організаційно-корисливої діяльності, а також на індивідуальному рівні життєдіяльності 
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індивідів при розв’язанні особистих проблем. 

Глибина диференціації населення за рівнем доходів впливає на рівень соціально-

економічної напруженості в суспільстві і, відповідно, на рівень стабільності криміногенної 

ситуації. Таким чином, високий рівень економічної злочинності у багатьох випадках  

можна розглядати як причину майнової нерівності і соціально-економічної кризи, а  

не як її наслідок.  

Організаційно-правові. Одним з недоліків нормативно-правового характеру, що 

впливає на рівень корисливо-насильницької злочинності, є відсутність на законодавчому 

рівні чіткої спеціалізації правоохоронних і контролюючих органів, скорочення  

спеціальних підрозділів в органах внутрішніх справ (Національній поліції), відсутність 

належної взаємодії та координації правоохоронних органів, недосконалість моніторингу 

криміногенної ситуації та її оцінки. Як наслідок, у діяльності зазначених правоохоронних 

органів з’явилась апатія (гр. apatheia – стан повної рівнодушності, глибокої байдужості  

до всього [3]); посилилась корислива спрямованість, обумовлена відсутністю соціальної 

справедливості в оцінці результатів їх діяльності та невідповідність заробітної плати 

витратам; ін. Більш того, в умовах критичного реформування правоохоронних  

органів, більша частина кадрових працівників залишила державну службу й перейшла  

на бік криміналітету. Все це в кінцевому результаті «розв’язує» руки особам, які схильні  

до вчинення корисливо-насильницьких злочинів, а також укріплює їх антисуспільну 

впевненість про безкарність або неможливість притягнення їх до кримінальної 

відповідальності у найближчій перспективі. 

Діяльність правоохоронних органів послаблюється частими змінами керівництва, 

відтоком кваліфікованих кадрів, відставанням у технічному забезпеченні правоохоронних 

органів, протизаконною взаємодією правоохоронців з комерційними структурами, 

поширенням корупції й діяльність організованих злочинних угрупувань під її прикриттям [4], 

неукомплектованістю кадрів і, як наслідок, – підвищенням навантаження на працівників 

правоохоронних органів. Крім того, негативно на діяльність правоохоронних органів, на 

нашу думку, впливає недостатній правовий та соціальний захист працівників 

правоохоронних органів. 

Корупція в Україні має свої особливості та значно відрізняється від корупції у 

розвинутих країнах. Без виявлення цих особливостей не можна розробити адекватні заходи 

протидії їй. Корупція сьогодення має особливість, це – корупція кризового типу. Насамперед, 
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вона породжується кризою сучасного українського суспільства (а не лише недосконалістю 

кримінальної юстиції), та здатна поглиблювати цю кризу українського суспільства, маючи 

властивість зводити нанівець будь-які політичні, економічні, правові, моральні реформи в 

Україні. Саме тому, корупція стала реальною загрозою для національної безпеки та 

конституційного устрою України, насамперед, вона є основною загрозою українській нації, 

зокрема політичним, економічним, правовим, моральним, культурним засадам її розвитку. 

Корупційні зв’язки все більше витісняють правові, етичні відносини між людьми і з аномалії 

поступово перетворюються в норму поведінки [5]. 

Також, варто аналізувати прорахунки при формуванні національної політики  

щодо запобігання злочинам, тобто кримінологічної політики. За весь період розбудови 

України як суверенної держави таку діяльність було занедбано. Розвиток сфери запобігання 

злочинам не визнавався пріоритетним напрямом державотворчого поступу. Внаслідок  

цього соціальні процеси, що відбувалися в цій сфері, дедалі ставали неконтрольованими і 

набували антисуспільних рис. Ця сфера суспільства перетворювалася на середовище,  

у якому так звані «фонові явища» набували масового характеру і проявлялися у 

криміногенних формах поведінки громадян. Відбувалася трансформація культурних  

взаємин у бік вседозволеності і насильства, ослаблення родинних зв’язків, плекання 

алкогольних традицій та насильницьких форм поведінки міжособистісного спілкування. 

Недостатню роль у цьому відіграли нерозвиненість інфраструктури культурних установ, 

сфери послуг, відсутність цікавого і корисного відпочинку, занедбаність фізкультурно-

оздоровчої роботи тощо. 

На сьогодні не розроблена єдина цілісна концепція державної політики в галузі 

запобігання злочинності. Основоположний принцип про запобігання як головний напрям 

протидії злочинності не вийшов поки за межі декларативного. Негативні процеси, що 

відбуваються останнім часом у всіх сферах життя суспільства, позначилися і на системі 

запобігання злочинам, яка, фактично, зруйнована. Внаслідок цього сьогодні в країні відсутня 

злагоджена система органів, які здійснюють запобіжну діяльність, а також відсутній єдиний 

закон, що регулював би цю діяльність.  

Морально-психологічні. Однією з головних причин цієї групи детермінантів є 

корислива мотивація винних осіб, поєднана із індивідуально-психологічною схильністю до 

тяжких форм насильства. Вважається, що первинним джерелом мотивоутворення виступають 

актуалізовані потреби та інтереси, які задовольняються у протиправний спосіб. Вони 
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виступають джерелом будь-якої людської активності, як правомірної, так і противоправної. 

Психологи вважають, те, що здатне викликати активність людини, до чого вона готова 

докладати зусилля, становить зміст мотивації [6]. Виходячи з наведеної думки, корисливий 

зміст мотивації досліджуваного нами виду злочинів зумовлюється деформованою системою 

потреб та інтересів винних осіб. На формування та актуалізацію потреб людини, в першу 

чергу, впливає загальний спосіб життя, середовище існування, коло спілкування, уявлення та 

рівень життєвих домагань, звички тощо.  

На ґрунті погіршення психічного здоров’я населення розвиваються такі фонові явища, 

як алкоголізм, наркоманія, проституція, бродяжництво, жебрацтво, нелегальна міграція тощо.  

Аналіз корисливо-насильницьких кримінальних проваджень на територіях Донецької та 

Луганської областей свідчить про те, що здебільшого їх учиняють у стані алкогольного 

сп’яніння, під час спільного вживання особами спиртних напоїв, при веденні аморального 

способу життя (64 %). Рівень уживання алкоголю молоддю не вирізняється за типом 

поселення та рівнем освіти.  

Важливе криміногенне значення мають культурно-виховні детермінанти вчинення 

корисливо-насильницьких злочинів. Розглянуту систему факторів на рівні суспільства 

загалом слід розцінювати як загальносоціальний конфлікт, що виникає із суспільних 

суперечностей. Витоки цього конфлікту лежать у загальносуспільному соціальному 

напруженні серед значної частини населення. Передумовами цього виступає стійка і 

тривалий час нерозв’язана ситуація невідповідності між потребами, інтересами і соціальними 

очікуваннями значної частини населення та можливостями їх фактичного задоволення. 

Проте, безпосередні причини вчинення корисливо-насильницьких злочинів криються в 

морально-психологічних та психофізіологічних деформаціях особи злочинця, які є основою 

криміногенних міжособистісних конфліктів (суперечностей). 

Варто констатувати, що загальна кримінальна детермінація корисливо-насильницької 

злочинності на території проведення ООС виявляється в таких чинниках: привезення 

учасниками бойових дій за місцем проживання зброї, зростання її незаконного обігу дає 

поштовх для насильницької злочинності; руйнування інфраструктури промислових 

підприємств і перепрофілювання економіки для військових цілей обмежує можливості 

задоволення повсякденних потреб людей, що сприяє економічній злочинності; формування в 

значної частини учасників бойових дій так званого післявоєнного синдрому («в’єтнамський», 

«афганський», «чеченський»), пов’язаного з психічними та фізичними травмами, зміною 
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установок особистості; розпад сімей, збільшення кількості неповних сімей і дітей, які 

втратили під час ООС батьків – усе це негативно позначається на багатьох сферах життя 

суспільства, порушує його соціальну гармонію [7]. 

Сприятимуть зменшенню корисливо-насильницького криміногенного потенціалу 

суспільства такі фактори: збереження високого рівня довіри громадян до основних органів 

державної влади та підтримка здійснюваних ними реформ; розведення військових сил та 

запровадження мирного процесу на Донбасі; помітне зростання реального ВВП країни; 

забезпечення достатнього рівня зайнятості населення, зменшення відсотку безробітних; 

значне зниження інфляції та укріплення національної валюти. 
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СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ 

УКРАЇНИ З БОКУ УКРАЇНСЬКИХ ФОРМУВАНЬ 

 

У той час як одні страждають через втрату житла, близької людини, зникають безвісти, 

залишаються без годувальника, другі – потрапляють у полон, переживають приниження, 

нелюдське поводження й тортури. На жаль, ця тема для України є неабияк актуальна та 

найменш висвітлюваною. Сексуальне насильство – це фактично остання річ, про яку люди 

хочуть розповідати. Тільки крізь призму часу, люди розповідають, як це відбулося багато 

років тому, прикладом цього є І-ша і ІІ-га світова війна, та багато інших збройних конфліктів, 

які мали місце у світі. Для того щоб сьогодні, ми могли протидіяти такого роду злочинам, нам 

важливо розслідувати ці злочини, говорити про них зараз.  

Існує стереотип, що жертвами сексуального насильства можуть бути тільки  

жінки і дівчата. Це пов’язано з гендерною дискримінацією та гендерними нормами, 

відповідно до яких жінка та фемінність асоціюється зі слабкістю і віктимністю, але в 

контексті збройного конфлікту воно набуває інших форм і проявів, а саме: примусове 

оголення, кастрація, деформація статевих органів, погроза згвалтування, інші погрози 

сексуального характеру, включаючи зґвалтування. Найбільш вразливими категоріями 

населення до сексуального насильства в контексті збройного конфлікту є: жінки та  

дівчата з числа внутрішньо переміщених осіб, жінки та дівчата з інвалідністю, а також  

жінки та чоловіки в умовах позбавлення волі. Зазвичай представники незаконних збройних 

формувань застосовували сексуальне насильство до полонених та заручників, які знаходились 

у місцях несвободи.  

У звіті ООН 2017 року [1] наведені свідоцтва 276 людей, які на початку війни 

перебували в полоні у представників незаконних збройних формувань, 200 з них піддавалися 

сексуальному насильству. Відштовхуючись від звіту, жертвами насильства ставали як 

чоловіки, так і жінки, як дівчата, так і хлопці. Жінки найчастіше ставали жертвами 
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зґвалтувань та залякувань сексуального характеру, чоловіки – частіше ставали жертвами 

катувань з елементами сексуального насильства. Це свідчить про те, що такий злочин 

практично однаковою мірою торкається жінок та чоловіків, що перебували у незаконних 

місцях несвободи. 

До вразливих категорій також можна зарахувати дівчат та жінок, які перетинають 

контрольно-пропускні пункти в’їзду-виїзду. Знаючи про таку загрозу, жінки та дівчата 

боялись проїжджати або наближатись до блокпостів наодинці. «Багато було випадків, коли 

дівчат забирали. Для плотських утіх. Це не були добровільні відносини. У нас багато, казали, 

випадків було, особливо ввечері. Ми ввечері потім намагалися не ходити, на блокпостах же 

стояли здебільшого наркомани, і вони часто… У нас були випадки викрадення дівчат, але 

потім цих дівчат ніхто не бачив» [2, с. 31]. 

При цьому насильство, обумовлене гендером, на контрольно-пропускних пунктах могло 

також застосовуватись і до чоловіків. На відео-каналі проросійського блогера та 

пропагандиста Анатолія Шарія розміщено відео [3] про знущання представників НЗФ над 

двома молодими чоловіками. Із відео стає зрозуміло, що представники НЗФ затримали двох 

молодих чоловіків та змусили вдягти жіночі спідниці. Представники НЗФ звинувачують у їх 

небажанні приєднуватись до збройних формувань. Затриманих намагаються образити, 

порівнюючи їх із гомосексуалами та жінками. Процес приниження фіксується на відео.  

Відео завершується тим, що чоловікам повертають документи і дозволяють піти, що 

супроводжується принизливим вигуками та оплесками в долоні [2, с. 31]. 

Переважна більшість випадків свідчить, що сексуальне насильство використовується як 

метод катувань або жорстокого поводження у контексті тримання під вартою, пов’язаного зі 

збройним конфліктом на Сході України. Мета такого насильства зазвичай полягала в тому, 

щоб покарати чи принизити особу за її ідеологічні переконання. В інтернеті є відео [4], де 

зафіксовано, як українські військовослужбовці застосовують сексуальне насильство до 

представників незаконних збройних формувань. Руки та ноги чоловіків зафіксовані скотчем і 

ременями, самі затримані лежать на землі з видимими слідами крові на обличчі. Один із 

членів НЗФ лежить обличчям до землі з оголеною нижньою частиною тіла. Під час огляду та 

допиту військовослужбовці ЗСУ завдали кілька ударів ногами по голові представникові НЗФ. 

Один із них поставив ногу затриманому на голову, потім інший солдат стягує із затриманого 

штани і білизну [4]. Описане відео демонструє застосування насильства сексуального 

характеру як покарання.  
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Опитаний чоловік, якого звинувачували в підтримці сепаратистів і який до війни 

активно співпрацював із Партією регіонів у зоні конфлікту, розповідає, що його незаконно 

затримали, вивезли в місто Дніпро, де утримували роздягненим на території  

медичного закладу: «Я вже був роздягнений, з мене зняли одяг, тобто я зняв його сам,  

у цій кімнаті. Ноги були змотані скотчем, на руках були кайданки, вони були заведені за 

спинку стільця» [2, с. 84]. 

Один з колишніх бійців батальйону «Айдар» писав про насильство над жінкою: 

«Пізніше привезли місцеву сепаратистку, яку почали допитувати… Опісля її посадили в 

вентиляторну. Зв’язаний п’яниця виявився героєм Майдану і офіцером. Він попросив 

розв’язати руки і дав слово офіцера, що не втече. Коли сепаратистку закрили, він виявив 

бажання задовольнити свої сексуальні потреби. Комендант заборонив йому. Але коли  

той пішов, то герой Майдану таки проник у вентиляторну і здійснив свій намір. Вже  

зранку можна було почути біля підвалу: а чого ти тут стоїш? Та в черзі – сепаратистку 

виховувати…» [2, с. 85]. 

Багато випадків сексуального насильства не реєструються через соціальний осуд  

та брак довіри до поліції та системи правосуддя. Тому офіційна статистика не відображає 

реальну серйозність проблеми. Часто потерпілі бояться подальшого насильства щодо  

них чи членів їхніх сімей, не вірять в можливість позитивного результату розслідування, 

через що й випадки такого насильства замовчуються. Частина жертв сама не ідентифікує  

себе як постраждалих. Наприклад, надаючи під тиском «згоду» на секс чи оголення при 

перетині блокпосту, жінки не схильні вважати себе жертвами сексуального насильства та 

звертатися до правоохоронців. 

Отож, вищевикладені обставини ще раз переконують нас у тому, що війна завжди 

супроводжується насильством. Причому, не тільки «на полі бою» – безпосередньо у  

процесі військових дій, а менш видимим – насиллям «у тилу». Сексуальне насильство під час 

збройного конфлікту на Сході мало цілеспрямований характер та застосовувалось у більшості 

випадків як засіб залякування, приниження, посягання на гідність людини та покарання 

полонених та ідеологічних супротивників. Така практика широко застосовувалась у місцях 

несвободи, і мала систематичний характер. Особи, котрі практикували сексуальне  

насильство до в’язнів, діяли незалежно один від одного. Проте їх дії разом створювали 

спільну політику терору та застосування сексуального насильства щодо військових 

супротивників та ідеологічних опонентів. 
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ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ НА ДОНБАСІ ЯК КАТАЛІЗАТОР ГЕНЕДЕРНО 

ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА 

 

Будь який збройний конфлікт породжує широкий спектр порушень прав і свобод 

людини чи зловживання ними обома сторонами. Не виключенням є і збройний конфлікт на 

Сході нашої країни, в ході якого міжнародними спостерігачами та відповідними державними 

органами фіксуються чисельні випадки порушення прав людини і міжнародного 

гуманітарного права у різних сферах, про що, свідчать результати роботи Моніторингової 

місії ООН з прав людини в Україні. Одним із таких негативних явищ характерних для 

збройних конфліктів є збільшення фактів вчинення гендерно обумовленого насильства, адже 

складні конфліктні ситуації за участю озброєних груп, терористів тощо обумовлюють 

руйнування правопорядку та відсутність правового поля в зоні його дії, що, безумовно, 

призводить не тільки до небезпеки жертв, але і впливає на суспільство в цілому. За словами 

головної радниці Європейської служби зовнішніх дій із гендерних питань і виконання 

резолюції 1325 Ради Безпеки ООН Мари Марінакі «Гендерне насильство в конфліктних 

ситуаціях витікає з безперервного циклу гендерно-мотивованого насильства, пов’язаного із 

загальною ситуацією нерівності і більш широкому смислі, з атаками на гендерну рівність 

жінок, включаючи цифрове і кібер-насильство» [1]. 

Гендерне обумовлене насильство у зоні збройного конфлікту, перш за все,  

відбувається через підвищену вразливість людей, що рятуються від нього, в результаті 

повсюдних людських, матеріальних і економічних втрат, загального руйнування 

правопорядку, зосередження великої кількості осіб, що перебувають у вразливому становищі, 

в неофіційних оселях і таборах, та нових або більш активних дій озброєних і терористичних 

груп. Такий стан речей, безумовно, є характерним і для територій Сходу нашої країни.  

Це пояснюється тим, що люди, які живуть поблизу лінії розмежування та на територіях 

непідконтрольних Україні, позбавлені можливості задоволення основних потреб 

повсякденного життя та намагаючись їх задовольнити (отримати продукти харчування, 

роботу, освіту, соціальні виплати, іншу допомогу), автоматично попадають в так звану 
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«групу ризику», тобто групу осіб, які мають уразливий стан пов’язаний із різними 

об’єктивними і суб’єктивними обставинами, відносно яких значно легше вчинити акти 

насильства, чим і користуються правопорушники. Цілком справедливо зазначається,  

що біженці і внутрішньо переміщені особи, які не отримують захист від своїх власних  

урядів, знаходяться серед тих, хто найбільш вразливий перед насильством, включаючи 

сексуальне і гендерне насильство [2, с. 1]. 

Крім того, сучасні дослідження у сфері протидії генедерно обумовленому насильству 

засвідчили, що чисельність фактів такого насильства збільшилася не тільки на Сході нашої 

країни, а й в інших регіонах, особливо в перші роки збройного конфлікту. Такий стан речей 

пояснюється наявністю посттравматичного психологічного синдрому серед чоловіків, які 

брали участь у військових діях і повернулися на мирну територію, не отримавши належної 

комплексної психологічної реабілітації. 

Зазначу, що, безумовно, збройний конфлікт на Донбасі став каталізатором збільшення 

фактів гендерно обумовленого насильства, що обумовлюється, на нашу думку, багатьма 

факторами, серед яких: 

– складна криміногенна обстановка в зоні конфлікту; 

– послаблення державних інститутів; 

– руйнування соціальних структур; 

– дисфункція правоохоронних органів, яка певний час була властива в зоні  

проведення АТО; 

– складність правового статусу непідконтрольних Україні; 

– зміна гендерного балансу на окремих територіях; 

– вразливість людей, що проживають поблизу лінії розмежування та на територіях 

непідконтрольних Україні. 

Крім того, відповідно до опитування, що проводилося ОБСЄ деякі фактори, що 

підвищують вірогідність того, що жінки піддаються насильству, пов’язані також з 

приналежністю їх до національних меншин, молодим віком, бідністю чи економічною 

залежністю або наявністю на утриманні дітей, а також жінки, що мешкають з партнерами, які 

зловживають алкогольними напоями, не мають постійного місця роботи, брали чи беруть 

участь у збройному конфлікті. Це так звані соціально-побутові фактори. 

Наявність таких факторів, вимагає від держави вжиття невідкладних заходів щодо їх 

виявлення і усунення з метою попередження та припинення фактів генедерно обумовленого 
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насильства, нарощування національних можливостей в плані боротьби з такими негативними 

проявами, а саме: 

– оновлення національної правової бази, спрямованої на захист від всіх форм 

гендерно обумовленого насильства, а також забезпечення постійного моніторингу положень 

чинного законодавства і діяльності органів публічного адміністрування у сфері боротьби з 

насильством відносно жінок; 

– подальше залучення міжнародних і національних правозахисних організацій  

для використання їх можливостей в механізмі протидії гендерно обумовленому  

насильству в Україні; 

– забезпечення належного фінансування всіх інституцій, задіяних до роботи у сфері 

гендерно обумовленого насильства; 

– створення механізму комплексної психологічної реабілітації для осіб, що брали 

участь в антитерористичній операції/в операції об’єднаних сил; 

– розширення системи інформування жінок про спеціалізовані організації, які 

надають допомогу та пропонують підтримку жертвам гендерно обумовленого насильства; 

– системне навчання персоналу органів публічного адміністрування, у тому числі 

правоохоронних органів та суду, існуючим механізмам захисту та підтримки жертв, з 

урахуванням жертво-центрованого підходу на всіх рівнях надання допомоги;  

– запровадження до освітніх (освітньо-професійний та освітньо-наукових)  

програм у закладах вищої освіти безпекового сектору спеціалізованих навчальних  

дисциплін, присвячених гендерним питанням, у тому числі протидії гендерно обумовленому 

насильству для зміцнення потенціалу відомств безпекового сектору у цих питаннях. 
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ВПЛИВ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ І ПОШИРЕННЯ 

ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Важливим напрямком державної соціальної політики в сучасних умовах є забезпечення 

рівних прав чоловіків та жінок у суспільному житті. Не є виключенням і військова сфера. Під 

час збройних конфліктів були вчинені та продовжують вчинятись одні з найжахливіших 

злочинів в історії людства. 

ГОН – це будь-яке насильство, яке спрямоване на особу на основі її соціальної ролі та 

яке завдає або може завдати фізичної, сексуальної і психологічної або економічної шкоди чи 

страждання. Зокрема це погрози таких дій, примусу чи свавільне позбавлення волі, 

незалежно від того, відбувається це в публічному чи приватному житті [1]. 

ГОН відрізняється від будь-якої іншої форми насильства не самою дією (наприклад, 

убивство, зґвалтування, ушкодження), а тим, що такі дії обумовлені гендером. Насильство 

вчиняється «на основі соціально обумовлених (гендерних) відмінностей між чоловіками та 

жінками» або через гендер (соціальну роль) особи. 

В Україні, як і в багатьох інших країнах, статистичні показники не відображають 

реальної ситуації з ГОН, що не дає можливості повною мірою оцінити обсяг проблеми та 

тенденції в умовах збройного конфлікту. 

Деякі категорії населення все ж є більш вразливими до гендерного насильства в 

контексті збройного конфлікту, ніж інші, серед них: особи з інвалідністю, люди похилого 

віку, а також жінки та чоловіки в умовах позбавлення волі [2]. Насильство щодо жінок та 

дівчат пов’язане з гендерною дискримінацією та гендерними нормами, відповідно до яких 

жінка та фемінність асоціюється зі слабкістю і віктимністю. Стереотипи щодо традиційних 
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гендерних ролей визначають ставлення громад до домашнього насильства, зокрема щодо 

жінок та дівчат із боку демобілізованих учасників бойових дій. 

Більшість українських військових – це чоловіки. Їхня присутність у Донецькій та 

Луганській областях, хоч і обґрунтована гарантуванням безпеки, підвищує ризики ГОН. 

Жінки та чоловіки, котрі перебувають у незаконних місцях позбавлення волі під час 

збройного конфлікту, у межах цього дослідження відносяться до окремої категорії, оскільки 

саме в таких умовах ризики ГОН зростають. 

Сексуальне насильство та інше насильство, обумовлене гендером (наприклад, убивство, 

катування, переслідування), є порушеннями прав людини. Сексуальне насильство –  

це будь-яка дія сексуального характеру, вчинена без згоди особи, а також будь-яка 

насильницька дія щодо статевої функції людини. Сексуальне насильство в незаконних  

місцях несвободи мало вибірковий характер. Жертвами сексуального насильства  

насамперед ставали жінки, а також чоловіки, котрі належали до певних категорій ув’язнених. 

Особи, яких НЗФ вважали військовими або ідеологічними ворогами, зазнавали найбільшого  

ризику катування, жорстокого та нелюдського поводження, частиною яких було  

сексуальне насильство. 

Сексуальне насильство застосовувалось до жінок як під час катувань, так і саме по собі. 

Серед задокументованих видів насильства: зґвалтування, погрози та спроби зґвалтування, 

ушкодження утроби вагітної жінки, сексуальні домагання, спостереження за сексуальним 

насильством щодо інших, примусове спостереження за оголеними чоловіками. Найбільш 

поширеною формою сексуального насильства щодо жінок було зґвалтування [1]. 

Про погрозу зґвалтуванням зазначали майже всі жінки, яких примусово утримували 

НЗФ. Така форма сексуального насильства була нормою у спілкуванні між затриманими та 

тими, хто їх викрав і утримував. 

Серед видів сексуального насильства щодо чоловіків: примусове оголення, 

зґвалтування, спроби зґвалтування, погрози зґвалтування, погрози кастрації; сексуальне 

насильство як частина катувань або нелюдського поводження, образи, приниження, 

залякування сексуального характеру, погрози сексуального насильства щодо членів родини. 

Найбільш поширеною формою сексуального насильства щодо чоловіків було примусове 

оголення. Саме в оголеному та безпорадному стані людина гостріше відчуває свою 

беззахисність, що підсилює страх перед кожним елементом катування, оскільки завжди існує 

ймовірність стати жертвою жорстокого поводження або зґвалтування [5]. 
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Одним із ключових питань під час дослідження наслідків будь-якого збройного 

конфлікту є визначення кількості постраждалих осіб. Під час збройного конфлікту на Донбасі 

сексуальне насильство інтенсивно застосовувалось у незаконних місцях несвободи. 

Щонайменше кожна четверта особа, яка потрапляла до незаконної в’язниці, стала 

жертвою та/або свідком сексуального насильства. 

Про значну кількість постраждалих від незаконного утримання свідчать також 

підрахунки загальної кількості осіб, яких утримували НЗФ у незаконних місцях несвободи. За 

свідченням звільнених заручників і колишніх військовополонених, кількість утримуваних у 

незаконних місцях несвободи становила десятки осіб, а в окремих місцях несвободи –  

і сотні осіб. 

Кількість внесених випадків про вчинені злочини до ЄРДР, а також кількість переданих 

до суду обвинувальних актів та розглянутих судами кримінальних проваджень є малою. Із 

цього можна зробити висновок, що до відповідальності притягується лише незначна кількість 

осіб, які вчинили ГОН, у т. ч. сексуальне насильство. Притягнення до відповідальності 

винних осіб ускладнює те, що зазвичай жертва насильства не може повідомити достатню 

інформацію для ідентифікації злочинців. Саме ж насильство відбувалось в умовах, які не 

дозволяли зберегти достатньо доказів події злочину. 

Найчастіше особи, до яких застосовувалось сексуальне насильство в НЗФ, належали до 

українських військових або ідеологічних опонентів із числа цивільного населення. 

Сексуальне насильство застосовувалось до цивільного населення через політичні 

переконання. Ідеться про підтримку або підозру в підтримці українських військових, активну 

громадянську позицію, підтримку територіальної цілісності та незалежності України тощо. 

Підставою для насильства також були такі фактори: расова приналежність, релігійні 

переконання, сексуальна орієнтація. 

Отже, війна завжди супроводжується насильством, як на полі бою, так і на окупованих 

територіях. Про таке говорять значно менше, і таке насильство називається – гендерно 

обумовленим, тому що в основі його – відносини влади та підпорядкування, залякування та 

посягання на гідність людини. Військовий конфлікт на сході країни теж супроводжується 

сексуальним насильством, зґвалтуванням, проституцією тощо. Серед основних причин можна 

виділити: підтримка української армії, військова служба в армії чи добровольчих 

батальйонах, політичні чи релігійні погляди, расова або етнічна приналежність, сексуальна 

орієнтація, а також таке насильство могло прямо нічим не обґрунтовуватись, а бути виявом 
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агресії, схильності до знущань. Важливо не замовчувати такі явища, надавати своєчасну 

допомогу постраждалим, яким є як жінки, так і чоловіки.  
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ 

СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ  

НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Причинами вчинення будь якого кримінального правопорушення є саме психічне 

ставлення особи до вчиненого нею суспільно небезпечного діяння. Адже на особу, яка  

вчиняє кримінальне правопорушення впливає безліч різних факторів, які накладаються на 

попередні та відбиваються на його свідомості та особистості. Дефекти ж у формуванні 

правової свідомості, в більшості випадків зумовлені різного роду соціальними  

аномаліями, супроводжуються або доповнюються обмеженістю, звуженням реальних 

можливостей засвоєння певних знань або ж певної інформації [1, с. 18]. Виявлення причин і 

умов кримінального правопорушення безпосередньо пов’язане з дослідженням механізму 

суспільно небезпечної поведінки. Під останнім розуміють зв’язок і взаємодію з 

овнішніх факторів об’єктивної дійсності та внутрішніх психічних процесів і станів, що 

детермінують рішення вчинити кримінальне правопорушення, скеровують і контролюють 

його виконання [2, c. 5].  

Сьогодні у зв’язку з збройним конфліктом на Сході України ми зіткнулися із сплеском 

гендерно-обумовленого та сексуального насильства, фактори які впливають на осіб, що 

вчиняють такого роду кримінальні правопорушення є доволі різноманітними, однак 

необхідно розуміти, що слова конфлікт і насильство не є тотожними, адже насильство – це 

будь-які умисні дії однієї людини по відношенню до іншої, якщо ці дії порушують права й 

свободи людини, наносять їй фізичну, моральну чи психічну шкоду, а конфлікт – це 

зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, 

що може призвести до активних дій, ускладнень, боротьби, що супроводжуються складними 

колізіями. Саме тому в ході збройного конфлікту і виникає гендерно-обумовлене та 

сексуальне насильство, яке негативно впливає не тільки на особу, яка постраждала від такого 

виду насильства але й на суспільство в цілому. 

Насильство є суспільно небезпечним не тільки заподіянням безпосередньої  

шкоди фізичному або психічному здоров’ю людини, а й рівнем латентності даного виду 
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злочинів, унаслідок чого відсутнє повне уявлення про рівень насильства. Латентність  

буває двох видів: природною і штучною. Природна має місце, коли про скоєння 

кримінального правопорушення знають лише самі правопорушники та особи, які були 

причетні до цього діяння. Штучна латентність виникає через те, що потерпілі, свідки не 

бажають заявляти про вчинені кримінальні правопорушення, а також через бездіяльність 

правоохоронних органів, які повинні протидіяти злочинності. Насильницька злочинність має, 

головним чином, штучну латентність [3, с. 5].  

Можна виділити наступні причини латентності насильницьких злочинів:  

1) низька інформативність (тобто інформація про це явище широко не 

розповсюджується, часто не оприлюднюється), що накладає відбиток на інші чинники, які 

сприяють латентизації;  

2) залежність від кривдника (мається на увазі психологічна, фізична чи матеріальна 

залежність);  

3) негативна оцінка суспільства (осуд, неспроможність суспільства правильно 

усвідомити суспільно небезпечний характер вчиненого протиправного діяння);  

4) страх повторного насильства.  

Найчастіше до потерпілих від сексуального насильства не відносяться серйозно, це 

зумовлено недосконалістю розслідування даної категорії кримінальних правопорушень, адже 

відповідно до більшості випадків особа потерпілого і причини, за яких вона опинилася в 

такій ролі, не до кінця розкриваються, що особливо гостро постає в умовах збройного 

конфлікту. Таким чином у більшості випадків потерпілими найчастіше стають особи жіночої 

статі, однак не слід кваліфікувати сексуальне насильство так само як і зґвалтування, адже це 

різні кримінальні правопорушення, а отже і віктимологія різна. Однак як і при розслідуванні 

зґвалтувань так і при розслідуванні сексуального насильства важливо мати на увазі 

віктимологічний аспект, тобто поведінку потерпілої особи [4, c. 48].  

Слід зазначити, що при сексуальному насильстві необхідно враховувати наступні 

ознаки: умисність (з наміром досягнення бажаного результату); спричинення шкоди; 

порушення прав і свобод людини; значна перевага сил (фізичних, психологічних, пов’язаних 

із вищою посадою тощо) того, хто чинить насильство.  

Таким чином насильницька злочинність – одна із складових частин загальної структури 

злочинності, до якої відносять діяння, пов’язані з фізичним і психічним насильством над 

особистістю чи погрозою його застосування. Насильницька злочинність може розумітися в 
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широкому сенсі – при цьому в неї включаються всі діяння, в яких насильство виступає 

способом посягання, і у вузькому сенсі – тільки ті діяння, в яких насильство становить один з 

елементів злочинної мотивації.  

Відповідно до статті 153 Кримінального кодексу України сексуальне насильство –  

це кримінальне правопорушення, яке полягає у вчиненні будь-яких насильницьких дій 

сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної 

згоди потерпілої особи, таким чином основним безпосереднім об’єктом цього кримінального 

правопорушення буде виступати статева свобода чи статева недоторканість особи.  

Його додатковим факультативним об’єктом можуть бути здоров’я, воля, честь і гідність 

особи, нормальний розвиток неповнолітніх. Під статевою свободою слід розуміти  

право повнолітньої і психічно нормальної особи самостійно обирати собі партнера для 

статевих зносин і не допускати у сфері статевого спілкування будь якого примусу.  

Статева недоторканість – це абсолютна заборона вступати у природні статеві контакти з 

особою, яка в силу певних обставин не є носієм статевої свободи, всупереч її справжньому 

волевиявленню. Потерпілим від сексуального насильства є особа як чоловічої, так і жіночої 

статі, яка досягла 14 років, залежно від характеру вчинюваних дій. Так, наприклад,  

при мужолозтві – це чоловік, при лесбіянстві – жінка, а в інших випадках можуть бути як 

жінка, так і чоловік. Співвиконавцем цього злочину може бути будь-яка особа незалежно від 

виду дії сексуального характеру. Зазначені статеві зв’язки чи інші дії, спрямовані на 

задоволення статевої пристрасті, мають супроводжуватися фізичним насильством або 

погрозою його застосування, або використанням безпорадного стану потерпілої особи.  

Отже, суспільно небезпечне діяння, що скоюється винною особою, складається принаймні із 

двох дій (складене діяння). Перша – обов’язкова для об’єктивної сторони кримінального 

правопорушення дія сексуального характеру – це задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом; друга – до-поміжна, але необхідна для вчинення першої –  

фізичне або психічне насильство або використання безпорадного стану потерпілої особи 

(можливі випадки поєднання цих дій, коли, наприклад, винна особа від погроз переходить до 

фізичного насильства). Суб’єктом кримінального правопорушення є осудна особа чоловічої 

або жіночої статі, яка досягла 14-річного віку. При цьому стать безпосереднього виконавця 

злочину має бути протилежна статі потерпілої особи, а от співвиконавцем кримінального 

правопорушення, учасником групового сексуального насильства може бути особа, яка 

фізіологічно неспроможна вчинити природний статеви акт, а також особа однакової статі з 
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потерпілим. Суб’єктивна сторона здійснюється з прямим умислом та з метою задоволення 

статевої пристрасті, при цьому мотиви вчинення злочину не обов’язково повинні мати 

сексуальну мотивацію [5].  

Саме з метою покращення кримінально-правової політики держави у сфері протидії 

сексуальному насильству в умовах конфлікту у лютому 2017 року Моніторингова Місія з 

прав людини в Україні (УВКПЛ) оприлюднила тематичну доповідь про сексуальне 

насильство, пов’язане з конфліктом (СНПК), за період із 14 березня 2014 по 31 січня  

2017 року. Доповідь висвітлювала тенденції та форми сексуального насильства, вчиненого у 

контексті конфлікту на сході країни та деякі випадки в Автономній Республіці Крим. 

Більшість випадків, задокументованих УВКПЛ в Україні, сталися в контексті позбавлення 

свободи з обох сторін лінії зіткнення. У цих випадках і чоловіків, і жінок, утримуваних за 

пов’язаними з конфліктом звинуваченнями, піддавали сексуальному насильству, щоб 

отримати зізнання або інформацію. Схожі результати містяться в доповідях, оприлюднених 

Харківською групою захисту прав людини (2015) та коаліцією «Правосуддя заради миру на 

Донбасі» (2017). Неурядова організація «Ла Страда», яка надає потерпілим психосоціальну 

підтримку, зокрема, через Національну безкоштовну «гарячу» лінію з питань запобігання 

насильству в сім’ї, торгівлі людьми та ґендерній дискримінації, зазначила, що з початку 

конфлікту кількість дзвінків із території, контрольованої озброєними групами, або з районів 

поблизу лінії зіткнення, значно збільшилася.  

Так в Стратегії запобігання та протидії сексуальному насильству розробленою за 

підтримки cтруктури Організації Об’єднаних націй з питань ґендерної рівності та 

розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки) в Україні та Моніторингової місії ООН з 

прав людини в Україні за погодженням з Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, Міністерством закордонних справ та 

Міністерством юстиції України зазначається, що національне законодавство та юридична 

практика стосовно кримінального переслідування сексуального насильства обмежені та 

неповністю узгоджені з міжнародними стандартами та практикою [6]. 

Врахувавши зауваження політика держави у протидії сексуальному насильству стає 

жорсткішою, прикладом є Закон України від 07.12.17 р. № 2229-VIII «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 24 лютого 2016 року 113-р «Про затвердження Національного плану дій з  

виконання резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до  
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2020 року (зі змінами), від 5 вересня 2018 року № 634-р «Про затвердження Національного 

плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з 

ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичої доповіді України про виконання 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 273 «Про затвердження 

державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 

період до 2021 р.», Указ Президента від 21.09.2020 №398/2020 «Про невідкладні заходи із 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав 

осіб, які постраждали від такого насильства» та ін. 

Отже, підсумовуючи вище сказане можна зробити висновок, що політика держави та 

кримінально-правова політика зокрема, спрямована на подолання сексуального насильства не 

тільки в умовах конфлікту, але й в державі в цілому, що не може позитивно не відобразитися 

на статистиці розслідування такого роду кримінальних правопорушень. 
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НАСИЛЬСТВО В СІМ’ЯХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: 

ЧИ ІСНУЄ ПРОБЛЕМА? 

 

Проблема домашнього насильства є актуальною для більшості країн світу, в тому числі 

і України. Статистика свідчить про значні масштаби цього вкрай деструктивного явища.  

Так, за даними за даними Національної поліції України упродовж 2019 року надійшло  

понад 140 тисяч заяв, повідомлень про вчинені правопорушення та інші події, пов’язані з 

домашнім насильством. Відносно осіб, які вчинили домашнє насильство, поліцією складено 

понад 107 тисяч адміністративних протоколів. 

Слід зазначити, що комплексних досліджень щодо розповсюдженості випадків 

домашнього насильства з боку військовослужбовців та учасників АТО (ООС) в Україні не 

здійснювалось. Відповідно, відсутні і статистичні дані. Однак, відсутність статистичних 

даних про вчинене з боку військовослужбовців та учасників АТО (ООС) домашнє насильство 

не слід інтерпретувати як показник того, що цієї проблеми не існує. Навпаки, це може 

вказувати на відсутність довіри, невіру постраждалих в надання допомоги, відчуття 

безкарності у військовослужбовців та учасників АТО (ООС), недосконалість нормативно-

правової бази тощо. Цілком зрозуміло, що військовослужбовці, як члени суспільства, в якому 

зустрічаються непоодинокі випадки домашнього насильства, в якому й досі існує проблема 

розповсюдженості ґендерних стереотипів, посилання на «традиційність» використання 

тілесних покарань з метою виховання дітей, також піддаються впливу цих явищ та можуть 

вчиняти насильство щодо близьких.  

У доповіді за 2017 рік Комітет із ліквідації дискримінації серед жінок (CEDAW) 

зауважив, що конфлікт на Сході України зумовив підвищення ризику насильства над 

жінками, оскільки соціальна структура стикнулася із серйозними труднощами, людей було 

переміщено, а економічний стан погіршився. Послуги постраждалим від насильства жінкам 

не відповідали потребам, а система професійної підтримки не працювала належним 

чином [1]. Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) зазначив у доповіді,  

що адміністративні дані щодо насильства над жінками, які постраждали від конфлікту, –  

це лише «верхівка айсберга» [2]. Дослідження щодо стрілецької зброї та легкого  
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озброєння в Південно-Східній і Східній Європі, яке проводилося в рамках програми ООН зі 

сталого розвитку, виявило також підвищення ризиків для жінок через збільшення кількості 

вогнепальної зброї серед цивільного населення: «...наявність вогнепальної зброї у випадках 

домашнього насильства завдає шкоди жінкам набагато частіше, ніж чоловікам.  

Феміцид із боку інтимного партнера одна з найчастіших причин вбивств серед жінок  

чітко вказує на гендерну особливість домашнього насильства. Неправомірне використання 

вогнепальної зброї в домашніх умовах має поширений характер і збільшує ризик  

летальних наслідків» [3]. 

Національне законодавство України з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству на сьогодні суттєво змінилось, зокрема: з 07 січня 2018 року набув чинності Закон 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»; наразі розробляються 

підзаконні нормативно-правові акти, спрямовані на впровадження норм законодавства у 

практичну діяльність; з січня 2019 року вступили в дію зміни до Кримінального кодексу 

України, який доповнено окремою статтею 1261 «Домашнє насильство». Саме 

систематичність вчинення насильства, як вбачається, закладено розмежовуючою  

обставиною при кваліфікації домашнього насильства як кримінально караного або 

адміністративного правопорушення. 

Однак, аналіз чинного законодавства України дозволяє зробити висновок про  

те, що військовослужбовці не нестимуть кримінальну відповідальність за новою 

спеціальною статтею, як не несуть наразі адміністративну відповідальність за  

вчинення домашнього насильства. Так, відповідно до статті 15 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) військовослужбовці несуть 

відповідальність за вчинені ними адміністративні правопорушення  за дисциплінарними 

статутами. За деякі адміністративні правопорушення, перелік яких наведений в даній 

статті, ці особи несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах, однак до 

зазначених осіб не може бути застосовано громадські роботи, виправні роботи і 

адміністративний арешт [4]. В даному переліку правопорушень домашнє насильство 

відсутнє, відповідно військовослужбовці за вчинення домашнього насильства мають  

нести дисциплінарну відповідальність. Однак, Закон України «Про Дисциплінарний 

статут Збройних Сил України» не містять спеціальних норм чи підстав притягнення 

поліцейських до дисциплінарної відповідальності за вчинення домашнього насильства [5]. 

У зв’язку з цим, такі особи фактично не можуть притягатися до відповідальності, оскільки 
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це не є військовим правопорушенням чи правопорушенням, пов’язаним із службою. Так, 

за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі до дисциплінарної 

відповідальності в 2018-2019 рр. військовослужбовців та інших осіб, на яких 

поширюється дія дисциплінарних статутів, притягнуто не було [6]. Така ситуація 

призводить до дискримінації членів їхніх родин та інших осіб, які потерпають через 

домашнє насильство та насильство за ознакою статі з боку таких осіб. При цьому слід 

зазначити, що до військовослужбовців мають на рівних з іншими кривдниками засадах 

застосовуватись передбачені Законом України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» [7] спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству (терміновий 

заборонний припис, постановка на профілактичний облік кривдників,  охоронний ордер, 

направлення на проходження програми для кривдників). 

Домашнє насильство є комплексною проблемою і тому державна політика у сфері 

його запобігання та протидії передбачає не лише притягнення кривдників до 

відповідальності, а й зміну їх поведінки шляхом направлення на програми для кривдників, а 

також надання допомоги постраждалим від домашнього насильства. Однією із 

спеціалізованих служб надання допомоги постраждалим від домашнього насильства  

особам є мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які були започатковані ще у 

2015 році у рамках програми Фонду ООН у галузі народонаселення «Комплексний підхід 

до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні». 46 таких бригади 

існували у 12 областях України за підтримки уряду Великої Британії і працювали протягом 

2015-2019 років. Їхнім завданням було інформування постраждалих щодо того, де вони 

можуть отримати соціальні послуги, відповідну допомогу та захист, а також просвітницька 

місія у громадах. У листопаді минулого року Фонд ООН у галузі народонаселення запустив 

шість мобільних бригад, які прагнуть запобігти домашньому та гендерно зумовленому 

насильству саме у родинах колишніх бійців, мінімізувати можливу агресивну поведінку та 

підтримати родини у побудові гармонійних стосунків. Бригади консультують дружин 

учасників бойових дій та цілі родини у питаннях налагодження стосунків під час карантину, 

адже багато сімей вперше за тривалий час опинилися разом на такий довгий термін. Окрім 

цього, продовжують проводитися планові психологічні консультації, функціонують онлайн-

групи взаємопідтримки учасників АТО/ООС. До мобільних бригад, що надають 

психологічну допомогу, звертаються не лише дружини чи близькі ветеранів, але й самі 

чоловіки. Згідно з новими дослідженнями посттравматичного синдрому та його терапії, яке 
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проводилося у квітні 2020 року, 41 % ветеранів звертається за психологічною допомогою 

після повернення до своєї родини та громади. Усвідомлюючи, що їм потрібна допомога, 

вони роблять перший крок до змін, шукаючи поради психологів мобільних бригад. 

Особливість бригад, які функціонують в рамках Фонду ООН у галузі народонаселення, –  

це те, що у команді, окрім соціального працівника, психолога та координатора, задіяний 

«побратим» – учасник АТО/ООС. «Побратим» вислуховує першим і морально спрощує 

процес звернення по допомогу, адже значно простіше відкриватися тому, з ким ти маєш 

багато спільного [8].  

Для формування ефективної державної політики протидії ґендерно-зумовленому 

насильству дуже важливо спиратися не тільки на статистичні дані правоохоронних 

органів, соціальних служб, національної гарячої лінії, але й на дані досліджень, які дають 

можливість оцінити глибинні причини явища та тенденції його існування та розвитку. 

Так, за даними опитування шести мобільних бригад, які працюють із сім’ями ветеранів, у 

33 % випадків ветерани називають пріоритетною проблемою саме проблеми стресу.  

Згідно з тим же опитуванням, 24 % дружин або чоловіків ветеранів сказали, що стосунки в 

сім’ї значно погіршилися після повернення з фронту [9]. Згідно з  даними, які надало 

ОБСЄ за результатами опитування, що проводила організація у 2019 році, родини 

колишніх учасників АТО/ООС майже вдвічі частіше потерпають від сексуального чи 

фізичного насильства: 31 % проти 15 % тих випадків, де партнер не брав участь у  

бойових діях. До того ж жінки, чиї нинішні партнери брали або нині беруть участь у 

бойових діях, мають значно вищий рівень імовірності потерпання від психологічного, 

фізичного й сексуального насильства з боку своїх партнерів, аніж ті, чиї партнери не 

брали або не беруть участі в бойових діях (79 % і 58 % відповідно) [1]. Ця статистика 

робить допомогу ветеранам та їх сім’ям ще більш актуальною, особливо враховуючи, що 

самоізоляція та карантинні обмеження лише підвищують загальний рівень стресу та 

прояви посттравматичного синдрому. Багато ветеранів після повернення з фронту  

важко адаптуються до мирного життя. Не всім вдається знайти роботу або  

забезпечувати сім’ю матеріально. Тоді ця задача лягає на плечі подружжя. Через 

поширені у суспільстві стереотипи щодо гендерних ролей, що саме чоловік має 

забезпечувати сім’ю, а жінка – займатися господарством, у сім’ях ветеранів може 

поглиблюватися непорозуміння [9]. 
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Підсумовуючи, слід акцентувати увагу на наступних кроках щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству у сім’ях військовослужбовців та ветеранів АТО/ООС:  

– по-перше, Міністерству оборони доцільно розробити безпечну і конфіденційну 

систему для звітів щодо гендерно зумовленого насильства у сім’ях військовослужбовців; 

– по-друге, слід поширювати досвід діяльності спеціалізованих мобільних бригад 

соціально-психологічної допомоги для сімей військовослужбовців та учасників бойових дій;  

– по-третє, необхідно визначити у статті 15 КУпАП домашнє насильство та 

насильство за ознакою статі також як правопорушення, відповідальність за які 

військовослужбовці, поліцейські та інші особи, на яких поширюється дія дисциплінарних 

статутів, несуть на загальних підставах, передбачених КУпАП. 
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ВПЛИВ ГЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ 

НА ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ООС 

 

Рівність є основою демократичного суспільства, яке прагне до соціальної 

справедливості та поваги до прав людини. Але, на жаль, в силу тих чи інших причин, жінки 

зазнають дискримінації практично в усіх сферах життєдіяльності. Одночасно із цим правнича 

спільнота відіграє важливу роль в усуненні конкретних проявів несправедливості, які можуть 

бути викликані соціально-економічними, політичними, культурними чи іншими факторами. 

Вона може забезпечити компроміс у забезпеченні реалізації відповідних соціальних змін. 

Навіть найбільш прогресивне законодавство не здатне забезпечити такі зміни в суспільстві, 

якщо його правнича спільнота не демонструє розуміння цінності гендерної рівності й не є 

обізнаною з проблемами з її забезпечення та їх можливими наслідками. Конституція не може 

усунути забобони, що вкоренилися в суспільстві, не може подолати існуюче  

дискримінаційне ставлення й запобігти впливу гендерних стереотипів на прийняття 

юридично значущих рішень. 

Визначення статусу жінки у суспільстві завжди було актуальним питанням для 

обговорення. Дослідженнями цього напряму займалися світові вчені-соціологи С. Аккер,  

Е. Гідденс, П. Еботт та ін. Серед фахівців, які цікавляться розв’язанням гендерної проблеми в 

різних сферах в Україні слід відмітити таких: Н. Власенко, Ю. Галустян, Т. Говорун,  

О. Дашковська, І. Жеребкіна, Н. Лавриненко, М. Маєрчик, Н. Марук, М. Марченко,  

О. Пищуліна, І. Работіна, Н. Сидоренко, М. Скорик та ін. 

У Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 

поняття «ґендерна рівність» виходить з правового контексту і пов’язане з впливом 

суспільних структур. На життя жінок і чоловіків – їхні права, свободи, можливості, потреби 

тощо. Саме це чітко і однозначно закріплено законодавством. «Ґендерна рівність» 

визначається як «рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його 

реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства» [1]. 
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Військові конфлікти здійснюють значний вплив на життя жінок і чоловіків.  

Достатньо велика частина жінок не є пасивними спостерігачками. Вони виконують активні 

функції – служать у збройних силах, правоохоронних органах, добровольчих батальйонах. 

Жінки складають більшість волонтерських груп та організацій, надаючи допомогу як 

військовим, так і громадянам, що залишилися на тимчасово окупованій території, а також 

внутрішньо переміщеним особам. Жінки більше потерпають від випадків ґендерно 

зумовленого насильства, яке часто використовується в умовах військового конфлікту, у тому 

числі, як засіб маніпулювання та погроз для місцевого населення. Також з’явилося таке 

явище як домашнє насильство в сім’ях демобілізованих. Часто це є наслідком того, що 

демобілізовані, переважна більшість з яких чоловіки, не отримали психологічної допомоги 

після повернення із зони бойових дій, адже психологічної адаптації потребують майже всі 

учасники АТО (тепер ООС) та їх сім’ї. 

Війна, збройні конфлікти впливають не лише на тих, хто безпосередньо бере участь у 

бойових діях, а й на тих, хто забезпечує тил. Групова психологічна травма суспільства є 

глибокою, і її загоєння потребує зусиль, ресурсів, часу. Військові, які повертаються додому, 

часом тяжко сприймають ситуацію в «мирних» регіонах. Їм складно зрозуміти, чому тут 

люди витрачають свій час і кошти на речі, які, на їхній погляд, не варті цього, коли в країні 

війна. Водночас, люди, які живуть в «мирних» регіонах, часом не розуміють знервованості 

екс-комбатантів, їх закритості чи інших рис, що раніше їм були не притаманні. Таке 

психологічне «роз’єднання» може призвести до тимчасового спалаху насильства, насамперед 

домашнього. Важливо розуміти природу цього явища, його тенденції та наслідки і 

застосовувати адекватні заходи для зменшення ризиків. Суспільства, які часто знаходяться у 

стані війни, вирізняються різко вираженою ґендерною нерівністю [2]. 

Загалом у Збройних силах України на сьогодні налічується 23% жінок, з яких 11% –  

це жінки-військовослужбовці. Частка жінок, які несуть службу в ООС, становить 10% 

загальної кількості залучених військових, кількість жінок, які беруть участь у міжнародних 

миротворчих операціях, становить 5 %. 

Варто зазначити, що в Міноборони сьогодні створено якісний алгоритм, який охоплює 

всі аспекти, що відповідають завданням Національного плану дій з виконання Резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», а також Національній програмі під егідою 

Україна-НАТО. Зокрема, йдеться про забезпечення умов для проходження служби жінками, 

для їх навчання, підвищення кваліфікації особового складу, а також інформування 
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суспільства про гендерні процеси, які відбуваються в оборонному відомстві. Для 

забезпечення гендерної політики в ЗСУ проводяться й соціологічні дослідження. Станом на 

сьогодні міністерством забезпечується рівний доступ до посад і військових звань та рівний 

обсяг відповідальності під час проходження служби. Водночас є й певні обмеження. В першу 

чергу ці обмеження стосуються доступу до посад офіцерського складу в частині, яка захищає 

законодавством репродуктивну функцію жінок. Це посади, пов’язані з використанням 

вибухових, отруйних речовин, з водолазними роботами, з гасінням пожеж, а також на 

підводних і надводних кораблях, за виключенням посад морально-психологічного і 

медичного забезпечення, а також окремих посад у підрозділах Спеціального призначення [3].  

У 2017 р. Кабінетом Міністрів України схвалено Концепцію державної соціальної 

програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 р. [4]. 

Документ визначає основні завдання, спрямовані на підвищення рівня дотримання  

принципу забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах  

життя українського суспільства. Зокрема, передбачається вдосконалити нормативно-правову 

базу, механізм проведення гендерно-правової експертизи, механізм реалізації права на захист 

від дискримінації за ознакою статі, врахувати гендерний компонент у програмах 

економічного та соціального розвитку. 

Отже, рівноправність чоловіка і жінки – це встановлення для всіх рівних прав,  

тобто підпорядкування всіх єдиному закону, а не дарування усім однакових матеріальних 

засобів, однакових здібностей тощо. Справжній рівності жінки заважає нерівність 

можливостей, які вона має для здійснення формально проголошених всезагальних прав. 

Належній реалізації можливостей та творчих здібностей заважають також традиції і 

стереотипи, що складалися протягом століть, психологічні стандарти як жіночої, так і 

чоловічої частини населення. 

Можна зазначити, що Україна досягла певного прогресу у сфері сприяння гендерній 

рівності та розширення прав і можливостей жінок. Серед позитивних рис можна відмітити: 

конституційне закріплення принципу рівності статей, наявність спеціального гендерного 

закону. Гендерне законодавство України загалом може бути визначене як гендерно 

збалансоване. Проте, незважаючи на досягнення, попри приєднання до міжнародних угод та 

ухвалення національного законодавства про рівні права та можливості жінок і чоловіків, 

проблеми у сфері розширення прав і можливостей жінок і чоловіків залишаються. Українські 
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реалії потребують більш активного втручання держави у реалізацію гендерної політики та 

досягнення дійсної рівності статей. 
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ВПЛИВ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ НА ПОЯВУ І 

ПОШИРЕННЯ ҐЕНДЕРНО-ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА 

 

Ґендерна рівність посідає провідне місце у системі прав людини, що розглядається 

Організацією Об’єднаних Націй. Рівні права чоловіків та жінок, так само як і захист прав 

жінок є одним з фундаментальних принципів Статуту ООН (1945), відповідно до якого 

Україна зобов’язалась виконувати ключові міжнародні стандарти щодо дотримання  

ґендерної рівності. Україна дотримується ряду міжнародних документів щодо захисту та 

просування ґендерного балансу, а саме: Цілей Сталого Розвитку, Пекінської Декларації та 

Платформи Дій і ключових договорів з плав людини (Конвенції про ліквідацію всіх  

форм дискримінації щодо жінок (1980) та її Факультативного Протоколу); а також 

Конституція України містить певні положення щодо ґендерної рівності. У 2014 році  

було укладено Угоду про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка  

гарантує рівність можливостей для жінок та чоловіків у різних сферах життєдіяльності.  

У 2016 році Уряд України затвердив Національний план дій з виконання резолюції  

Ради Безпеки ООН 1325 (2016), що є важливим кроком у напрямку реалізації повістки 

«Жінки, Мир, Безпека» в Україні. Відповідно до положень Стамбульської конвенції  

в 2017 році, Україна внесла правки у законодавство щодо попередження домашнього 

насильства, визначивши кримінальну відповідальність за це діяння згідно з положенням 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 

та боротьбу з цими явищами [1]. 

Протягом останнього десятиліття відбулись певні зрушення на міжнародній арені  

щодо попередження та протидії ґендерно-обумовленого насильства. Незважаючи на це,  

у міжнародних нормативно-правових актах обов’язкового характеру визначення  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
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ґендерно-обумовленого насильства відсутнє. Знаходимо його в документах рекомендаційного 

характеру. 

Ст. 1 Декларації ООН щодо викорінення насильства щодо жінок (20 грудня 1993 року) 

визначає насильство проти жінок як: «будь-який акт насильства, здійснений за ознакою 

статі, який завдає або може завдати фізичної, сексуальної чи психологічної шкоди або 

страждання жінкам, а також загрози здійснення таких актів, примус чи свавільне позбавлення 

волі як у громадському, так і в приватному у житті». 

Ст. 2 Декларації визначає, що міжнародна спільнота визнає загальний характер  

форм насильства проти жінок. Визначення містить такі елементи: фізичне, сексуальне і 

психологічне насильство, яке відбувається у сім’ї і в суспільстві, включно з  

побиттям, сексуальним насильством проти дівчат, зґвалтування в шлюбі; пошкодження 

жіночих статевих органів та інші традиційні практики, які завдають шкоди  

жінкам; позашлюбне насильство; насильство, пов’язане з експлуатацією, сексуальні 

домагання і залякування на роботі та в освітніх установах; примусова вагітність,  

аборти і стерилізація; торгівля жінками і примусова проституція; насильство з боку  

чи за потурання держави [2]. 

У словнику ґендерних термінів визначено ґендерну рівність як рівний правовий статус 

жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей 

брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства (Конституція України). 

Ґендерна рівність означає наявність рівних умов для жінок і чоловіків у реалізації всіх прав 

людини та можливостей участі в політичному, економічному, соціальному та культурному 

розвитку, а також рівного користування його результатами. Рівність необхідна для людського 

розвитку. Досягнення ґендерної рівності необхідне для нормального функціонування 

соціальної, економічної, культурної та політичної систем. Нерівність статусу жінок 

проявляється системно [3]. 

Наступним пунктом для розгляду є поняття ґендерного насильства, що стосується 

чоловіків і жінок, жертвами якого переважно є жінки. Воно виникає як наслідок нерівних 

владних відносин між жінками і чоловіками. Це насильство, яке спрямоване проти жінки, 

тому що вона жінка. Воно стосується (але не вичерпується) фізичної, сексуальної і 

психологічної шкоди, включно із залякуванням, стражданнями, примусом чи позбавленням 

свободи в сім’ї чи в суспільстві взагалі. Це також стосується насильства, яке чинить чи не 

зупиняє держава [4]. 
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Застосування сексуального насильства в умовах конфлікту визнано, кодифіковано і 

переслідується в судовому порядку як одне з найсерйозніших порушень міжнародного права. 

Міжнародним гуманітарним правом і міжнародним правом захисту прав людини, а 

найголовніше міжнародним кримінальним правом – такого роду злодіяння визначені як 

воєнний злочин, злочин проти людяності, і в певних випадках – як складовий елемент 

злочину геноциду (Статут Міжнародного Кримінального Суду) [4].  

В ході сьогоднішніх збройних конфліктів цивільне населення все більше стає мішенню і 

піддається надзвичайним формам насильства. Відносно цивільних осіб відбуваються 

жорстокі дії на передовій затяжних конфліктів в таких країнах, як Афганістан, 

Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго, Ірак, Малі, Південний 

Судан і Сирія, де тисячі людей піддаються одній з найжорстокіших форм ворожих дій: 

ґендерно-обумовленому насильству в умовах конфлікту.  

Сьогодні Україна теж зіткнулась з такою ситуацією через збройний конфлікт, що триває 

на Сході. Це може стосуватися як цивільного населення так і комбатантів. 

Ґендерно-обумовлене насильство також може бути спрямованим проти чоловіків, 

особливо за умов збройного конфлікту. У резолюції Ради Безпеки ООН № 2106 

відзначається, що сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту й у пост конфліктних 

ситуаціях значно більше зачіпає жінок і дівчат, але також впливає на чоловіків та хлопців [5]. 

В ході вивчення питання ґендерно-обумовленого насильства було проведено низку 

досліджень. 

Ще в 1990-ті роки ООН повідомляла про сексуальне насильство щодо чоловіків під час 

конфлікту в колишній Югославії. Дослідження показало, що серед 6 тис. осіб, утримуваних у 

концтаборах у Сараєвському кантоні, було 5 тис. чоловіків, і 80 % із них стали жертвами 

зґвалтувань [4].  

В Україні, як і в багатьох інших країнах, статистичні показники не відображають 

реальної ситуації з ґендерно-обумовленого насильства, що не дає можливості повною мірою 

оцінити обсяг проблеми та тенденції в умовах збройного конфлікту [5].  

Незважаючи на фрагментарність даних, можна впевнено стверджувати, що ґендерно-

обумовлене насильство є поширеною проблемою в Україні. Так, дослідження ФН ООН 

виявило, що частка жінок віком від 15 до 49 років, які зазнали фізичного насильства, зросла із 

17 % 2007 року до 19 % 2014 року, так само, як і частка тих, хто зазнав сексуального 

насильства (із 5 % до 8 % відповідно). 
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В умовах конфлікту ситуація з ґендерно-обумовленим насильством загострюється,  

але визначення обсягів проблеми стає ще більш проблематичним через додаткові  

перешкоди під час збору інформації. Відслідковувати ситуацію на територіях, які 

перебувають під контролем незаконних збройних формувань у Донецькій та Луганській 

областях, неможливо. Це обмежує джерела для отримання інформації до повідомлень у пресі, 

звітів міжнародних організацій, котрі проводять моніторинг та надають допомогу 

постраждалим від ґендерно-обумовленого насильства на сході України, зокрема  

ФН ООН, субкластеру ООН із ґендерно-обумовленого насильства, Моніторингової місії ООН 

в Україні та ОБСЄ. 2014 року було опитано 1606 жінок віком 15–49 років (вибірка охопила 

АР Крим, підконтрольні Україні населенні пункти Донецької та Луганської областей,  

а також Луганськ та Донецьк). 2007 року було опитано 2903 жінки віком 15–49 років  

по всій Україні. 

Певний обсяг тематичної інформації організаціям-членам Коаліції вдалося зібрати  

від інформаторів на тимчасово окупованих територіях та осіб, які перетинають лінію 

розмежування. Хоча випадки насильства з боку незаконних збройних формувань та 

українських військових часто висвітлюються у ЗМІ (спроба зґвалтування, торгівля людьми  

та зґвалтування неповнолітньої), частину із цих повідомлень важко об’єктивно оцінити  

та перевірити. 

Міжнародні організації також мають труднощі під час документування, а зібрані ними 

дані мають фрагментарний характер. Зокрема Моніторингова місія ООН з прав людини 

зазначає наступне: «Дані про сексуальне та ґендерно-обумовлене насильство носять 

надзвичайно сегментований характер переважно через те, що жінки та чоловіки не воліють 

розповідати про зґвалтування та інші форми сексуального насильства через страх розправи 

чи суспільний осуд, пов’язаний зі зґвалтуванням» [6].  

Таким чином Східноукраїнський центр громадських ініціатив та громадські  

організації – учасники Коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» опублікували звіт 

«Невисловлений біль», присвячений дослідженню ситуації із ґендерно-обумовленого 

насильства. У результаті було виявлено, що у кожному третьому інтерв’ю є інформація про 

різні форми ґендерно-обумовленого насильства. Інтерв’ю проводилось правозахисниками зі 

свідками або постраждалими від порушень прав людини на Донбасі, які перебували у 

незаконних місцях утримання та з особами, які надають допомогу жертвам. 
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Щодо результатів опрацювання 276 таких інтерв’ю було з’ясовано, що принаймні  

206 осіб (92 чоловіка та 114 жінок) пережили ґендерне насильство. Як висновок, подібний 

злочин практично однаковою мірою стосується як жінок так і чоловіків, що перебували у 

незаконних місцях утримання. 

Результати дослідження, проведеного громадською організацією «Східноукраїнський 

центр громадських ініціатив» у межах діяльності Коаліції «Справедливість заради миру на 

Донбасі», показали, що внаслідок правового вакууму, який виник після початку збройного 

конфлікту на сході України 2014 року, ніхто не мав захисту від грубих порушень прав 

людини. Це стосується територій, які перебували під ефективним контролем російських 

військових, незаконних збройних формувань, і територій, контрольованих українськими 

військовими і добровольчими формуваннями. Джерелами інформації для цього  

дослідження стали матеріали напів-структурованих інтерв’ю з жертвами та/або свідками 

ґендерно-обумовленого насильства, експертами, публікації ЗМІ, офіційні статистичні дані 

органів влади, книги, наукові статті, аналітичні видання, звіти міжнародних місій та 

організацій. Проведене дослідження дозволило виявити низку проблем у сфері  

попередження та боротьби з ґендерно-обумовленим насильством. Постраждалі від  

ґендерно-обумовленого насильства мають обмежений доступ до медичної, соціальної  

та правової допомоги. Державним органам, які мають попереджати ґендерно- 

обумовлене насильство, бракує кваліфікованих фахівців та фінансових ресурсів, зокрема на  

спеціальні реабілітаційні програми. За свідченнями опитаних, сексуальне та ґендерно-

обумовлене насильство в незаконних місцях несвободи було поширеним та 

використовувалось із метою залякати, принизити, покарати супротивників із числа 

комбатантів та політичних опонентів. Незважаючи на це, уповноважені органи влади не 

здійснюють належного документування ґендерно-обумовленого насильства, не проводять 

аналізу доступної інформації та не формують доказової бази для органів національної та 

міжнародної юстиції [2].  

Також, Східноукраїнським центром громадських ініціатив було проведено дослідження, 

підсумки якого викладено в аналітичному звіті «Війна без правил: ґендерно-обумовлене 

насильство, пов’язане зі збройним конфліктом на сході України». В ньому повідомляється, 

що за час конфлікту експерти опитали понад 300 осіб, серед яких 205 цивільних осіб  

49 жінок і 156 чоловіків. Йдеться про випадки насильства з обох боків лінії  

розмежування, однак найчастіше такі злочини були зафіксовані з боку незаконних 
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організацій «Л-ДНР». За словами дослідниці Східноукраїнського центру громадських 

ініціатив Ганни Янової, кожна третя опитана жінка стала жертвою сексуального насильства. 

Було зафіксовано 22 випадки зґвалтування, 2 випадки примусової проституції, 10 випадків 

залякування сексуального характеру, два випадки ушкодження утроби вагітної жінки тощо. 

Кожен четвертий опитаний чоловік став жертвою чи свідком сексуального насильства. 

Сексуальне насильство як частина катувань була зафіксована у 18 випадках, погрози 

кастрації – 8 випадків, спроби кастрації – 3 випадки тощо. Метою дослідження було бажання, 

щоб ці злочинці були притягнуті до відповідальності [7].  

Актуальність проблеми ґендерно-обумовленого насильства під час збройного конфлікту 

в Україні є дуже великою та надзвичайно важливою адже, для того, щоб не залишити нікого 

осторонь, особливо жінок і дівчат, які залякані або потерпають від насильства, потрібні 

ресурси, нормативно-правове регулювання, зобов’язання та програми, спрямовані на 

досягнення найбільш вразливих спільнот, а надто необхідно знати що відбувається та як 

діяти в таких ситуаціях усім верствам населення.  

У нинішніх реаліях суспільство повинно бути обізнаним щодо базових аспектів 

міжнародного гуманітарного права, розуміти значення ґендерно-обумовленого насильства,  

на яку підґрунтя його виникнення, а також алгоритм дій у відповідних ситуаціях,  

шляхи порятунку. 

Важливо проводити роз’яснювальну роботу щодо дії Закону України «Про запобігання 

та протидію домашньому насильству», адже багато людей приховують будь-яку інформацію 

стосовно цієї проблеми. 
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ЕФЕКТИВНІ ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ ГЕНДЕРНО-ОБУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ В 

ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ПЕРЕВІРКИ У 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

 

Діяльність поліції з початку її існування невід’ємно пов’язана із захистом населення в 

усіх сферах суспільного життя, саме тому проблема гендерно-обумовленого насильства є 

досить актуальною, адже це поширене явище, яке потребує вивчення не тільки з боку 

науковців але й практичних працівників задля мінімізації його поширення та боротьби із 

чинниками, які провокують його виникнення. 

В загальному, гендерне насилля – це насильство, що виникає над особою через її 

приналежність до певної статі та проявляється в психологічному, фізичному, сексуальному, 

економічному приниженні особою іншої статі. 

Гендерно-обумовлене насильство наявне у всіх сферах суспільного життя, виникаючи у 

сімейних, трудових чи інших відносинах громадян, де може існувати контакт між особами 

різної статі. Незважаючи на те, що характеризуючою рисою українського менталітету є 

возвеличення цінності сім’ї та родинних традицій, вагома частина випадків гендерно-

обумовленого насильства трапляється саме в межах певної сім’ї, про що свідчить статистика 

адміністративних та кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством. 

Варто зазначити, що гендерне насильство, яке виникає у сімейних відносинах, 

стосується як соціально захищених категорій сімей, так і сімей, що потребують допомоги. 

У зв’язку із сучасними економічними та політичними умовами виникла нова категорія 

соціально незахищеного населення, а саме внутрішньо переміщені особи. Ситуація, що нині 

склалась на Сході України, змушує звернути увагу науковців на вивчення всіх чинників, що 

виникають при співпраці із внутрішньо переміщеними особами, адже ця категорія громадян 

відноситься до вразливої верстви населення, що у більшості випадків потребує  

стороннього захисту. 

Статус внутрішньо переміщеної особи отримало близько 3,3 % від всього населення 

нашої держави, саме тому ми можемо стверджувати, що дана тематика є досить актуальною 

та потребує детального розгляду. 
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Перш за все, потрібно проаналізувати, хто саме підпадає під категорію внутрішньо 

переміщених осіб. Внутрішньо переміщені особи (ВПО) – це люди, які залишили свої 

домівки, рятуючись від небезпеки, але не перетнули міжнародний кордон, а залишились на 

території рідної країни. Внутрішньо переміщені особи перебувають під законним захистом 

свого уряду. Вони зберігають усі права та захист згідно з міжнародним законодавством з прав 

людини [1]. Особи, що підпадають під цю категорію жодним чином не можуть бути 

дискримінованими та обмеженими в своїх правах. 

Оскільки актуальним такий облік осіб став тільки у зв’язку із подіями останнього 

шестиріччя, а законодавчо був закріплений у 2014 році, необхідно звернути увагу на 

коливання в статистиці. Згідно із даними, опублікованими Міністерством соціальної політики 

України, слід зауважити, що максимального значення число внутрішньо переміщених осіб 

було зафіксовано станом на 5 вересня 2016 року взято на облік близько 1,7 млн переселенців 

або 1,3 млн сімей з Донбасу і Криму.  

Наразі останні статистичні дані дають змогу стверджувати, що кількість осіб із статусом 

внутрішньо переміщених зменшилась, а саме станом на 15 липня 2020 року взято на облік 

близько 1,4 млн переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської 

областей та АР Крим, що становить 3,3 % загальної чисельності населення України. Спад 

чисельності населення, що підпадає під категорію внутрішньо переміщених осіб 

характеризується тим, що певна частина осіб повернулись до населених пунктів, які 

покинули у зв’язку із неможливістю самореалізації на іншій території України. 

Співпраця Національної поліції із такою соціальною групою населення як внутрішньо 

переміщені особи суттєво відрізняється від співпраці з іншими верствами населення, оскільки 

внутрішньо переміщені особи часто потребують психологічної допомоги та підтримки. Ця 

категорія громадян, на жаль, часто знаходиться під психологічним тиском у зв’язку з їх 

соціальним становищем, а саме: відсутністю достатнього матеріального забезпечення, 

власного житла, втратою роботи та звичного кола спілкування, розірванням родинних 

близьких відносин. З такими особами необхідно встановлювати психологічний позитивний 

контакт, щоб запобігти виникненню насильства щодо них, а також задля уникнення 

приховування випадків насильства, адже нерідко особи, над якими вчиняється насильство, не 

звертаються за допомогою через страх її не отримати та постражджати більшою мірою від 

кривдника через намагання врятувати своє життя та здоров’я. 
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Важливою частиною у роботі із захисту цієї категорії громадян є проведення 

профілактичних бесід із оточуючими їх громадянами задля пришвидшення темпів соціальної 

адаптації осіб. Статус внутрішньо переміщеної особи в жодному випадку не може  

бути причиною задля неупередженого ставлення чи корисливого використання  

незахищеного становища особи із даним статусом як звичайного населення, так і працівників 

Національної поліції.  

Частиною щоденної діяльності працівників Національної поліції України є проведення 

поверхневої перевірки громадян, що регламентується статтею 34 Закону України  

«Про Національну поліцію». Відповідно до частини 1 статті 34 «Поверхнева перевірка як 

превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по 

поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі 

або транспортного засобу» [2]. Тобто працівник поліції має право тільки візуально оглядати 

особу та тільки проводити рукою, що в жодному випадку не передбачає прощупування 

певних частин тіла та витягування з особистих кишень речей, які особа повинна сама 

показати при проведенні даного превентивного заходу. 

Варто зазначити, що існує три основні процедури здійснення одного заходу 

(огляду особи) залежно від процесуального порядку: 

1) поверхнева перевірка – візуальний огляд особи/речей особи, яка не підозрюється у 

вчиненні адміністративного/кримінального правопорушення, проте існує достатньо підстав 

вважати, що вона має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено або становить загрозу 

життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб (ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію»); 

2) особистий огляд і огляд речей особи – застосовується до особи, щодо якої є відомості 

про вчинення нею адміністративного правопорушення або затриманої за його вчинення 

(наприклад, огляд перед поміщенням до кімнати для затриманих і доставлених (КЗД)  

(ст. 264 Кодексу України про адміністративні правопорушення, далі – КУпАП); 

3) особистий обшук/обшук особи – застосовується до особи, затриманої через підозру у 

вчиненні кримінального правопорушення або особи, яка бере участь у проведенні обшуку 

житла або іншого володіння особи (ч. 8 ст. 191, ч.ч. 3, 6 ст. 208, ч. 5 ст. 236 Кримінального 

процесуального кодексу України, далі – КПК України). 

Ці процедури не є альтернативними, тобто їх не можна застосувати на власний розсуд, а 

чітко регламентовані законодавством і повинні застосовуватись за умов і на підставах, що 

чітко ним визначені. Тільки поверхнева перевірка може передувати іншим видам огляду, але 
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не навпаки. Адже спосіб, у який вона здійснюється (візуальний огляд), відрізняється від 

огляду, що передбачає тактильний контакт, тобто має різні мету і результат. У будь-якому 

випадку, перед застосуванням превентивного заходу «поліція зобов’язана повідомити особі 

про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома 

нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи» (ч. 2 ст. 31 ЗУ  

«Про Національну поліцію»), тобто роз’яснити порядок проведення огляду/поверхневої 

перевірки, а також права особи при його здійсненні [3]. 

Також звертаючись до норм чинного законодавства, варто зазначити, що законодавець 

визначив підстави, порядок та особливості застосування цього превентивного заходу.  

Необхідно звернути увагу на частину 2 статті 34, згідно якої поверхнева перевірка здійснюється 

поліцейським відповідної статі. У невідкладних випадках поверхневу перевірку може  

здійснити будь-який поліцейський лише з використанням спеціального приладу або засобу. У цій 

частині статті законодавець доречно зробив уточнення щодо статі поліцейського, яким 

проводиться поверхнева перевірка задля унеможливлення виникнення майбутніх питань  

щодо гендерно-обумовленого насильства. Тобто незважаючи на те, що це тільки поверхнева 

перевірка, під час якої поліцейський не має права перевищувати межі службових повноважень та 

виходити за рамки особистого простору громадян, все ж вона повинна проводитись тільки 

працівником поліції тієї ж статі, що і особа до якої застосовується превентивний захід. 

Даний превентивний захід наразі регламентується тільки в Законі України «Про 

Національну поліцію» та певні фрагменти його регламентації можна зустріти й в 

Кримінально-процесуальному Кодексі України та Кодексі України про адміністративні 

правопорушення та інших нормативно-правових актах, що більшою мірою унеможливлювало 

посягання на права та свободи громадян. 

На нашу думку, необхідно на законодавчому рівні врегулювати процедуру проведення 

поверхневої перевірки та її підстав, шляхом деталізації умов її застосування та способів її 

проведення, щоб унеможливити гендерно-обумовлене насильство під час проведення цього 

превентивного заходу, а також обумовити фіксацію висновків за результатами проведення 

такого превентивного заходу.  
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ПОСИЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ 

 

Принцип ґендерної рівності закріплений у Конституції України: Стаття 3 закріплює 

рівність чоловіків та жінок в усіх сферах життя. Окрім даної норми, ґендерної рівності 

торкаються ст. 21, 24, 51. Частина третя ст. 24 Конституції безпосередньо присвячена 

подоланню дискримінації стосовно жінок в Україні та наголошує на тому, що рівність  

прав жінок і чоловіків забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у 

громадсько-політичній та культурній діяльності, у здобутті освіти та професійній підготовці, 

у праці та винагороді за неї і так далі [1]. Але відповідно до законодавства лише  

жінкам надається можливість поєднувати працю з материнством. Законодавчо чоловіки 

позбавлені такої можливості. Такий підхід є характерною ілюстрацією формального 

розуміння принципу ґендерної рівності. 

Політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  

спрямована на:  

1. твердження ґендерної рівності;  

2. недопущення дискримінації за ознакою статі;  

3. застосування позитивних дій;  

4. забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих 

рішень;  

5. забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання 

професійних та сімейних обов’язків;  

6. підтримку сім’ї, формування відповідального материнства і батьківства;  

7. виховання і пропаганду серед населення України культури ґендерної рівності, 

поширення просвітницької діяльності у цій сфері;  

8. захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою  

статі [2]. 

Серед населення України кількість жінок на вісім відсотків перевищує кількість 

чоловіків (53,9 % – жінок та 46,1 – чоловіки з 46 465,7 тис. осіб станом на 2007 р.), що 

породжує серйозні демографічні проблеми, які є підґрунтям для ґендерної нерівності, як у бік 
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жінок, так і чоловіків. У 2015 році Україна зайняла 67 місце серед 145 країн згідно з 

Глобальним звітом про стан ґендерної рівності у світі за індикаторами «ґендерне 

співвідношення серед депутатів Верховної Ради України та депутатів місцевих органів 

влади», «співвідношення середнього рівня заробітної плати жінок та середнього рівня 

заробітної плати чоловіків». 

Важливою проблемою є ґендерне насильство, воно дорого коштує суспільству.  

У 2007 році українському бюджету реагування на зареєстровані випадки насильства в сім’ї 

обійшлося приблизно в 158 464 540 грн. [3] Загальна ж вартість зареєстрованих випадків 

насильства в сім’ї в 2007 р. становила 669 249 795, 24 грн., причому більшу частину витрат 

були змушені понести самі потерпілі. У структурі цих витрат, більшість становлять ті, які 

лягають безпосередньо на плечі жертви – пов’язані із втратою майна (42,2 %) і зі  

здоров’ям (19,3 %). 

Стаття 2 Декларації ООН про викорінювання насильства щодо жінок визначає, що 

міжнародна спільнота визнає загальний характер форм насильства проти жінок. Визначення 

містить (але не обмежується ними):  

1. фізичне, сексуальне і психологічне насильство, яке має місце як в сім’ї, так і в 

суспільстві включно з побиттям;  

2. сексуальне насильство проти дівчаток;  

3. зґвалтування в шлюбі;  

4.  пошкодження жіночих статевих органів та інші традиційні практики, що завдають 

шкоди жінкам;  

5.  позашлюбне насильство;  

6. насильство, пов’язане з експлуатацією [4]. 

У системі Міністерства внутрішніх справ України станом на листопад 2017 р. 

працювало 296 248 осіб, із яких 69 519 жінок, що становить 23,5 %.  

Серед досвіду американських поліцейських структур досить типовим з цієї точки зору є 

проект «Нове робоче місце для жінок» щодо залучення більшої кількості жінок на службу  

та профінансований у 1995 році Міністерством праці США для департаменту поліції  

м. Альбукерка (Нью-Мехіко). Проект цікавий тим, що для його реалізації було розроблено 

нову стратегію залучення жінок до роботи в поліції і вже за два роки кількість жінок, що 

проходили службу в поліцейських підрозділах, зросла від 10 % до 25 %, а питома вага  

жінок-представників етнічних меншин у деяких відділах сягнула 47 % [5, c. 41–43].  
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Задля об’єднання зусиль щодо розширення прав та можливостей жінок, а також 

реалізації всіх зобов’язань та виконання завдань, належних до компетенції МВС, НГУ та 

ЦОВВ, Міністерство внутрішніх справ України одним із перших у 2017 році затвердило 

внутрішній План заходів щодо реалізації Національного плану дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року. Зазначеним планом 

було затверджено систему моніторингу та оцінки Плану заходів МВС, а також затверджено 

методичні рекомендації щодо виконання Плану МВС. За результатами дворічного виконання 

Національного плану Уряд України прийняв рішення про внесення змін до Національного 

плану дій 1325, оскільки під час реалізації Плану виникла необхідність у: ‒ розширенні кола 

виконавців Плану дій, ‒ вжитті заходів щодо покращення інфраструктурних та 

матеріальнотехнічних умов для служби жінок, ‒ посиленні складової, що стосується протидії 

сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом; ‒ розробленні спецкурсів та навчально-

методичних матеріалів з гендерних проблем освіти в надзвичайних ситуаціях, ‒ розширенні 

комплексу заходів щодо проведення навчань для суб’єктів виконання національного  

Плану дій. 05 вересня 2018 року Уряд України прийняв оновлений Національний  

план дій 1325 «Жінки, мир, безпека». З урахуванням цього у квітні 2019 року Міністерство 

внутрішніх справ розробило новий План, в якому значну увагу приділено питанням протидії 

сексуальному насильству та насильству, пов’язаному з конфліктом. Серед іншого, оновлено 

систему моніторингу та оцінки виконання Плану заходів[6, c. 8]. 

У 2019 році було проведено опитування майже 1500 працівників Національної гвардії 

України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, 

розподілених на три групи:  

1. працівники сектору безпеки, які на цей час проходять  

службу в зоні проведення ООС (опитування проводять у Донецькій та Луганській областях);  

2. працівники сектору безпеки, які брали участь в ООС та нині проходять службу в 

мирній зоні (опитування проводять по всіх регіонах України);  

3. працівники, які проходять службу в секторі безпеки, але ніколи не проходили 

службу в зоні конфлікту (на Сході України) (опитування проводять приблизно в трьох ‒ 

п’яти регіонах, з охопленням північних, південних, західних регіонів України, крім 

Донецької та Луганської областей). Результати дослідження надалі використовуватимуть для 

інтегрування гендерних аспектів у процес реформування сектору безпеки та оборони, 

посилення прихильності та підзвітності на рівні керівництва, підвищення потенціалу та 
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компетентності працівників щодо реалізації принципу рівних прав і можливостей для жінок і 

чоловіків, усунення перешкод до впровадження гендерної рівності та поліпшення умов 

служби жінок у зазначеному секторі [6, c. 14]. 

Таким чином, можна дійти висновку, що МВС не лише залучає жінок до служби в 

секторі безпеки, а й усіляко намагається допомагати їм у процесі роботи, якщо вони 

стикаються з труднощами чи мають потребу в ресурсах. Задля вирішення проблем, з якими 

стикаються жінки під час служби в секторі безпеки, створено інститут менторства 

«Українська асоціація представниць правоохоронних органів», громадську організацію, яка 

об’єднує жінок та чоловіків із різних правоохоронних агенцій. Асоціація є першою в Україні 

та унікальною для Східної Європи, оскільки сприяє впровадженню гендерно чутливих 

політик і практик у правоохоронних структурах [6, С.16]. 
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ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО В 
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ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТ 

 

Забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави, так зазначено у 

статті 3 Конституції України. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 

безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. В результаті анексії 

Автономної Республіки Крим, збройної агресії сусідньої держави у Донецькій та Луганській 

областях вперше в історії незалежної України були порушені (гарантовані Основним 

Законом) права мільйонів українців. Серед комплексу проблем, які виникли у результаті, 

гендерно обумовлене насильство потребує особливої уваги. 

Існують різні підходи до визначення цього поняття, ми розглядаємо гендерно 

обумовлене насильство як протиправні дії, які вчиняються над особою через те, що вона  

(або він) належить до певної статі. Таке правопорушення поділяється на «публічне»  

(або загальне, таке, що вчиняється над особою в громадському житті/суспільстві) та 

«приватне» (родинне або сімейне, тобто має внутрішній характер). Обидва види гендерно 

обумовленого насильства належать до спектру означеної теми, потребують наукового 

вивчення, аналізу та законодавчого врегулювання. 

Попри те, що проблематика збройного конфлікту на Сході України досить нова для 

нашої держави, порушене питання висвітлюється в численних наукових роботах: статтях, 

тезах, доповідях і ін. Серед науковців, які його досліджують: Е. Лібанова, Г. Герасименко, 

О. Макарова, С. Ничипоренко, О. Позняк, С. Полякова, О. Хмелевська та багато інших [1; 2]. 

Деякі пропозиції надавались і нами у збірці [3, с. 185–192], яку було підготовлено в Інституті 

законодавства Верховної Ради України, а також монографічній роботі [4]. 

Серед основних нормативно-правових актів, які стали правовою основою для 

врегулювання зазначених питань, розроблених та ухвалених Верховною Радою України 

упродовж перших років окупації, стали, зокрема, такі закони, як: «Про забезпечення прав і 
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свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»  

від 15.04.2014 р. № 1207-VII; «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 

від 20.10.2014 р. № 1706-VII; «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання 

ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей від 06.10.2017 р. № 2167-VIII; 

«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на 

тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 р.  

№ 2268-VIII та інші.  

Також було прийнято ряд указів, постанов та розпоряджень: «Національна  

стратегія у сфері прав людини»: Указ Президента України від 25.08.2015 р. № 501/2015; 

«План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини»: Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 р. № 1393-р; «Про пріоритетні заходи  

щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, 

підтримки ініціатив громадськості у цій сфері»: Указ Президента України від 01.12.2016 р. 

 № 534/2016; «Про затвердження Державної цільової програми відновлення та  

розбудови миру в східних регіонах України»: Постанова Кабінету Міністрів України  

від 13.12.2017 р. № 1071 тощо.  

До нормативно-правових актів щодо організаційно-правових засад запобігання та 

протидії, а також покарання за гендерно обумовлене насильство належать: «Про запобігання 

та протидію домашньому насильству»: Закон України від 07.12.2017 р. № 2229-VIII;  

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»: Закон України  

від 08.09.2005 р. № 2866-IV; «Про безоплатну правову допомогу»: Закон України  

від 02.06.2011 р. № 3460-VI; Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р.  

№ 1618-IV; Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III; Кримінальний 

процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI; «Про затвердження Порядку 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі»: Постанова Кабінету Міністрів України  

від 22.08.2014 р. № 658 та ін. 

Протягом багатьох років в Україні напрацьовується нормативно-правова база  

щодо запобігання та протидії гендерно обумовленого насильства. Однак, починаючи з  

2014 року (з початком збройного конфлікту на Сході країни), Україна зіткнулась з новими 

соціальними явищами, які суттєво ускладнили та поглибили означену проблематику.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#n2
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Анексія Криму, військові дії на Донбасі значно підвищили прояви агресії та конфліктів 

у суспільстві, а новими чинниками впливу стали: різке підвищення міграційного руху 

населення (переселенців з окупованих територій); мобілізація та відновлення призову на 

строкову службу до лав Збройних Сил України; зміна укладу життя мільйонів  

українців; ускладнення сімейних та родинних стосунків через ідеологічні розбіжності; 

підвищення рівня психологічного напруження населення загалом; поява неконтрольованої 

зброї по всім регіонам країни; зростання різних форм насильства через відсутність охорони 

громадського порядку на території ведення бойових дій (та прилеглих); посттравматичний 

синдром у демобілізованих військових, а також у населення, яке постраждало під час 

військових дій та інше. 

Серед першорядних заходів, інструментів вирішення питання: надання медичної, 

соціальної та правової допомоги постраждалим від насильства; збільшення кількості 

спеціальних закладів для постраждалих; створення соціальних груп підтримки;  

прийняття та реалізація державних та місцевих соціальних цільових програм тощо. Однак, 

враховуючи масштабність проблематики, до вирішення питань потрібно застосовувати 

комплексний підхід. 

В цьому аспекті важливими є реалізація таких нормативно-правових актів, як: «Про 

пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації 

українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сфері»: Указ Президента 

України від 01.12.2016 р. № 534/2016 та «Про затвердження Державної цільової програми 

відновлення та розбудови миру в східних регіонах України»: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 13.12.2017 р. № 1071. Програма, серед іншого, передбачає реалізацію  

механізму консолідації зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, територіальних громад, громадських інституцій та міжнародних 

організацій щодо надання допомоги найбільш вразливим верствам населення у подоланні 

ситуації на Сході України. 

Створення в Україні ефективного механізму реалізації та захисту прав і свобод  

людини передбачається і Національною стратегією у сфері прав людини (затверджена Указом 

Президента України від 25.08.2015 р. № 501/2015), а також планом заходів щодо її реалізації 

(затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України 23.11.2015 р. № 1393-р).  

Як публічне, так і приватне гендерно обумовлене насильство взаємопов’язане з 

комплексом проблем соціально-економічного характеру. Соціальний захист внутрішньо 
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переміщених осіб залишається одним з найважливіших та найскладніших в реалізації і 

потребує подальшого законодавчого врегулювання. Серед ухвалених нормативно-правових 

актів: «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»: 

постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 505; «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022» (постановою спрощено і 

полегшено нарахування для внутрішньо переміщених осіб субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг); «Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» від 11 липня 2018 р. № 548 (якою врегульовано питання 

виплати грошової допомоги дітям, які народилися після початку тимчасової окупації, АТО; 

збільшено розмір допомоги студентам та учням професійно-технічних навчальних закладів 

до закінчення закладів освіти) та інші. 

Таким чином, аналізуючи проблематику гендерно обумовленого насильства в умовах 

збройного конфлікту на Сході України у законодавчому аспекті, можна зазначити, що 

питання постійно перебуває у спектрі уваги органів державної влади, місцевого 

самоврядування, громадських інституцій та міжнародних організацій. Ухвалені відповідні 

закони, укази президента, постанови і розпорядження уряду, і процес законодавчого 

удосконалення триває. Аналіз дозволяє сформулювати і деякі пропозиції, законодавче 

врегулювання яких сприятиме зниженню рівня гендерно обумовленого насильства через 

збройний конфлікт на Сході України:  

1) прийняття державної програми щодо урегулювання механізму відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди громадянам України, заподіяної Російською Федерацією;  

2) прийняття державної програми щодо надання медичної допомоги внутрішньо 

переселеним особам, а також демобілізованим військовим (в тому числі для подолання 

посттравматичного синдрому);  

3) формулювання та реалізація чіткої державної політики щодо забезпечення 

внутрішньо переміщених осіб робочими місцями та житлом; 

4) удосконалення механізму надання соціальної підтримки переселеним громадянам  

(з урахуванням матеріального становища та соціального статусу); 

5) підсилення програм і заходів фінансовими ресурсами щодо розвитку 

міжрегіонального співробітництва з реалізації економічних, соціальних, освітніх, 
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туристичних, інформаційних та інших проектів (наприклад, «Український Донбас» тощо), 

спрямованих на зміцнення національної єдності та консолідації українського суспільства. 
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СЕКЦІЯ 4 

ВПЛИВ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  

НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ 

 

 

Холоднюк Зиновій Васильович, 

Голова Державної судової адміністрації України, 

кандидат наук з державного управління, 

Заслужений економіст України  

 

 

ВПЛИВ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 

 

Збройний конфлікт на сході України, що триває вже шостий рік, змусив судові установи 

різних інстанцій з Донецької та Луганської областей змінити місце свого розташування та 

переїхати до населених пунктів на підконтрольній Україні території.  

Відповідно до частини першої статті 151 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» Державна судова адміністрація України є державним органом у системі правосуддя, 

який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у 

межах повноважень, установлених законом. Державна судова адміністрація України в 

непростих економічних умовах під час проведення АТО та ООС докладає чимало зусиль 

задля забезпечення належних умов для здійснення правосуддя цими судами.  

У 2015 році відновлено роботу:  

Апеляційного суду Донецької області (нині – Донецький апеляційний суд) – 

в м. Бахмуті Донецької області; 

Апеляційного суду Луганської області (нині – Луганський апеляційний суд) та 

Луганського окружного адміністративного суду - в м. Сєвєродонецьку Луганської області; 

Донецький апеляційний адміністративний суд (нині – Перший апеляційний 

адміністративний суд) – в м. Краматорську Донецької області; 

господарських судів Луганської та Донецької областей, а також Донецького 

апеляційного господарського суду (на сьогодні перебуває у стадії ліквідації) – в м. Харкові. 

Вказані суди забезпечені службовими приміщеннями державної та комунальної форм 

власності, у яких створені належні умови для роботи суддів, працівників апарату суду, 

учасників судового процесу та відвідувачів судової установи. 
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На сьогодні частина суддів та працівників апарату суду Донецького апеляційного суду 

(які раніше розміщувалися в приміщенні суду у місті Донецьку), розміщена на умовах оренди 

в частині будівлі по вулиці Свободи, 10, у м. Бахмуті Донецької області.  

 

 

 
 

 

У приміщеннях, загальною площею 1426,84 кв. м, які займає суд, облаштовано: 

13 кабінетів суддів; робочі кабінети для працівників апарату суду; 5 залів судових засідань, 

(із яких 2 для розгляду кримінальних справ); конвойне приміщення із 9 камерами для 

тимчасового тримання обвинувачених (підсудних), засуджених; приміщення канцелярії, 

серверної, архіву.  

 

 

   
 

 

З метою покращення умов розміщення Донецького апеляційного суду у 2016 році 

придбано будівлю інженерного корпусу (літера Б) загальною площею 4579,7 кв.м  

по вул. Миру, 1 у місті Бахмуті Донецької області. Проте, на сьогодні вказана будівля 

потребує проведення будівельних робіт із її пристосування під потреби суду. 
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Після переміщення Перший апеляційний адміністративний суд (Донецький 

апеляційний адміністративний суд) розмістився на умовах оренди в будівлі комунальної 

форми власності по вул. Марата 15, у м. Краматорську Донецької області.  

 

 
 

У приміщеннях Першого апеляційного адміністративного суду загальною площею 1533 

кв. м. створені належні умови для роботи суддів, працівників апарату суду, учасників 

судового процесу та відвідувачів суду. 

 

     
 

Для відвідувачів суду облаштовано робоче місце з комп’ютером, принтером, 

безкоштовним доступом до Інтернет через Wi–Fi, канцелярським приладдям, питною водою. 
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Донецький окружний адміністративний суд розміщується на умовах оренди  

в будівлі державної форми власності загальною площею 1984,8  кв.  м, розташованої  

по вул. Добровольського , 1, у м. Слов’янську Донецької області.  

 

 

 
 

 

Створено умови для роботи суддів, працівників апарату суду та відвідувачів судової 

установи: приймальня оснащена всім необхідним для відвідувачів, встановлені інформаційні 

стенди, де є важливі відомості та необхідні дані, облаштовано робочі кабінети суддів і 

працівників апарату, вісім залів судових засідань, приміщення канцелярії, серверної, архіву, 

бібліотеки тощо. 

 

 

      
 

 

Господарський суд Донецької області, Господарський суд Луганської області, 

Донецький апеляційний господарський суд (на сьогодні перебуває у стадії ліквідації), 

розміщені на умовах оренди в адміністративній будівлі по проспекту Науки, 5 у  

місті Харкові, яка належить до сфери управління Міністерства оборони України. 
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Господарський суд Донецької області розміщується в частині приміщень площею 

1434,47 кв. м, у яких облаштовано: 19 кабінетів суддів (по 2 судді в одному кабінеті), робочі 

кабінети працівників апарату суду, 3 зали судових засідань та інші приміщення, необхідні для 

функціонування суду. 

 

 
 

У приміщеннях Господарського суду Луганської області, площею 1 356 кв. м 

облаштовано: 12 кабінетів суддів, робочі кабінети працівників апарату суду, приміщення 

канцелярії, архіву, серверної, 3 зали судових засідань, один із яких пристосований для 

розгляду «резонансних справ», оскільки дає можливість розміщення великої кількості 

учасників судового процесу та представників ЗМІ. 
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Луганський апеляційний суд розміщується та здійснює судочинство у двоповерховій 

будівлі державної форми власності по проспекту Дружби Народів, 16 у місті Севєродонецьку 

Луганської області, яка належить до сфери управління ДСА України.  

 

     
 

 

У приміщенні суду площею 1637 кв. м створені належні умови для роботи суддів та 

працівників апарату суду, учасників судового процесу, відвідувачів суду; облаштовано  

20 кабінетів суддів; 4 зали судових засідань (у тому числі 2 зали для розгляду кримінальних 

справ), 2 нарадчі кімнати. 

 

 

        
 

 

Луганський окружний адміністративний суд відновив роботу за новою адресою: 

проспект Космонавтів, 18, м. Сєвєродонецьк, Луганська область. 

До складу об’єктів цілісного майнового комплексу, що належить до сфери управління 

ДСА України, входять: триповерхова будівля з підвалом площею 2977,8 кв. метра, що 

складається з двох об’ємів (площа приміщення № 1 – 1669,3 кв. метра, приміщення № 2 – 

1308,5 кв. метра), поєднаних переходом), та гараж площею 166,1 кв. метра.  
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На сьогодні завершено проведення робіт з капітального ремонту частини 

адміністративної будівлі (приміщення №1), що пристосована під потреби Луганського 

окружного адміністративного суду:  

облаштовано 14 кабінетів (відповідно до фактичної кількості суддів,у разі збільшення 

кількості суддів існує можливість облаштування робочих кабінетів), вхідну перепускну 

групу, загальну канцелярія, приміщення серверної; 

 

    
 

просторі коридори з містами для очікування громадян, приміщення для ознайомлення 

з матеріалами справ;  
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для розгляду судових справ – 8 залів судових засідань, один з яких з нарадчою кімнатою 

облаштовано для розгляду резонансних справ. Зали судових засідань облаштовано 

«тривожними» кнопками, поєднаними системою сигналізації з виведенням на пульт охорони.  

 

 
 

Наприкінці квітня 2020 року Мар’їнський районний суд Донецької області розпочав 

повноцінну роботу в новій відремонтованій будівлі, розташованій по вул. Енергетиків,  

22 у місті Курахове Донецької області.  

 

 

Нова, власна відремонтована будівля відповідає всім вимогам для комфортної та 

безпечної роботи суддів і їх апарату, враховані всі вимоги для зручності відвідувачів суду та 

учасників судового процесу. 
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Також у судах встановлено стаціонарну систему відеоконференцзв’язку, що забезпечує 

розгляд справ у дистанційному режимі відповідно до норм процесуального законодавства. 

Для належного функціонування системи відеоконференцзв’язку суди забезпечено каналами 

Інтернет-зв’язку. Це не тільки зручно, а й забезпечує додаткову безпеку громадян – учасників 

судового процесу, які знаходяться в іншому місці за кілька сотень кілометрів від зазначених 

судових установ.  

 

 

 

 

З метою забезпечення доступності до правосуддя осіб з інвалідністю, громадян 

похилого віку, інших маломобільних груп населення зазначеними судами постійно 

вживаються відповідні заходи:  

– встановлено кнопку виклику на воротах, на вході до приміщення судової установи 

облаштовані пандуси, усі приміщення «вільного доступу», а саме канцелярія та зали судових 

засідань (за можливості) розташовані на першому поверсі;  
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– проведено дублювання шрифтом Брайля основних інформаційно-навігаційних 

покажчиків. 

 

        
 

Крім того, у судах визначені відповідальні працівники апарату суду, які забезпечують 

консультативне та фізичне супроводження відвідувачів, що належать до вказаних категорії 

громадян.  

 

 

Для забезпечення службовим житлом працівників,  

які переїхали на підконтрольні українській владі території  

у зв’язку з вимушеним переміщенням державних установ,  

за ініціативи ДСА України: 

– у 2017 році було виділено 114 млн. грн. (касові  

видатки склали 97,8 млн. грн.), що дозволило забезпечити службовим житлом 224 працівника 

судової установи;  

– у 2018 році виділено 174 млн. грн. додаткових бюджетних асигнувань 

спеціального фонду державного бюджету (при цьому касові видатки склали майже 139 млн. 

грн.), що дозволило забезпечити 194 працівника судових установ службовим житлом 

загальною площею понад 9 тис кв. метрів; 

– у 2019 році виділено 29,9 млн. грн. (касові видатки склали 28,8 млн. грн.), у 

результаті 38 працівників судових установ забезпечено службовим житлом загальною 

площею понад 2 тис. кв. метрів. 

Переміщення судів до нового міста розташування, розгорнення роботи у стислі 

терміни, впровадження правосуддя, де забезпечення принципу верховенства права для 

пересічного громадянина стає нормою життя, забезпечує повагу споживачів  
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юридичних послуг та є вкладом впевненості суддів та працівників апарату суду у розбудову 

правової держави. 

Однак, до цього часу залишається не вирішеним статус державного нерухомого майна 

судів Донецької та Луганської областей, які розташовані у зоні проведення операції 

об’єднаних сил:  

– у місті Донецьку та містах Донецькій області, де органи державної влади  

не здійснюють повноваження, розміщується: 27 об’єктів нерухомості (адміністративні 

будівлі, господарські споруди, гаражі) загальною площею близько 40 тис. кв. метрів,  

9 земельних ділянок загальною площею понад 18 тис. кв. метрів та 4 службові квартири; 

– у місті Луганську та містах Луганської області, де органи державної влади не 

здійснюють повноваження, розміщується: 53 об’єкта нерухомості (адміністративні будівлі, 

господарські споруди, гаражі) загальною площею близько 35 тис. кв. метрів та 19 земельних 

ділянок загальною площею понад 45 тис. кв. метрів.  

ДСА України неодноразово інформувала про це Кабінет Міністрів України, 

Міністерство юстиції України, Фонд державного майна України. 

Крім того, наразі у зв’язку з бойовими діями, які відбуваються на території  

Донецької та Луганської областей тимчасово не працюють 30 судів – Донецької області  

та 17 – Луганської області. 
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ІМУНІТЕТ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД СУДОМ ЗА ВЧИНЕННЯ 

ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ 

 

Справа Німеччина проти Італії перед Міжнародним судом ООН бере свій початок з 

подій Другої світової війни, коли німецькі війська окупували значну частину італійської 

території та вчинили серйозні порушення міжнародного гуманітарного права. Ці порушення 

включають різанини над цивільним населенням та депортацію цивільних осіб та солдатів з 

метою примусової роботи в Німеччині та на окупованих територіях. У лютому 1947 р. 

Союзники уклали з Італією мирний договір, метою якого було врегулювання правових та 

економічних наслідків війни, а в 1953 р. Федеративна Республіка Німеччина прийняла 

федеральний закон, що надає право на репарація за жертви соціалізму, переслідувані 

нацистським режимом [1]. Однак різні позови проти громадян Італії на підставі зазначеного 

закону не мали ефекту через його обмежену сферу дії, порушення яких використовувались 

таким чином, щоб уникнути будь-якої компенсації. 

Зовсім недавно, у серпні 2000 р., було затверджено федеральний закон, що передбачає 

непряму компенсацію особам, які, серед іншого, підлягають примусовій праці, за умови, що 

їх не вважають військовополоненими. Це обмеження призвело до того, що німецькі суди 

позбавили італійських громадян, які нібито перебували у полоні, навіть якщо цей статус не 

був визнаний німецьким рейхом. 

З огляду на цей контекст, Луїджі Ферріні, громадянин Італії, який потрапив у полон у 

серпні 1944 р. і був депортований до Німеччини, де був затриманий і підданий примусовій 

роботі з боєприпасах до кінця війни, розпочав судовий процес проти Німеччини на 

італійській території, точніше перед судом Ареццо. Справа Ферріні вперше розглядає 
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питання про взаємозв’язок між імунітетом іноземної держави та стандартами основних 

прав [2]. Вирішивши справу неприйнятною через імунітет від німецької юрисдикції, позов 

Ферріні дійшов до італійського верховного суду – Corte di Cassazione. Рішенням  

від 11 березня 2004 р. Суд визнав юрисдикцію італійських судів щодо вимог про 

відшкодування збитків, поданих Ферріні проти Німеччини, на такій підставі: Державний 

імунітет не застосовуються у випадках, коли беруть участь діяння, що становлять 

міжнародний злочин. Насправді серед актів, що здійснюються німецькими збройними силами 

та іншими владами Рейху, є масові вбивства, вчинені проти цивільного населення, та 

депортація цивільних чи військовополонених до Німеччини з метою їх підпорядкування. 

примусова праця в збройовій промисловості. 

Цю ж основу використав суд Флоренції у своєму рішенні від лютого 2011 р., в якому 

було вирішено, що Німеччина повинна компенсувати Ферріні. На думку Суду, норми, що 

стосуються імунітету від юрисдикції, не є абсолютними і на них не може посилатися держава 

у разі вчинення дій, що становлять злочини згідно з міжнародним правом. Справа Ферріні 

дозволила подати до Італії багато вимог про відшкодування шкоди особам, які можуть 

потрапити або не бути в подібних ситуаціях, відкривши двері для засуджень Німеччини за 

порушення, скоєні під час війни Громадяни Італії та Греції [3]. 

Прагнучи забезпечити свій імунітет від юрисдикції та уникнути виконання цих рішень 

про засудження, Німеччина звернулася до Міжнародний суд ООН 23 грудня 2008 р. Країна 

стверджувала, що Італія не поважала наданий їй імунітет. Міжнародне право, постановивши 

прийняті в його судах цивільні позови, спрямовані на отримання компенсації шкоди, 

заподіяної порушеннями міжнародного гуманітарного права, скоєними Німецьким Рейхом 

під час Другої світової війни, а також шляхом вжиття заходів забезпечення на німецькому 

майні, розташованому на італійській території (Вілла Вігоні). Німеччина також заявляла, що 

Італія порушила її імунітет, дозволивши визнати рішення грецьких цивільних судів у 

подібних ситуаціях. Завдяки цим заходам, Італія буде нести міжнародну відповідальність і 

повинна відшкодувати заподіяну шкоду. 

Суд дозволив втручання Греції як держави, яка вступила в справу, і визнав її 

юрисдикцію на підставі арбітражного застереження, на яке посилається Німеччина (стаття 1 

Європейської конвенції про вирішення спорів у Тихому океані). По суті, більшістю голосів 

суд вирішив, що Італія порушила німецький імунітет згідно з міжнародним правом, 

санкціонуючи цивільні судові розгляди у своїх судах та вживаючи заходи правозастосування, 



 

341 

 

майно яких є Німеччиною власника, а також шляхом визнання рішень грецьких судів в Італії 

на основі тих самих аргументів. Прийнявши цю позицію, яка збила з пантелику значну 

частину доктрини, Суд уникав стикатися з тернистим конфліктом, що стосується державного 

імунітету та порушення правил jus cogens [4], відкинувши ідею народжуваного виключення з 

державного імунітету. Навпаки, вона обрала консервативну та формалістичну позицію, не 

беручи до уваги наслідки свого рішення з урахуванням інтересів постраждалих осіб, і перш за 

все, ігноруючи прогресуючу ерозію імунітету через обмеження державний суверенітет та 

поява особистості як суб’єкта міжнародного права. 

Немає сумнівів, що скоєні злочини є серйозними порушеннями міжнародного 

гуманітарного права або міжнародного права, застосовного до збройних конфліктів того часу, 

вони потрапили в доме jus cogens. Ця дискусія зосереджується, зокрема, на поширенні 

державного імунітету на справи, що стосуються практики міжнародних злочинів, що 

характеризуються як імперативні норми міжнародного права. З огляду на позицію, прийняту 

Судом, ця стаття намагається критично придивитися до аргументів, які, як правило, 

вважають, що існує конфлікт між державним імунітетом та правилами jus cogens, 

стверджуючи, що різниця між процесуальні та матеріальні норми виявляються штучними та 

формалістичними (I). Крім того, державний імунітет має відносний характер, коли йдеться 

про серйозні порушення прав людини та Міжнародного гуманітарного права, що мають 

статус jus cogens норм(II). Необхідно проводити поступове читання державної практики у 

сфері державних імунітетів, враховуючи сучасну еволюцію міжнародного права та появу осіб 

як суб’єктів міжнародного права. Здається, це було проігноровано рішенням більшості Суду. 

Судячи з справи Німеччина проти Італія, більшість голосів наклала процедурний  

бар’єр для ефективного захисту прав людини та міжнародного гуманітарного права. 

Міжнародний суд ООН не вперше проводить різницю між матеріальними та процедурними 

стандартами. Фактично, у справі Mandat d’Arrêt Суд підтвердив, що юрисдикційний  

імунітет має процесуальний характер, а кримінальна відповідальність має характер 

матеріального правила [5]. Однак у цій справі не було проведено жодного критичного аналізу 

щодо розмежування процедурних та матеріальних стандартів, і критерії цієї різниці не 

визначені [6]. Мотивування Суду в більшій мірі критикується доктриною, оскільки  

рішення розглядалося як надмірно формалістичне та консервативне, відірване від поточної 

реальності та не могло привести до задовільних результатів, що враховують права  

людей [7]. Здається, ця позиція базується на належній ролі, яку покладає Суд, а саме –  
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на роль нейтрального арбітра виключно міждержавних дискусій, відірваного від 

гуманістичних цінностей, що плетуть міжнародний порядок. Очевидно, це обмежувальне 

бачення його місії, яке спрямоване на уникнення будь-якого тлумачення міжнародного права, 

яке може поставити під сумнів його законність. 

У рамках доктрини ведуться суперечки щодо існування відмінностей у міжнародному 

праві між нормами, що регулюють процедуру, та тими, що регулюють суть справи, особливо 

щодо конфліктів між міждержавним імунітетом та серйозними порушеннями. прав людини та 

міжнародного гуманітарного права. З одного боку, є ті, хто підтримує необхідність такого 

розмежування в рамках міжнародного права, щоб виправдати визнання державного імунітету 

і, таким чином, відмінити порушення імперативних норм [8]. З іншого боку, є ті, хто 

стверджує, що не існує такого поняття як радикальна категорія, оскільки мова не йде про 

поділ фізичних елементів, таких як нафта і вода. Ризики, на які часто вказує реалістична чи 

ортодоксальна школа міжнародного права, - це можливе погіршення двосторонніх відносин 

між територіальною державою та державою, відповідальною за порушення, а також ризик 

незліченних суперечок, які могли б процвітати в національних судах [9]. Однак ці – політичні 

ризики лише гіпотетичні, позбавлені будь-якої наукової цінності і не мають сили впливати на 

дискусію навколо ієрархії норм. 

Присвоєння імунітету державі, яка вчинила серйозні порушення прав людини та 

міжнародного гуманітарного права, призведе до підриву ефективності правління  

jus cogens, позбавляючи його змісту. Слід враховувати зміст усієї системи стандартів, 

уникаючи суперечностей між стандартами. Насправді існують процесуальні зобов’язання,  

що випливають із імперативного характеру норм jus cogens. Цей процесуальний вимір 

ґрунтується на зобов’язаннях щодо захисту erga omnes, що випливають із відповідної 

норми jus cogens, як це вже визнав сам Суд у справах Barcelona Traction Light and Power 

Company Limited (Бельгія проти Іспанії) та Східний Тимор (Португалія проти Австралії). 

Таким чином, будь-яке правило jus cogens накладає зобов’язання erga omnes і навпаки.  

У цій справі зобов’язання erga omnes щодо захисту, які повинні бути гарантовані 

горизонтально та вертикально, полягають як у неможливості посилання на державний 

імунітет у разі порушення імперативних норм, так і в необхідності компенсації жертвам. 

Таким чином, не було б сенсом визнавати імперативний статус норми за міжнародним 

правом, не надаючи гарантії її ефективності, підриваючи права осіб отримувати компенсацію 

за збитки, заподіяні їм у в силу цих. У цьому сенсі стаття 41 проекту статей про 
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відповідальність держав за міжнародно-неправомірні дії, прийнятого Комісією міжнародного 

права, який стосується наслідків серйозних порушень, спричинених імперативними  

нормами, передбачає, що держави не повинні не повинні визнавати законність ситуації, яка 

виникла внаслідок порушення імперативної норми, ані надавати будь-яку допомогу чи 

допомогу для продовження цієї ситуації. Обов’язок невизнання відноситься до загального 

принципу, згідно з яким права не можуть виникати внаслідок протиправного діяння  

(ex injuria jus non oritur). Його співвідношення полягає у тому, щоб з часом порушити 

питання не стало справжнім фактом та не кристалізувалось .На думку Комісії міжнародного 

права, зобов’язання щодо невизнання відображає усталену практику, інтегровану у звичаєве 

міжнародне право. Вважається, що таке зобов’язання стосується офіційного невизнання 

ситуації, що виникла внаслідок серйозних порушень, а також зобов’язання не вчиняти дій, які 

призвели б до такого визнання. 
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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО 

КОНФЛІКТУ В ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 

 

У зв’язку із збройним конфліктом в Донецькій та Луганській областях Україна 

опинилась у ситуації, коли її частина території є непідконтрольною. Через що органи 

державної влади, правоохоронні органи функціонують в умовах що не сприяють належному 

виконанню ними своїх завдань та функцій. Дана проблема не оминула і діяльність органів 

досудового розслідування та сферу правосуддя, в наслідок чого ускладнюється боротьба зі 

злочинними проявами на даній території.  

Згідно із статичними даними, за шість місяців поточного року органами  

правопорядку Донеччини розслідувалося більше 5 тисяч кримінальних проваджень щодо 

понад 8 тисяч правопорушень, вчинених в умовах збройного конфлікту. Зареєстровано  

понад 500 кримінальних правопорушень даної категорії, що на 30 % більше, ніж за 

аналогічний період минулого року. Зокрема, збільшилась кількість особливо тяжких 

кримінальних правопорушень таких як розбої, вимагання, злочини проти життя та  

здоров’я особи, у тому числі умисних вбивств. Особливо складним є досудове  

розслідування по категорії кримінальних проваджень що пов’язані з кримінальними 

елементами, які завдають шкоди суверенітету України, посягаючи на її територію та основні 

права її громадян [1]. Не підконтрольність території в умовах збройного конфлікту 

призводить до певних ускладнень при провадженні досудового розслідування. Як правило 

ухилення від слідства осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності,  

перебування підозрюваних осіб у збройних формуваннях, їх переховування на 

непідконтрольних територіях унеможливлює здійснити виклик цих осіб до органів 

досудового розслідування чи суду, а в подальшому виключає ймовірність притягнення  

їх до кримінальної відповідальності взагалі, й відновлення порушених прав і свобод  

інших учасників кримінального провадження. У зв’язку з цим, актуально на сьогодні є 

визначення основних напрямів удосконалення діяльності органів досудового розслідування із 
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запровадженням щодо цього дієвого правового механізму, що сприятиме здійсненню 

ефективної боротьби зі злочинністю. 

Особливості кримінального провадження в умовах збройного конфлікту в Донецькій та 

Луганській областях, зокрема проблеми та перспективи заочного провадження в  

кримінальному судочинстві України та її значення для захисту прав і законних інтересів сторін 

досліджували П. Пархоменко, М. Мазур та В. М. Трохименко. Узгодження заочного 

кримінального провадження із прецедентною практикою Європейського суду з прав людини, 

деякі аспекти реформування кримінального судочинства та гарантії правосуддя в контексті  

норм міжнародного права а також зарубіжний досвід з цього питання проаналізували у своїх 

роботах О. Ю. Татаров, С. А. Головатий та В. В. Онопенко. Проблеми застосування  

норм кримінального процесуального законодавства в умовах проведення АТО висвітлила 

О. В. Капліна. Однак, обґрунтовані у висновках зазначених робіт пропозиції самі по собі  

на науковому рівні не спроможні вирішити всі проблемні питання які виникають під  

час провадження досудового розслідування в умовах збройного конфлікту й відповідно 

потребують подальшого впровадження у зміст нормативно-правових актів. Адже  

недосконалість нормативно-правових актів, власне як і неузгодженість між правовими нормами, 

призводять до порушення системності в правовому регулюванні певного виду діяльності 

і тим самим знижують його ефективність, а також створюють незручності в  

правозастосовній практиці, у зв’язку з чим особливо актуально стоїть питання їх подолання у 

законодавстві України.  

Одним із перших кроків вирішення такої ситуації на державному рівні, а також  

з метою забезпечення виконання таких завдань кримінального провадження як швидке,  

повне та неупереджене розслідування і судовий розгляд кримінального провадження  

з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 

відповідальності в міру своєї вини і щоб до кожного учасника кримінального провадження 

була застосована належна правова процедура 7 жовтня 2014 року був прийнятий  

Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ 

національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини». Цим законом  

доповнено КПК України главою 241 «Особливості спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень». Чим було запроваджено процедуру спеціального досудового 
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розслідування (in absentia) або ж, як по іншому зазначають правники, заочного провадження 

до певної категорії злочинів.  

Запровадженими змінами законодавець визначив, що процедурно спеціальне досудове 

розслідування може здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді щодо чітко визначеного 

переліку злочинів передбачених статтями 109, 110, 1102, 111-116, 118, ч. 2-5 ст. 191  

(у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 

255-2585, 348, 364, 3641, 365, 3652, 368, 3682, 3683, 3684, 369, 3692, 370, 379, 400, 436, 4361,  

437-447 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від 

органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у 

міждержавний та/або міжнародний розшук. Ще однією підставою здійснення спеціального 

досудового розслідування є ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий 

виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) 

підозрюваного, обвинуваченого та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 

розшук (ч. 2 ст. 2971 КПК України). З приводу чого слід зазначити, що оголошення в розшук 

підозрюваної особи можливо після повідомлення їй про підозру, що відповідно за умови 

ухилення особи від виклику слідчого, прокурора чи судового виклику слідчого судді, суду 

неможливо здійснити, у зв’язку з чим, і унеможливлюється та ускладнюється процес 

спеціального досудового розслідування. 

Слід відмітити, що незрозумілою є позиція законодавця щодо визначення саме такої 

категорії злочинів до якої може здійснюватися спеціальне досудове розслідування, так як в 

статті чітко визначено, що здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших 

злочинів не допускається (ч. 2 ст. 2971 КПК України). 

Як і спеціальне досудове розслідування судовий розгляд у кримінальному провадженні 

щодо злочинів, зазначених у частині другій статті 2971 КПК України, може здійснюватися 

також за відсутності обвинуваченого (in absentia), крім неповнолітнього, який  

переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний  

та/або міжнародний розшук. За наявності таких обставин за клопотанням прокурора,  

до якого додаються матеріали про те, що обвинувачений знав або повинен був знати про 

розпочате кримінальне провадження, суд постановляє ухвалу про здійснення спеціального 

судового провадження стосовно такого обвинуваченого (ст. 602 КПК України ). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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При наявності таких обставин за клопотанням прокурора, до якого додаються  

матеріали про те, що обвинувачений знав або повинен був знати про розпочате кримінальне 

провадження, суд постановляє ухвалу про здійснення спеціального судового провадження 

стосовно такого обвинуваченого (ст. 602 КПК України) [2]. За Кримінально-процесуальним 

кодексом України 1960 року (КПК України 1960 року) кримінальна справа також  

могла розглядатися за відсутності підсудного у випадках, коли останній перебував  

за межами України та ухилявся від явки до суду, або коли справу про злочин, за який  

не може бути призначено покарання у виді позбавлення волі, підсудний просить розглянути  

у його відсутності (ч.1-2 ст. 262 КПК 1960 року). Але на відмінно від чинного КПК України 

в КПК 1960 не був визначений перелік злочинів по яким міг здійснюватися спеціальний  

судовий розгляд. 

Противниками заочного кримінального провадження є С. А. Головатий [3] та 

В. В. Онопенко [4], які вважають, що таке провадження порушує права обвинуваченого на 

захист і принцип змагальності сторін, знижує активність суду у процесі судового розгляду. 

Проте, на нашу думку в даній позиції не враховано, що не здійснення спеціального 

досудового розслідування або спеціального судового розгляду – сприяє затягуванню 

досудового розслідування і відповідно в подальшому унеможливлює судовий розгляд в 

цілому, чим порушуються права потерпілої від злочину особи. 

Кримінальні процесуальні норми щодо заочного кримінального провадження 

узгоджуються зі змістом Резолюції №75(11) Комітету Міністрів Ради Європи щодо критеріїв, 

які регламентують розгляд, що проводиться за відсутності обвинуваченого. Про можливість 

проведення заочного провадження за умови забезпечення прав й свобод людини визначених 

Європейською конвенцією прав людини неодноразово йдеться в рішенні Європейського суду 

із прав людини(ЄСПЛ), як це зазначено в рішеннях по справах «Шомоді проти Італії», 

«Меденіца проти Швейцарії») [6, c. 126]. 

Можливість здійснення кримінального провадження за відсутності обвинуваченого 

передбачено у кримінально-процесуальному законодавстві Болгарії, Чехії, Німечинни, 

Швейцарії та ін. Проте повноваження суду щодо прийняття рішення про призначення 

покарань у таких випадках значно вужчі, ніж у звичайних кримінальних справах.  

Наприклад, максимальний строк ув’язнення, який можна постановити заочно в Австрії, 

становить три роки, у Чехії – п’ять років. У Німеччині позбавлення волі за результатами 

заочного процесу взагалі неможливе. У Болгарії застосування заочного розгляду 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0007.html#245
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кримінального провадження, навпаки, обмежене справами за обвинуваченням у тяжких 

злочинах, в яких присутність обвинуваченого є обов’язковою [5]. Якщо розглянути  

вітчизняне кримінальне законодавство, то згідно з ч. 2 та ч. 4 ст. 12 КК України під дану 

категорію кримінальних справ підпадають проступки або нетяжкі злочини, що не суперечить 

прецедентній практиці ЄСПЛ.  

Також за кримінально–процесуальним законодавством Німеччини з метою вирішення 

проблеми явки до суду передбачено механізм спонукання обвинуваченого до явки в суд 

шляхом: тимчасової конфіскації майна; надання письмової гарантії недоторканості, яка може 

пов’язуватися з виконанням певних умов [5].  

Щодо застосування інституту заочного розгляду О. Ю. Татаров провівши порівняльний 

аналіз рішень ЄСПЛ із вітчизняним законодавством зазначив, що застосування інституту 

заочного розгляду, що забезпечує розгляд кримінальної справи в розумний строк, можливо за 

умови виконання наступних рекомендацій. Зокрема, інститут заочного розгляду має: 

використовуватися здебільшого лише щодо справ невеликої тяжкості (справ про проступки); 

гарантувати право обвинуваченого на справедливий судовий розгляд. Жодна справа не має 

розглядатись, якщо особу протягом часу, що дозволяє їй з’явитися до суду й підготувати свій 

захист, не було сповіщено повістками, якщо лише не буде встановлено, що вона навмисно 

прагнула уникнути правосуддя. Причому в повістці мають бути зазначені наслідки неявки 

обвинуваченого, тощо [6]. 

Отже, з урахуванням викладеного слід зазначити, що як один із варіантів  

вирішення проблеми неявки обвинуваченого до органів досудового розслідування  

та суду, враховуючи досвід зарубіжних країн а також прецедентну практику ЄСПЛ  

необхідно розробити та запровадити механізм спонукання обвинуваченого до явки в  

суд та органи досудового розслідування, й передбачити в КПК України можливість 

провадження спеціального досудового розслідування та судового розгляду щодо проступків 

та не тяжких злочинів. 

Також Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального  

кодексу України щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах  

воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції»  

від 12 серпня 2014 року № 1631-VII доповнено КПК України розділом IX1 «Особливий 

режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі 

проведення антитерористичної операції». Зі змісту якого вбачається делегування частини 



 

349 

 

повноважень слідчого судді щодо прийняття рішення про проведення обшуку, негласних 

слідчих (розшукових) дій, а також повноважень щодо обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою на строк до 30 діб до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, 

передбачених статтями 109-1141, 258-2585, 260-2631, 294, 348, 349, 377-379, 437-444 

КК України, відповідному прокурору. 

Проте, доречно зазначає П. Пархоменко, що «основна ідея цього Закону  

суперечить нормам Конституції і чинного законодавства України. Це пояснюється тим, що по 

своїй суті «превентивне» затримання особи на термін до 30 діб фактично є триманням під 

вартою, і тому на нього мають повністю поширюватись вимоги та гарантії, передбачені  

ст. 29 Конституції. Тому є очевидною суперечність положень закону з положеннями 

вищевказаної статті Конституції України, де наголошено, що у разі нагальної необхідності 

запобігти злочинові чи його припинити уповноважені на те законом органи можуть 

застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість 

якого упродовж сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затриману особу негайно 

звільняють, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено 

вмотивованого рішення суду про тримання під вартою. 

Навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану (однак вказані правові  

режими не передбачають проведення АТО) окремі обмеження прав і свобод не можуть  

бути поширені на права і свободи, передбачені ст. 29 Основного Закону (ст. 64  

Конституції України)» [7, с. 339-340]. 

Крім того, доповнення КПК України статтею 615 не вирішило всіх проблем, які 

існують, адже закон не передбачає якогось дійсно «особливого режиму досудового 

розслідування». Особливість полягає тільки в тому, що частина повноважень слідчого судді 

вимушено та тимчасово передається прокурору.  

Підводячи підсумок зазначаємо, що запровадження спеціального досудового 

розслідування і спеціального судового провадження а також особливого режиму досудового 

розслідування має велике значення для притягнення до відповідальності осіб за  

вчинення злочинів проти основ національної безпеки України та громадської безпеки, а 

також забезпечення конфіскації майна. Проте дані норми не вирішують інших проблем,  

які виникають при взаємодії слідчого з керівником органу досудового розслідування, 

прокурором та слідчим суддею при прийняті процесуальних рішень по кримінальному 

провадженню, та організації досудового розслідування. Також, незрозумілою є позиція 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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законодавця чітко визначаючи вичерпний перелік категорій злочинів, стосовно яких  

може проводитися спеціальне досудове розслідування, та по яким прокурор наділяється 

делегованими повноваження. Зокрема, вважаємо, що такі повноваження було б  

доцільно давати прокурору і відносно особливо тяжких злочинів проти життя, здоров’я,  

честі, гідності людини, її недоторканності і безпеки, які визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю (ст. 3 КУ), зокрема стосовно осіб, які вчинили вбивства, зґвалтування, 

катування, захоплення заручників тощо. Адже права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави, відповідно держава відповідає  

перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави (ст. 3 КУ). 
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ВПЛИВ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ НА ПОЯВУ І 

ПОШИРЕННЯ ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА 

 

Насильство ще з давніх часів вважається одним з найсерйозніших порушень прав 

людини. Багато людей боролася з ним усе життя, але все-таки не вдалося зовсім позбутися 

його. Це відбулося через те, що насильство дуже сильно захопило свідомість людей, вони 

звикли жити над цькуванням та переважанням одних над іншими. Яскравий приклад  

цьому – патріархат. Домінування чоловік в сім’ї та державі характерне ще для мідної, 

бронзової, ранньозалізної доби. З часом це переважанням ставало меншим, залишалося не 

таким явним, але навіть в наш час залишились прояви цього негативного явища. 

Для розкриття теми та початку міркувань треба зазначити, що «гендер» є певною 

сукупністю соціальних, фізичних (біологічних) ознак, що характеризують конкретні позиції 

або становища осіб у суспільстві. Існують два види гендеру, які вже були вказані вище. Для 

біологічного характерне визначення відмінностей осіб за фізіологічними та анатомічними 

особливостями тіла чоловіків та жінок. Для соціального ж – не зовсім (деякі науковці 

стверджують, що соціальний гендер може не збігатися зі статтю особи). Цей вид 

виокремлює осіб за певними культурними, соціальними та етнічними переконаннями і 

нормами суспільства [1, с.68]. 

Для військових конфліктів у наш час характерний вагомий вплив на життя чоловіків та 

жінок. З давнини склався стереотип, що жінки є пасивними спостерігачками під час якихось 

збройних протистоянь, але це далеко не так. Якщо подивитися на сучасних жінок, то можна 

побачити, що вони активістки: працюють у органах внутрішніх справ, служать у Збройних 

силах України та добровольчих батальйонах. Також багато з них є волонтерами, які прямо 

зараз допомагають на тимчасово окупованих територіях (Сході України)  
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Наявність гендерно-обумовленого насильства на території військових конфліктів 

суперечить багатьом Міжнародним документам – наприклад, Римському статуту 

міжнародного кримінального суду та Женевській конвенції. Антон Кориневич, доцент 

Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка зазначав: «Я думаю:  

цінність цього звіту – саме в наявності цієї статистики. Обов’язково треба перекласти  

його англійською мовою, надіслати в Гаагу до офісу прокурора МКС (Міжнародний 

кримінальний суд), де саме зараз відбувається детальне вивчення та аналіз справи  

(вплив збройного конфлікту на Сході України на гендерно обумовлене насильство).  

Я вважаю, що це неабияк може вплинути позитивно на рух справи в МКС та відкриття 

справи для повного розслідування всієї ситуації на Донбасі, що включатиме ці злочини», – 

заявив він [2]. 

Гендерно обумовлене насильство – це окремий вид насильства, що пов’язаний з 

цькуванням, агресивною поведінкою, застосуванням сили до осіб іншої статі. Гендерно 

обумовлене насильство вчиняється як в публічному житті (громаді), коли агресор ніяким 

чином не пов’язаний із потерпілою особою, так і в індивідуальному (родині), коли він 

пов’язаний з потерпілою особою сімейними або родинними зв’язками. За статистикою ж 

більшість випадків такого насильства характерна для сімейних відносин. 

Початку XXI століття характерна актуалізація теми гендерного насильства, що 

стосується багатьох країн світу, зокрема, і України: ще досі існує насильство над жінками. 

Дослідники з Вашингтона, працюючі в Інституті світових проблем, вказують, що 

насильство до жінок є соціальною проблемою, якій характерне зростання та 

розповсюдження, але ж ця проблема менш за все усвідомлена людством як сферою 

порушення прав людини. Щороку 25 листопада, починаючи з 1999 р., у світі відзначають 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок під егідою ООН та 

проводиться щорічна акція: «протидія гендерному насильству протягом 16 днів». Це стало 

знаком того, що людство нарешті визнало гендерно обумовлене насильство, як порушення 

прав людини і, перш за все, жінок. Жіночий рух отримав світове значення та зробив 

великий внесок у викорінення дискримінації за статевою ознакою [3]. 

У багатьох країнах, не лише в Україні статистичні показники не можуть достовірно 

передавати інформацію щодо ситуації гендерно обумовленого насильства. Цей факт не дає 

можливості правильно оцінити та спрогнозувати цю проблему в умовах збройного 

конфлікту на сході України. Навіть по тій інформації, що мається, можна зробити висновок: 
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гендерно обумовлене насильство – це поширена проблема в Україні. Дослідження ФН ООН 

стверджують, що жінки віком від 15 до 49 років, які потерпали від фізичного насильства 

зросла з 17 відсотків 2007 року до 19 відсотків 2014 року.  

Труднощі з документуванням мають багато міжнародних організацій, бо зібрані дані 

мають фрагментарний характер. Моніторингова місія ООН з прав людини коментує це 

таким чином: «Дані про гендерно-обумовлене та сексуальне насильство дуже сегментовані 

переважно через те, для жінок та чоловіків не приємно та страшно розказувати про 

зґвалтування та інші форми насильства через суспільний осуд та висміювання» [4, c.29]. 

Дивлячись на війну і насильство з точки зору гендерної нерівності, можна зробити 

висновок, що жінки та чоловіки потерпають від них, але по-різному та не однаково. 

Наприклад, життя жінок під час військових конфліктів на сході України зараз дуже важке та 

неоднозначне, так як вони змушені переселятися для знаходження більш безпечного місця 

для своїх дітей, родичів та себе самих. 

По статистиці: більшість випадків гендерно обумовленого насильства стосується 

жінок, тобто їх використовують заради маніпуляції та погрози місцевих жителів. Також слід 

зазначити, що більшість випадків, пов’язаних з домашнім насильством, відбувається в 

родинах, що складаються хоча б з одного військового, який був у АТО. Це відбувається 

через те, що військові, повертаючись із зони бойового конфлікту (Сходу України), не готові 

одразу жити так, як це було раніше. Під час війни вони отримують психологічну напругу та 

іноді може знадобитися допомога лікарів для того, щоб військові змогли адаптуватися до 

звичайного життя. Науково доведено, що з часом військові, які не лікувалися та не встигли 

адаптуватися до звичайного життя, можуть агресувати, до них повертаються старі 

симптоми, а іноді навіть посилюються [5, c.14-15]. 

З 2018 року діє оновлений Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», в якому зазначені основні суб’єкти домашнього насильства, принципи 

запобігання і протидії та види домашнього насильства, за які особа може нести 

відповідальність. Термін «домашнє насильство» розглядається як «діяння фізичного, 

сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї або між 

іншими особами, які спільно проживають однією сім’єю». Завдяки цьому Закону України 

громадяни можуть звернутися до правоохоронних органів у разі здійснення особами 

відносно них діянь, що мають ознаки насильства [6]. 
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Отже, можна зробити висновок, що вплив збройного конфлікту на Сході України на 

появу і поширення гендерно обумовленого насильства дуже великий. По-перше через те, що 

збройний конфлікт сам по собі порушує законні стосунки між людьми, через що і 

виникають правопорушення, безладдя та прояв цькування, насилля над людьми. По-друге, 

війна є тим місцем, йдучи куди військові отримують психологічні навантаження, які 

призводять до порушення психіки. Військові, повертаючись додому, стають більш 

агресивними та подразливими, через що і здійснюють насилля над своїми дружинами у 

більшості випадків. Під час збройних конфліктів відбувається гендерно обумовлене 

насилля, але і після цих конфліктів залишається прояв насилля, але вже в сімейних 

стосунках військових. 
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ВПЛИВ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 

НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ 

 

п. 1 ст. 6 Європейської конвенції прав людини закріплює «Кожен має право 

на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним 

і безстороннім судом, встановленим законом…». [1] Це положення розвинуте і у ст. 8  

Основного Закону нашої країни де зазначено, що в Україні визнається і діє принцип 

верховенства права, до складу якого і входить доступ до суду [2]. Та відповідно ч.1 ст. 6 

Кодексу адміністративного судочинства України Суд при вирішенні справи керується 

принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та  

свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності 

держави [3]. Ст. 64 Конституції закріплює, що права і свободи людини та громадянина не 

можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України [2]. Таке право 

особи на справедливий суд та доступ до суду(правосуддя) не може бути обмежене в умовах 

воєнного та надзвичайного стану. 

Вищезазначені норми закріплюють обов’язок держави забезпечити можливість 

реалізації права на судовий захист. 

Але що ж саме розуміється під право на доступ до суду, або доступністю правосуддя? 

Розглянувши думки науковців, можна зробити висновок, що під доступністю правосуддя 

мається на увазі як закріплена у нормативних документах, так і реальна можливість 

безперешкодного звернення до суду за захистом своїх прав, свобод та інтересів. 

Можна викормити два основних елементи доступності правосуддя, а саме 

територіальна наближеність судів до населення та створенням умов, що сприятимуть 

ефективному здійсненню правосуддя , а також розумний розмір судових витрат і створення 
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процесуального механізму відстрочення або часткового чи повного звільнення від оплати 

судових витрат та інші економічні елементи та гарантії. 

Зумовлений агресією Російської Федерації збройний конфлікт, який нині ідбувається на 

сході України, наніс нашій державі величезну шкоду, яку неможливо оцінити, це призвело до 

появи низки проблем, у тому числі пов’язаних із потребою забезпечити доступ до суду, 

справедливість та відновлювати порушені права десятків тисяч людей. Прикладом таких 

порушень можуть стати непоодинокі випадки скоєння воєнних злочинів, зникнення або 

незаконні затримання людей, мародерство, підвищений тиск на суддів з різних сторін, 

складність відновлення втрачених матеріалів справ та багато інших фактів, які вплинули на 

правосуддя у окремих районах Донецької та Луганської областей (дали – ОРДЛО).  

Пошкодження приміщень, в яких розташовані судові органи, тиск на суддів  

з боку представників незаконних збройних формувань, наявність реальної загрози життю  

як працівників судових органів, так і громадян, які потребують судового захисту. У цей час 

здійснювати правосуддя в ОРДЛО стало практично неможливим. Протягом травня – серпня 

2014 року функціонування судів, органів прокуратури, органів внутрішніх справ (поліції),  

а також пенітенціарних установ Донецької та Луганської областей опинилися на окупованій 

території і припинили свою діяльність, але лише частина з них була евакуйована і почала 

роботу в інших містах. Таким чином люди, що мешкали на ОРДЛО фактично втратили 

доступ до правосуддя на цих територіях, і хоча вони не були позбавлені доступу до суду на 

території, що контролюється Україною, але фізично це було дуже важко та незручно. 

Анкетування, що було проведене у рамках звіту за результатами дослідження 

спроможності судової системи забезпечувати правосуддя в умовах збройного конфлікту на 

сході України 2016 – 2017 «ПРАВОСУДДЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ 

АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ» узагальнює думку суддів, що найбільш актуальною 

проблемою, що перешкоджала здійсненню правосуддя була саме неможливість отримати 

матеріали справ, які залишалися на тимчасово окупованих територіях. 

Ось якої думки підтримується спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні у 

тематичному звіті «Доступ до правосуддя в контексті конфлікту в Україні» 2015 року: 

«Одним з найбільш відчутних наслідків раптового переміщення судів і органів прокуратури 

стала втрата матеріалів справ у судових провадженнях, розгляд яких триває або завершений. 

Втрата матеріалів справ відбувалась внаслідок раптової евакуації судів і органів прокуратури або 

у зв’язку із спробами їх захоплення, або знищення приміщень судів і прокуратур в результаті 
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обстрілів. Наприклад, за інформацією працівників переміщеного Донецького апеляційного 

адміністративного суду, будівлю суду було захоплено озброєними особами, які викинули 

матеріали справ. Працівникам суду довелось орендувати вантажівку для того, щоб перевезти ті 

матеріали справ, які їм вдалось знайти. Так само не вдалось вивезти матеріали справ з 

Ясинуватського міськрайонного суду (Донецька область), при цьому частину матеріалів було 

знищено або спалено. Після захоплення незаконними збройними угрупованнями прокуратури 

Луганської області, її працівникам також не вдалось забрати матеріали справ, за винятком 

окремих особистих документів. Часто судам і органам прокуратури доводиться обирати, які саме 

матеріали забирати, з огляду на обмежені можливості. 

Матеріали справ з прокуратури Донецької області не вдалось перевезти, оскільки їх 

було захоплено або знищено збройними угрупованнями, що зайняли будівлю. За словами 

працівників судів і органів прокуратури, в багатьох випадках їм перешкоджають забрати 

матеріали справ, які залишились у колишніх будівлях цих органів на територіях, 

підконтрольних ЛНР і ДНР» [5]. 

Адміністративне судочинство не було виключення та також зіткнулося з цими 

проблемами, а також особливістю стало часте закриття, на підставі думки суду, що зібраних 

матеріалів недостатньо для точного відновлення втраченого провадження. Але у 

майбутньому було констатовано, що проблеми з відновленням судових проваджень 

здебільшого на цей момент вже втратили свою актуальність. 

Отже, можна зробити висновок, що збройний конфлікт в Донецькій та Луганській 

областях дійсно сильно вплинув на нашу країну, на звичне для людей життя та на судову 

систему, у тому числі і обмежив право на доступ до правосуддя. Фактична неможливість 

потрапити до суду за місцем проживання, постійний перетин кордонів аби потрапити на 

засідання, важкість відновлення втрачених матеріалів, ускладнена процедура повідомлення 

про час та місце розгляду справи, адже листування з особами, які проживають на 

непідконтрольній Україні території майже неможливо та багато інших нюансів, які за цей 

непростий час наклали свій відбиток на здійснення правосуддя на Сході нашої держави.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Здійснення правосуддя в Донецькій та Луганській областях є ускладненим, а в 

окупованій зоні названих областей неможливим, що пов’язано щонайменше з двома 

визначальними чинниками, якими є: порушенням принципу територіальності 

функціонування судів системи судоустрою України, що зумовлено військовим конфліктом на 

Сході нашої держави, і перманентним реформуванням судової гілки влади. Наведені чинники 

своєю чергою зумовлюють появу низки інших негативних супутніх факторів, які 

ускладнюють здійснення належного правосуддя в Україні і зрештою підривають довіру 

суспільства до судових органів і суддів у цілому, незважаючи на кропітку щоденну працю 

тисяч суддів, які добросовісно виконують покладені на них державою конституційні 

обов’язки щодо забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення 

спорів з метою ефективного захисту порушених прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав 

та інтересів юридичних осіб тощо. Відтак, спробуємо в системно-логічному порядку 

викласти свої міркування з окресленої тематики. 

У контексті предметного аналізу першого чинника, зокрема «територіального», 

порушення якого зумовило серйозні проблеми у сфері здійснення правосуддя в Україні, 

вкажемо наступне.  

Утвердження України як незалежної, правової, демократичної держави неможливе поза 

межами функціональної діяльності незалежних і безсторонніх судів, юрисдикція яких 

поширюється на всю територію України. Частина перша статті 125 Конституції України 

визначила, що судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та 

спеціалізації і визначається законом. Закон України «Про судоустрій і статус суддів»  

від 2 червня 2016 року № 1402-VIII визначив, що одним із принципів побудови судів системи 

судоустрою України є принцип територіальності, водночас обов’язковість виконання на всій 
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території України судових рішень, поряд з іншим, забезпечує єдність системи судоустрою 

України (стаття 17) [1]. Дійсно, судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими 

до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами, їх об’єднаннями на 

всій території України.  

Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 12 липня 2011 року № 9-рп/2011 

розтлумачив функціональне призначення принципу територіальності, що визначається 

«потребою доступності правосуддя на всій території України» та імперативною необхідністю 

забезпечення «територіального розмежування компетенції судів загальної юрисдикції»  

(абзац 4 підпункту 3.2. пункту 3 мотивувальної частини) [2]. До того ж, правосуддя 

відповідно до юридичної позиції Конституційного Суду України, викладеної ним у Рішенні 

від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003, за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно 

відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах  

(абзац десятий пункту 9 мотивувальної частини) [3]. Отже, територіальність є 

беззаперечною передумовою забезпечення доступності кожного до справедливого і 

своєчасного правосуддя в Україні, межі території якої визначає державний кордон України.  

У Преамбулі Закону України «Про державний кордон України» від 4 листопада  

1991 року № 1777-XII [4] вказано, що державний кордон України є «недоторканним», 

«непорушним», що є «відображенням територіальної цілісності, політичної та економічної 

незалежності, суверенітету та єдності України». Наразі, у зв’язку з військовими подіями на 

Сході нашої держави, з майже семи тисяч державного кордону України фактично 410 км 

суходільного кордону і майже 430 км морського кордону є непідконтрольними Україні, що 

безумовно свідчить про втрату нею частини державного суверенітету і як наслідок 

неспроможністю України належно забезпечити здійснення правосуддя на Сході. 

Одним із факторів, що зумовив тимчасову неможливість здійснення правосуддя на 

Сході України, пов’язаний з необхідністю переміщення судів Луганської і Донецької 

областей на підконтрольну Україні територію, здійснення якого затягнулося в часі. Так, у 

2014 році суди фактично були позбавлені елементарних умов для здійснення правосуддя 

через відсутність приміщень і технічного забезпечення, кадрову незабезпеченість та ряд 

інших чинників.  

Поступове відновлення роботи судів в Луганській і Донецькій областях почалося лише 

через рік після початку військової окупації. Так, Президент України 12 листопада  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-03
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2014 року підписав Указ «Про внесення змін до мережі адміністративних судів України» 

№ 866/2014, яким визначив перевести адміністративні суди з міст Донецьк і Луганськ в інші, 

зокрема Слов’янськ, Сєвєродонецьк і Краматорськ [5]. Відповідні укази було ухвалено й 

щодо інших спеціалізованих судів. Проте підзаконні правові акти (укази, розпорядження) не 

містили жодних строків щодо їх виконання. Наприклад, пунктом першим розпорядження 

ВАСУ «Про відновлення Луганського окружного адміністративного суду» від 27 березня 

2015 року № 70 визначено: «Відновити роботу Луганського окружного адміністративного 

суду у м. Сєвєродонецьк» [6], проте строки його виконання не були визначені. Практика 

свідчить, що вирішення матеріальних, фінансових, організаційних, соціальних та інших 

питань, пов’язаних з переведенням судів і суддів, зайняло немало часу і дозволило відновити 

роботу адміністративних судів у цих областях фактично в 2017 році. Таким чином,  

військові події на Сході України зумовили внесення кардинальних змін до територіальної 

мережі судів, що вкрай негативно виплинуло на процес здійснення правосуддя. Тому хоча й 

судді продовжували отримувати суддівську винагороду, проте вони з об’єктивних підстав не 

могли здійснювати правосуддя. 

Перманентне реформування судової гілки влади є другим не менш вагомим чинником, 

що зумовив серйозні проблеми у сфері здійснення правосуддя на Сході України. В Україні 

практично кожний глава держави був ініціатором тих чи інших реформ у судовій гілці влади і 

далеко не завжди такі зміни були об’єктивно мотивовані і виправданні. Постійне і хаотичне 

реформування судових органів нерідко зумовлювало зміну персонального складу 

суддівського корпусу, накопичення нерозглянутих справ у судах, що не сприяло підвищенню 

рівня довіри суспільства до цих органів тощо.  

Так, 6 липня 2020 року голова Першого апеляційного адміністративного суду  

Ігор Геращенко під час відеоконференції «Адміністративне судочинство України: стан і 

виклики», організатором якої виступив Касаційний адміністративний суд у складі 

Верховного Суду, наголосив, що і наразі є чимало питань, які потребують вирішення. 

Передусім, це неукомплектованість суддівським корпусом, оскільки кожна третя посада  

судді в адміністративних судах на Сході України є вакантною. Тому майже по тисячу  

п’ятсот справ у судах першої та апеляційної інстанцій названих областей не один рік чекають 

свого розгляду [7]. 

Щоправда кадрова криза у системі судоустрою України не є характерною лише для 

Луганської та Донецької областей. Наразі в Україні не здійснюється правосуддя у тринадцяти 
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судах, у восьми судах немає жодного судді. В Україні із 7995 штатних суддівських посад 

понад 3000 таких посад є вакантними. При цьому, майже тридцять відсотків суддів мають 

право на відставку [8]. Таким чином, судова система України наразі фактично перебуває в 

кризовому становищі, хоча чимало правників бажають обійняти посаду судді в системі 

судоустрою України, при цьому левова частка з них становлять жінки. 

І все ж, постає питання: що позитивного у сфері здійснення правосуддя в Україні, 

зокрема на її Сході.  

По-перше, наразі можна стверджувати, що в цілому система судів України, складовою 

якої є система судів у Донецькій та Луганській областях, має «жіноче обличчя». Так, станом 

на 1 січня 2020 у місцевих та апеляційних судах України працюють 30 363 суддів та 

працівників апаратів, з них 75 відсотків жінок. Водночас із 1012 суддів апеляційної інстанції 

жінки складають 52 відсотки. Проте лише 37 відсотків жінок обіймають посаду  

голови суду [9]. 

По-друге, важливим чинником в аспекті покращення здійснення правосуддя  

на Сході України стало запровадження електронного судівництва, завдяки чому 

забезпечується доступність кожного до правосуддя. Фактично доступність до Інтернет-

мережі забезпечує доступ до правосуддя. Наразі у Донецькій та Луганській областях можна 

подати позов до суду в електронній формі, не потрібно бути особисто присутнім на судових 

засіданнях та інше. Починаючи із січня 2017 року працівники суду на Сході України  

активно запроваджують засоби електронного судівництва. Вони здійснюють сканування 

документів, які надходять до суду, і надсилають їх в електронному вигляді учасникам 

судового процесу для ознайомлення з матеріалами справи, організовують і забезпечують 

слухання справ за допомогою відеоконференцзв’язку, надсилають в електронній  

формі рішення суду тощо. Активне запровадження електронного судівництва на  

Сході України відповідає вимогам і принципам міжнародного права, наприклад,  

«Керівним принципам електронного правосуддя», прийнятим на 28-му пленарному засіданні 

6-7 грудня 2016 року Європейською комісією з питань ефективності правосуддя, а також 

практиці дистанційного судівництва низки європейських держав (Австрія, ФРН, Польща, 

Хорватія, Швейцарія) тощо. 

Отже, в умовах військової агресії на Сході України, посилення криміногенної 

обстановки у прифронтовій зоні, ускладнення роботи громадського транспорту, зубожіння 

мирного населення та інших негативних факторів запровадження електронного судівництва 
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все ж таки дозволяє особі реалізувати своє конституційне право на доступ до правосуддя. 

Проте досягнення якісного онлайн-судівництва на Сході України неможливе без необхідних 

матеріальних капіталовкладень держави, а від учасників судового процесу – належного рівня 

правової культури, громадської самосвідомості і відповідальності тощо.  
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТУСІВ 

«ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИЙ» ТА «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАРУЧНИК» З ОГЛЯДУ НА 

ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ (АТО) НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Згідно офіційного повідомлення Служби безпеки України від 15.09.2020 року,  

«на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях станом на 

14.08.2020 незаконно позбавлені волі 235 осіб» [1]. Нажаль, громадяни України, що 

приймали (приймають) участь у захисті територіальної цілісності України на її сході та які 

утримуються (утримувались) в полоні (заручниках), в наслідок невизначеності їх правового 

статусу (це свідчить, навіть, з офіційних повідомлень СБУ), стають певними заручниками 

державної політики. Тому постає дуже важка, але принципова проблема, щодо визначення 

правового статусу зазначених осіб у відповідності до норм міжнародного права,  

який безпосередньо впливає на умови їх утримання, доступу до них представників 

міжнародних правозахисних організацій, рівень та ефективність їх правової захищеності  

в Україні тощо.  

Згідно діючого [2, с. 1], [3, с. 6], [4, с. 2] та перспективного [5, с. 1] законодавства 

України, в ситуації на сході України «військовополонені» відсутні, тобто охоплюються 

поняттям «особи, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово 

окупованих територіях», що у відповідності до ст.ст. 9, 18, 85 Конституції України [6]  

та ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори» [7] суперечить нормам 

міжнародних договорів про обов’язковість яких заявлено Верховною Радою України, а саме 

Женевським конвенціям [8, с. 2, 4] та [9, с. 4, 34]. А разом з тим, саме в положеннях 

Женевських конвенцій 1949 року та додаткових протоколів до них, визначені правові статуси 

(міжнародно-правові режими) «військово-полонених» та «цивільних заручників», закріплено 

загальні правові гарантії по відношенню до цих категорій жертв війни, а актуалізується це у 

зв’язку з відверто затяжним характером, так званої, «гібридної війни», що відбувається на 

сході України.  

https://ru.espreso.tv/#_edn7
https://ru.espreso.tv/#_edn7
https://ru.espreso.tv/#_edn7
https://ru.espreso.tv/#_edn7
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Згідно нормативно-правових актів України, полонені, в ситуації на сході України, 

відсутні. Так, з початком оголошення проведення АТО, в подальшому – ООС у Донецькій і 

Луганській областях, відповідно та в межах зазначених правових режимів, і заявляється,  

що в Україні немає військовополонених, а є заручники, які захоплені і/або утримуються  

саме терористами самопроголошених республік, а не представниками окупаційної 

адміністрації, з метою спонукання державного органу, підприємства, установи чи організації 

або окремих осіб здійснити якусь дію або утриматися від здійснення якоїсь дії як умови 

звільнення особи, що захоплена і/або утримується [2, с. 1]. Крім цього, згідно діючого 

законодавства України, ці особи належать до цивільного населення на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській областях [3, с. 6], та вважаються або «незаконно 

затриманими, утримуваними громадянами України» [3, с. 6]; або «особами, яких було 

незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань 

та/або органів влади РФ на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де  

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово 

окупованій території України» [4, с. 2]; або «фізичними особами, які, перебуваючи на 

законних підставах на території України, були захоплені в заручники або були в інший спосіб 

незаконно позбавлені волі» [5, с. 1].  

Тож, за нормами національних нормативно-правових актів, всі громадяни України,  

які утримуються на непідконтрольній Україні території, включаючи захоплених в полон,  

є не більше ніж потерпілі від злочинних дій незаконних збройних формувань, та не 

вважаються, в розумінні норм міжнародного гуманітарного права, захопленими в наслідок 

збройної агресії та(або) агресивних дій РФ, тобто «військовополоненими». Більш того, в 

наслідок цього, особи, що приймали(ють) участь у АТО/ООС, які входили(ять) до складу 

збройних сил України (включаючи особовий склад добровольчих загонів, що входять  

і не входять до складу збройних сил), як воюючої сторони (антитерористичних або 

об’єднаних сил), що безпосередньо ведуть бойові дії проти супротивника зі зброєю в  

руках та отримують відповідний статус учасника бойових дій, юридично виводяться з-під дії 

норм багатьох міжнародних договорів, учасниками яких є України, а саме: ст. 4 Положення 

про закони і звичаї війни на суходолі Додатку до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї 

війни на суходолі від 18.10.1907 року [9, с. 4]; ст.ст. 43-45 Додаткового протоколу до 

Женевських конвенцій від 12.08.1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних 

збройних конфліктів від 08.06.1977 року [10, с. 43-45]; ст. 4 Женевської конвенції про 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199
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поводження з військовополоненими від 12.08.1949 року [7, с. 4], і які імплементовано до 

національного законодавства. 

А разом з тим, зазначені особи вважаються комбатантами (від фр. сombatant – «воїн», 

«воюючий»), а інтендантський, юридичний, медичний і духовний персонал відносяться до 

некомбатантів (нонкомбатант, від фр. non-combattants – «не воюючий») і в разі захоплення 

ворогом (потрапляння під владу супротивної сторони) користуються правами 

військовополонених, і саме тому користується захистом III Женевської конвенції про 

поводження з військовополоненими та Положення про закони і звичаї війни на суходолі IV 

Гаазької конвенції [11, с. 43-45], [10, с. 3]. Більш того, для сприяння посиленню захисту саме 

цивільного населення, яке складається з усіх осіб, які є цивільними особами, тобто, будь-яких 

осіб, що не належить до зазначених вище осіб [11, с. 50], від наслідків воєнних дій, 

комбатанти (некомбатанти) зобов’язані відрізняти себе від цивільних осіб, включаючи 

наявність свого командира; виразно видимий здалека відмітний знак; відкрите носяння зброї; 

дотримання у своїх діях законів і звичаїв війни тощо [11, с. 44]. 

Під час збройного конфлікту досить специфічним є становище поліції, міліції та інших 

воєнізованих організацій (напіввоєнних організацій або озброєних організацій, що 

забезпечують охорону порядку. Зазначені особи можуть бути прирівняні до збройних сил за 

умови, що сторона, яка ввела їх до складу збройних сил, оголосить про це всім іншим 

сторонам конфлікту. При невиконанні такої умови, членів особового складу зазначених сил 

розглядатимуть як цивільних осіб [11, с. 43]. Щодо здійснення заходів в умовах АТО/ООС у 

Донецькій та Луганській областях, відповідна заява Україною зроблена, за якою працівники 

правоохоронних органів на час проведення таких заходів підпорядковуються Командувачу 

об’єднаних сил, рішення якого є обов’язковими до їх виконання [3, с. 9]. 

Принциповим є те, що за нормами міжнародного права захоплення в полон  

під час воєнних дій не вважається протиправними діями, а лише правом збройних сил 

сторони, яка перебуває у зброєному конфлікті. При цьому, за будь-яких обставин, з суворим 

дотриманням норм щодо поводження з полоненими (гуманно, без будь-якої дискримінації  

за ознаками раси, кольору шкіри, релігії чи вірування, статі, походження чи майнового 

становища чи будь-якими іншими аналогічними критеріями) [8, с. 3], [10, с. 3, 7]. Зазначене є 

вирішальним для виокремлення міжнародно-правового режиму «військовополоненого»  

від «цивільного заручника» та інших незаконно позбавлених свободи осіб. Саме через 

підміну понять, зазначені вище особи не можуть мати жодного окремого статусу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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«військовополонений» або «цивільний заручник» (в разі захоплення не в зв’язку з 

перебуванням у складі збройних сил України), що має принципове значення для положення 

та умов утримання самих захоплених (полонених, заручників, незаконно позбавлених 

особистої свободи тощо).  

На відміну від захоплення у військовий полон під час бойових дій, захоплення 

цивільних осіб є забороненими діями сторін збройного конфлікту. Заручником (заложником) 

вважається особа, насильно затримувана однією з воюючих сторін, щоб мати змогу вимагати 

що-небудь від держави, організації, групи і т. ін., до яких належить ця особа [10, с. 193, 298]. 

Саме Женевські конвенції 1949 року заборонили репресалії, спрямовані проти цивільних 

осіб, а також на взяття будь-яких заручників, включаючи військовополонених. 

Так, у відповідності до правил ІІІ Женевської конвенції військово-полонені  

завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля над життям та особистістю, 

зокрема всіх видів вбивств, завдання каліцтва, жорстокого поводження й тортур; 

залякування, а також від образ та цікавості публіки; а застосування до них репресалій 

(захоплення заручників) забороняється [8, с. 3, 13]. Згідно правил IV Женевської конвенції, 

стосовно цивільних осіб та осіб зі складу збройних сил, які потрапили в полон або вийшли з 

ладу і які перебувають під її захистом, застосовуються подібні правила [8, с. 3, 31, 33, 34]. 

Зазначене формалізує систематизовані звичаєві норми та принципи міжнародного 

гуманітарного права, щодо збройного конфлікту міжнародного (неміжнародного) характеру, 

а саме: (1) принцип розрізнення між цивільними особами та комбатантами; і (2) принцип 

гуманного поводження з цивільними особами й особами, позбавленими боєздатності. За 

якими напади можуть бути спрямовані лише проти комбатантів і не повинні спрямовуватися 

проти цивільних осіб; суворо забороняються акти насилля або погрози насиллям, основною 

метою яких є тероризування цивільного населення (брати заручників; використовувати живі 

щити; примусове зникнення; свавільне позбавлення волі тощо) [12, с. 20, 32]. 

Але, навіть, якщо Україна не визнає за захопленими в полон учасниками ООС (АТО) 

статус «військовополонених», то в силу ст. 3 Положення про закони і звичаї війни на 

суходолі Додатку до IV Гаагської конвенції (набрала чинності для України 24.08.1991 року), 

у разі захоплення ворогом, як комбатанти, так і некомбатанти, яких утримують на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях або території іншої держави, 

користуються правами військовополонених [10, с. 3]. З огляду на правила ст.50 Додаткового 

протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних 

http://sum.in.ua/s/zalozhnyk
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8
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конфліктів [11, с. 50], особи, що приймали(ють) участь у АТО/ООС зі зброєю та отримують 

відповідний статус учасника бойових дій, не можуть вважатись цивільними особами, які 

знаходяться під захистом лише Женевської конвенції про захист цивільного населення під 

час війни, враховуючи випадки захоплення їх у полон.  

Послідовно та безумовно визнаючи за захопленими учасниками ООС/АТО статусу 

військовополоненого, виокремивши їх від інших жертв війни (цивільних осіб), та 

враховуючи, що вони перебувають у руках ворожої держави, а не окремих осіб чи військових 

частин, які взяли їх у полон, то у відповідності до норм III Женевської конвенції, держава, що 

тримає в полоні, має: (1) щомісячно виплачувати всім грошове забезпечення у розмірі  

до 75 швейцарських франків [8, с. 60, 66, 68]; (2) утримувати наших полонених до їх 

визволення у безпечних приміщеннях, а не у в’язницях та тюрмах для засуджених злочинців 

[8, с. 12, 19, 97]; (3) після їх звільнення видати документ щодо кредитного сальдо грошового 

забезпечення тощо [8, с. 66]; (4) забезпечити Центральному агентство у справах 

військовополонених або іншим міжнародним організаціям (Міжнародному комітету 

Червоного Хреста) постійний безперешкодний доступ до полонених [8, с. 130]. 

З огляду на норми IV Гаазької конвенції, за якими воююча сторона збройного 

конфлікту, яка порушує норми гуманітарного права, підлягає відповідальності у формі 

відшкодування збитків, якщо для цього є підстави, та є відповідальною за всі дії, вчинені 

особами, які входять до складу її збройних сил [1, с. 3], і які визнаються, в т.ч. РФ, при певній 

міжнародній ситуації, та наполегливості української дипломатії, вищезазначене не виглядає 

таким, що не можливо реалізувати.  

Крім цього, про доречність та необхідність застосування в Україні саме термінології 

міжнародного гуманітарного права, свідчать правила ст. 2 III Женевської конвенції,  

які застосовується в усіх випадках оголошеної війни чи будь-якого іншого збройного 

конфлікту, що може виникнути між двома чи більше її учасниками, навіть якщо стан війни не 

визнаний однією з них, та в усіх випадках часткової або повної окупації території держави-

учасниці, навіть якщо цій окупації не чиниться жодний збройний опір [8, с. 2],  

як це відбувається у відносинах України та РФ в зв’язку з подіями в АРК та на сході України. 

Але, не дивлячись на зміст національного законодавства, сучасна міжнародно-правова 

доктрина, виходить з принципу, що незважаючи на зміст такого законодавства, держави є 

пов’язаними загальновизнаними нормами міжнародного гуманітарного права та повинні 

виконувати міжнародні зобов’язання, бо вважається достатнім, щоб ця норма була 
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загальновизнаною та щоб було важко уявити, що цивілізована держава відмовиться  

від її дотримання [14, с. 23–26, 38–40]. 

Більш того, норми міжнародного гуманітарного права не вимагають від України 

формального визнання зазначених осіб «військовополоненими» чи «цивільними 

заручниками», достатньо наявності самих обставин їх захоплення під час збройного 

конфлікту у розумінні міжнародного права, а визначальним є дотримання Україною 

міжнародних норм щодо цього режиму та забезпечення гарантії їх правового і соціального 

захисту та реабілітацію відповідно до цього статусу.  

З огляду на проголошення в Україні примату норм міжнародного права [6, с. 9],  

[7, с. 19], але за відсутності спеціального правового регулювання, міжнародні принципи та 

норми гуманітарного права щодо статусу захоплених у полон комбатантів на сході України, 

крім тих, які добровільно здалися в полон через боягузтво, легкодухість або інших підстав 

[13, с. 430], саме через ігнорування та подвійність трактування цього режиму, залишаються 

такими, що не реалізовуються. Тому виникає парадоксальна ситуація, коли обмін 

полоненими є, а самих військовополонених за законодавством України не має. 

З метою усунення невідповідності норм національного та міжнародного гуманітарного 

права, абзац 7 преамбули Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях 

Донецької та Луганської областях» від 18.01.2018 року № 2268-VIII, вбачається доцільним 

доповнити посиланням на III Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими 

від 12.08.1949 року. Пункт 1 ст. 5 зазначеного Закону пропонується викласти в наступній 

редакції: «1) вживають заходів для належного поводження при утриманні військовополених, 

а також їх звільнення або репатріацію, включаючи в нейтральну країну, захисту прав і свобод 

цивільного населення, що знаходяться під владою супротивної сторони збройного конфлікту, 

відповідно до норм міжнародного права». 

Вбачається доцільним в усіх редакціях нормативно-правових актів України, що діють та 

їх проектах, які приймались чи будуть прийматись у зв’язку зі збройним конфліктом на сході 

України, що стосуються питань правового і соціального захисту, соціальної підтримки осіб, 

що у відповідності до норм міжнародного гуманітарного права, визнаються жертвами війни, 

передбачити статус «військовополоненого» для всіх осіб захоплених у полон під час бойових 

дій зазначеного конфлікту.  
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Фулей Тетяна Іванівна,  

начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства 

та науково-методичного забезпечення суддівської освіти 

національної школи суддів України, 

кандидат юридичних наук 

 

 

ГЕНДЕРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРАВОСУДДЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА НАЛЕЖНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ СЕКСУАЛЬНОГО 

НАСИЛЬСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО З КОНФЛІКТОМ 

 

Збройний конфлікт, який триває на Сході України з 2014 року, зумовив необхідність 

звернення як до міжнародних стандартів, так і до зарубіжного досвіду протидії сексуальному 

насильству, пов’язаному з конфліктом.  

Якщо історично сексуальне та ґендерно зумовлене насильство вважалися неминучим 

побічним продуктом війни, а не злочином, який потрібно переслідувати, то сьогодні злочини 

сексуального та ґендерно зумовленого характеру визнаються грубим порушенням 

міжнародного права [1, с. 9]. Зґвалтування та інші форми сексуального насильства можуть 

вважатися воєнним злочином, злочином проти людяності, або актом геноциду, про що 

наголошується, зокрема, у Резолюції Рада Безпеки ООН (далі – РБ ООН) 1820 (2008) [2, п. 4], 

і що одне й те ж діяння, залежно від способу скоєння та контексту, може бути кваліфіковане 

як воєнний злочини або злочин проти людяності, навіть при відсутності відповідного 

визначення у національному законодавстві.  

Наприклад, в українському законодавстві, зокрема Кримінальному кодексі України 

(далі – КК України), досі відсутній такий склад злочину, як «сексуальне насильство, 

пов’язане з конфліктом», що цілком слушно визнається його недоліком [3]. Кваліфікація 

різних форм сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом, як 

загальнокримінальних злочинів, зокрема за ст. 121, ст. 134, ст. 152, ст. 153, ст. 154, ст. 303  

КК України, має низку суттєвих вад, оскільки не відображає тяжкість злочинів та  

особливі обставини їх вчинення та призводить до порушення міжнародних зобов’язань  

щодо ефективного покарання за них, оскільки, наприклад, максимальна санкція ч. 1 ст. 152 та 

ч. 1 ст. 153 КК України передбачає 5 років позбавлення волі, ч. 1 ст. 154 КК України –  

арешт до 6 місяців.  

Водночас використання закладеного в КК України механізму, що дозволяє 

кваліфікувати сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, як воєнний злочин – через 

застосування ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни) та положення 
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ратифікованих Україною міжнародних договорів (зазначимо, що заборона зґвалтування та 

інших форм сексуального насильства передбачена ст. 27(2) IV Женевської конвенції, ст. 

75(2)(b) та ст. 76(1) Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій, ст. 4.2(e) 

Додаткового протоколу ІІ до Женевських конвенцій) та подальше тлумачення в світлі  

норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального прав – 

обговорюється в експертному середовищі, проте у національній практиці ще не зустрічається. 

Попри суттєві переваги такого підходу, якими є відображення тяжкості злочинів та 

особливих обставин їх вчинення, а також пропорційність покарання (санкція ч. 1 ст. 438  

КК України – від 8 до 12 років позбавлення волі), він передбачає наявність у фахівців 

системи кримінального правосуддя, передусім працівників органів досудового розслідування, 

прокуратури та суддів сукупності знань, умінь та навичок щодо застосування норм 

міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права, а також високого рівня 

їх гендерної компетентності.  

Зауважимо, що термін «гендерна компетентність» отримав нормативне закріплення у 

Національному плані дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних  

зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної 

доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації  

щодо жінок на період до 2021 року [4] (далі – Національний план дій). Хоча у Україні 

створена суттєва нормативно-правова база включення в системи підготовки фахівців системи 

кримінального правосуддя вимог щодо формування гендерних компетенцій, і таке 

формування визначено в якості одного з пріоритетних завдань державної політики 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків [5], однак про оволодіння ними 

говорити ще занадто оптимістично. Відтак, рекомендація 15 (b) Заключних зауважень до 

восьмої періодичної доповіді України Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок  

від 3 березня 2017 р., що передбачає «забезпечити відповідну підготовку для юристів, 

слідчих, прокурорів і співробітників поліції з метою підвищення їх можливостей для 

проведення розслідування, документування та притягнення до відповідальності винних у 

випадках сексуального насильства відповідно до Міжнародного протоколу щодо 

документації і розслідування сексуального насильства в умовах конфлікту» [6, с. 6] 

залишається актуальною.  

Важливо зауважити, що у рамках виконання цієї рекомендації (яка у Національному 

плані дій закріплена як рекомендація 6) передбачена низка заходів, зокрема, розроблення 
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критеріїв гендерної компетентності працівників судових, прокурорських, слідчих органів в 

частині знань та навичок з ідентифікації, проведення розслідування, документування та 

притягнення до відповідальності винних у випадках сексуального насильства, а також 

проведення тренінгів (з тестуванням та сертифікацією) з формування навичок з 

розслідування, документування та притягнення до відповідальності винних у випадках 

сексуального насильства для працівників судових, прокурорських, слідчих органів і 

співробітників поліції [4, с. 11-13].  

На виконання цієї рекомендації, а також на виконання пункту 4.8 Національного  

плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на  

період до 2020 року [7], що передбачає «розроблення навчального курсу та проведення 

регулярних обов’язкових навчань для суддів на тему «Особливості розгляду кримінальних 

проваджень щодо сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом»», Національна школа 

суддів України розробила навчальний курс для суддів (у формі тренінгу) на тему 

«Особливості проваджень щодо злочинів, вчинених за ознакою статі», який включає модуль 

«Особливості розгляду проваджень щодо сексуального насильства, пов’язаного зі  

збройним конфліктом (у світлі норм міжнародного гуманітарного права)». Зазначений 

тренінг розроблений у рамках співпраці НШСУ, Урядової уповноваженої з питань ґендерної 

політики, ГО «Ла Страда–Україна», із залученням експертки Женевського центру з 

управління сектору безпеки (DCAF), апробований у листопаді 2019 року за участю суддів,  

які проходили підготовку у Львівському регіональному відділені [8], а для його викладання у 

лютому 2020 року було підготовлено близько 30 суддів–тренерів з усіх регіональних 

відділень НШСУ [9]. 

Особлива увага у цьому курсі, зокрема у модулі, присвяченому особливостям розгляду 

проваджень щодо сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом, 

приділяється питанням ідентифікації випадків та проблемам кваліфікації сексуального 

насильства у світлі норм міжнародного права: чотирьох Женевських конвенцій (1949) та 

Додаткових протоколах І та ІІ (1977) до них, Римського статуту (1998) Міжнародного 

кримінального суду (далі – МКС), міжнародного звичаєвого права (зокрема кодифікованими 

Міжнародним Комітетом Червоного Хреста правилами (насамперед, правило 93 

«Зґвалтування та інші форми сексуального насильства») та практики МКЧХ), а також судової 

практики міжнародних судів і трибуналів (МКТР, МКТЮ, МКС, МС ООН), резолюцій Ради 

Безпеки ООН тощо. 
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З метою оволодіння суддями необхідними знаннями, уміннями та навичками у курсі 

детально розглядається структура міжнародного злочину на прикладі сексуального 

насильства як воєнного злочину. Важливо підкреслити, що особливістю міжнародних 

злочинів є те, що вони додатково включають т. зв «контекстуальний елемент»: злочини проти 

людяності вчиняються у межах широкомасштабного чи систематичного нападу на цивільне 

населення (стаття 7 Римського Статуту МКС), а воєнні злочини – в контексті або пов’язані зі 

збройним конфліктом (міжнародним збройним конфліктом або неміжнародним збройним 

конфліктом) (стаття 8 Римського статуту МКС). Тому для кваліфікації відповідного діяння як 

міжнародного злочину потрібно встановити не лише діяння, але й контекстуальний елемент; 

у свою чергу, при встановленні контекстуального елемента потрібно довести, що діяння мало 

місце в контексті та було пов’язано зі збройним конфліктом. Відтак, суддям важливо уміти 

ідентифікувати чинники, які можуть свідчити про наявність зв’язку сексуального насильства 

зі збройним конфліктом в конкретних ситуаціях, та складнощі, що можуть виникнути з 

доказуванням такого зв’язку. 

Зазначимо, що Римський статут МКС [10] – перший міжнародний документ, в якому 

чітко визначені різні форми сексуального насильства як такі, що становлять основу злочинів 

проти людяності та воєнних злочинів, які вчиняються під час міжнародних та неміжнародних 

збройних конфліктів. Хоча Україна, підписавши Римський статут МКС у 2000 році, досі не 

ратифікувала його, проте визнала юрисдикцію МКС відповідно до положень п. 3 ст. 12 

Римського статуту МКС, зокрема, щодо злочинів проти людяності та воєнних злочинів, 

вчинених вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних 

організацій «ДНР» та «ЛНР», починаючи з 20 лютого 2014 року [11].  

Тому для України має правове значення кваліфікація ситуації Офісом Прокурора МКС, 

а саме: щонайпізніше з 30 квітня 2014 – рівень протистоянь між урядовими силами та 

антиурядовими збройними формуваннями досяг такого рівня, коли може бути застосовано 

право збройних конфліктів неміжнародного характеру; а щонайпізніше з 14 липня 2014 – 

існування на Сході України, паралельно зі збройним конфліктом неміжнародного характеру, 

також збройного конфлікту міжнародного характеру [12, пп. 168-169].  

Форми сексуального насильства у Римському статуті МКС включають в себе 

зґвалтування (стаття 8(2)(e)(vi)-1), сексуальне рабство (стаття 7(1)(g)-2), примус до 

проституції (стаття 7(1)(g)-3), примусову вагітність (стаття 7(1)(g)-4), примусову 

стерилізацію (стаття 7(1)(g)-5) та інші форми сексуального насильства порівнянної тяжкості 
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(стаття 7(1)(g)-6). В таких випадках злочинець вчиняє акт сексуального характеру проти 

особи, або змушує іншу особу взяти участь у такому акті шляхом застосування сили або 

погрози силою щодо цієї або іншої особи, або шляхом примусу, викликаного, наприклад, 

страхом перед насильством, грубим примусом, перебуванням під вартою, психологічним 

тиском або зловживанням владою, або шляхом використання обстановки, яка 

характеризується примусом, або нездатністю особи дати згоду, яка б виражала її справжню 

волю, якщо така поведінка злочинця була порівняного ступеня тяжкості із: 

 діяннями, перерахованими вище (зґвалтування, сексуальне рабство, 

примушування до зайняття проституцією, примусова вагітність, примусова стерилізація), 

якщо мова йде про злочини проти людяності згідно ст. 7(1)(g) Римського статуту МКС; 

 грубими порушеннями Женевських конвенцій, якщо мова йде про воєнні  

злочини у випадку міжнародного збройного конфлікту згідно зі ст. 8(2)(b)(xxii) Римського 

статуту МКС; 

 грубими порушеннями ст. 3, спільної для чотирьох Женевських конвенцій, якщо 

мова йде про воєнні злочини у випадку збройного конфлікту неміжнародного характеру 

згідно зі ст. 8(2)(e)(vi) Римського статуту МКС. 

Додатком до Римського статуту МКС є Елементи злочинів [13], і МКС може керуватись 

ним при тлумаченні та застосуванні Римського статуту. 

Контекстуальний елемент сексуального насильства як воєнного злочину полягає в тому, 

що: мав місце збройний конфлікт (міжнародного чи неміжнародного характеру); діяння було 

скоєне в контексті та було пов’язано зі збройним конфліктом; злочинець усвідомлював 

фактичні обставини того, що існував збройний конфлікт. 

При визначенні того, чи було діяння пов’язане зі збройним конфліктом, відповідно до 

практики МКС (зокрема, відомої справи Катанги [14, п. 382]), можуть враховуватись такі 

чинники: той факт, що кривдник (perpetrator) є комбатантом; той факт, що жертва не є 

комбатантом; той факт, що жертва належить або може належати до протилежної  

сторони конфлікту; той факт, що відповідне діяння слугує досягненню мети воєнної  

кампанії; факт того, що діяння вчиняється в межах або в контексті реалізації офіційних 

повноважень кривдника. 

Важливо зазначити, що Правило 70 Правил процедури та доказування МКС встановлює 

принципи доказування у справах, пов’язаних з сексуальним насильством. Так, не можна 

вважати, що особа виразила згоду, на основі будь-яких слів або дій потерпілої особи, якщо 
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сила, погроза силою, примус або використання обставин, які характеризуються примусом, не 

дали можливість потерпілій особі дати добровільну та справжню згоду. Так само, не можна 

вважати, що особа виразила згоду, на основі будь-яких слів або дій потерпілої особи, якщо 

потерпіла особа не мала можливості дати справжню згоду, або на основі мовчання чи 

відсутності спротиву. Це включає в себе, зокрема, ситуації, в яких потерпіла особа брала 

участь в акті сексуального характеру внаслідок страху перед насильством, грубим примусом, 

затриманням, психологічним тиском або зловживанням владою [15, с. 14, прим. 45]. До того 

ж, акти сексуального характеру не обмежуються фізичним насильством і можуть навіть не 

включати в себе фізичного контакту – наприклад, коли мова йде про примусове оголення або 

примус дивитися на акт сексуального характеру [15, с. 14, п. 49]. 

Відповідно до звіту від 5 грудня 2018 року [16, п. 92], Офіс прокурора МКС отримував і 

розглядав заяви про випадки зґвалтувань та інші випадки сексуального насильства, що мали 

місце в контексті конфлікту на Сході України. Жертви цих злочинів не заявляли про ці випадки 

одразу (а лише зі сплином кількох років) через побоювання помсти чи переслідування зі 

сторони ймовірних злочинців, боязнь соціальної стигматизації чи інші причини. За даними на 

вересень 2018 року, застосовувані в ході збройного конфлікту форми сексуального насильства 

включали в себе зґвалтування, удари і розряди електрошоку в області статевих органів, погрози 

зґвалтування і кастрації, а також примусове оголення [16, п. 92]. Жертвами сексуальних 

злочинів є як чоловіки, так і жінки, цивільні і військовополонені. Офіс прокурора розглядає, чи 

можна кваліфікувати це як воєнні злочини, що полягають у зґвалтуванні чи інших видах 

сексуального насильства, відповідно до статей, відповідно до статті 8(2)(b)(xxii) або 8(2)(e)(vi); 

у тортурах чи нелюдському/жорстокому ставленні за статтею 8(2)(a)(ii) або 8(2)(c)(i); або в 

посяганні на людську гідність за статтею 8(2)(b)(xxi) або 8(2)(c)(ii) [16, п. 92]. 

У доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини «Сексуальне 

насильство, пов’язане з конфліктом, в Україні: 14 березня 2014 р. – 31 січня 2017 р.» [15] 

представлено вибірку з 31 ілюстративного випадку, які можуть свідчать про широкий  

спектр характеристик та тенденції сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, випадки 

якого були задокументовані УВКПЛ. Кількість випадків, які згадуються у цій доповіді,  

не відображає реальних масштабів порушень; скоріше вона є показовою щодо доступу УВКПЛ 

до жертв та свідків по обидва боки від лінії зіткнення [15, п. 7]. Хоча найвищі ризики 

постраждати від сексуального насильства пов’язані з триманням особи під вартою,  

УВКПЛ також виявило випадки сексуальної наруги над цивільним населенням, особливо щодо 
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жінок, на контрольних пунктах в’їзду-виїзду вздовж транспортних коридорів через  

лінію зіткнення, що перебувають під контролем Урядових сил, а також на блокпостах 

озброєних груп. [15, п. 10].  

Важливо наголосити, що МКС може здійснювати розслідування та судове 

переслідування міжнародних злочинів, вчинених на території України, відповідно до ст. 17 

Римського статуту, лише тоді, коли Україна не бажатиме або буде нездатна самостійно 

провести розслідування та судовий розгляд відповідних діянь. Тобто основна 

відповідальність за розслідування, судове переслідування та притягнення до відповідальності 

винних осіб покладається на державу.  

Зауважимо, що цього року світ відзначає 20-річчя прийняття (31.10.2000)  

резолюції РБ ООН 1325 [17], яка згодом отримала назву «Жінки. Мир. Безпека» та в 

англомовній літературі має стійке означення landmark, що українською мовою можна 

перекласти як «знакова подія»; «подія великої історичної важливості»; «віха»; «поворотний 

момент» та под. У ній визнано непропорційний і відмінний вплив збройного конфлікту  

на жінок і дівчат. Резолюція 1325 була першим правовим документом РБ ООН,  

у якому закріплена вимога до усіх воюючих сторін вживати спеціальних заходів для захисту 

жінок і дівчат від гендерно зумовленого насильства, особливо зґвалтування та інших  

форм сексуальної наруги, та інших форм насильства в умовах збройного конфлікту [17, п. 10] 

та наголошено на відповідальності держав, щоб припинити безкарність та переслідувати в 

судовому порядку осіб, винуватих в геноциді, злочинах проти людяності і воєнних злочинах, 

включаючи злочини, які стосуються сексуального та іншого насильства щодо жінок і дівчат, і 

підкреслено необхідність незастосування амністії до цих злочинів [17, п. 11]. На  

виконання цієї резолюції, а також відповідно до своєї Загальної рекомендації №  30  

щодо становища жінок в умовах запобігання конфліктів, в конфліктних та постконфліктних 

ситуаціях (2013) [18], Комітет з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок закликав 

Україну відхиляти клопотання про амністію для осіб, підозрюваних, обвинувачених або 

засуджених за вчинення військових злочинів, злочинів проти людяності або грубих порушень 

прав людини, в тому числі пов’язаного з конфліктом сексуального насильства, нагадуючи, що 

застосування амністії є неприпустимим, якщо воно перешкоджає здійсненню права жертв на 

ефективне застосування правового захисту, включаючи відшкодування збитків, або обмежує 

жертв і суспільство в праві знати правду про порушення прав людини і норм гуманітарного 

права (рекомендація 11(d) [6, с. 4]. 
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Таким чином, наявність фактів сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, 

низка міжнародних зобов’язань та заходів на їх виконання, а також певні вади національного 

законодавства, які ускладнюють кваліфікацію сексуального насильства, пов’язаного з 

конфліктом як міжнародного злочину, вимагають відповідного рівня гендерної 

компетентності фахівців системи кримінального правосуддя. 
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ПРАВОСУДДЯ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

В УКРАЇНІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОДУ З КРИЗИ ВОЄННОГО ПЕРІОДУ 

 

Концепт правосуддя перехідного періоду є порівняно новим й своєю появою великою 

мірою завдячує правозахисним кампаніям, які розгорталися наприкінці ХХ ст. в різних 

країнах сучасного світу як реакція на серйозні порушення прав людини відповідно до 

гуманітарного права. 

Правосуддя перехідного періоду охоплює юридичні практики і проблеми, з якими 

стикаються держави й суспільства, що трансформуються, коли право використовують у двох 

напрямах: як засіб трансформації та як напрям трансформації. Перехідне правосуддя – це 

конституційна проблема для нових соціальної, політичної й правової систем, що прийшли на 

зміну старій ситуації. Різні країни сприйняли різні підходи до правосуддя перехідного 

періоду, що справило результативний вплив на форму і структуру нових режимів [1, с. 185]. 

Події, які розпочалися в Україні ще в листопаді 2013 року, стали своєрідним 

індикатором того, що інструментарій перехідного правосуддя слід було розпочати 

застосовувати ще в 1991 році, під час зародження української державності, зміни суспільного 

ладу й режиму правління. Нова українська держава повинна була обрати новий стратегічний 

шлях розвитку, а не розбудовувати державність на старих підвалинах. Можливо тому в 

Україні за часи незалежності відбулися дві масштабні революції й на тепер триває активна 

фаза збройного конфлікту на сході України та окупація Криму. 

Під правосуддям перехідного періоду (Transitional Justice) слід розуміти судові та 

позасудові процеси й механізми, пов’язані зі спробами суспільства подолати наслідки 
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великомасштабних порушень прав людини, в тому числі внаслідок військових конфліктів. 

Практика перехідного правосуддя, що наразі налічує десятки національних варіантів, 

спрямована на те, щоб зробити перехід від воєнного часу до мирного якомога гармонійним, 

забезпечивши при цьому справедливе ставлення з боку закону до всіх учасників конфлікту. 

Саме тому «Transitional Justice» в першу чергу можна розуміти як справедливість 

перехідного періоду, аніж власне процес правосуддя.  

Забезпечити одночасно справедливість для всіх – процес надзвичайно складний. Тому 

кожна країна, що пережила збройний конфлікт, розробляє власну модель перехідного 

правосуддя в залежності від властивостей суспільної системи та умов, що історично склалися 

(а саме, враховуючи особливості національної культури та менталітету, етнічних, релігійних і 

гендерних питань, політичної ситуації та правозастосовчої практики тощо). Незважаючи на 

те, що наразі можна побачити доволі широкий спектр підходів різних країн до розуміння 

перехідного правосуддя, сьогодні є певний консенсус щодо мети і змісту цього процесу. 

Світовий досвід сформував розуміння того, що будь-який вихід із кризи воєнного періоду має 

передбачати основні чотири напрями: 

1) кримінальне судочинство (Criminal prosecutions) – ефективне переслідування 

винних у вчиненні воєнних злочинів та грубих порушень прав людини; правовий захист 

жертв збройного конфлікту; вдосконалення законодавства, судової та слідчої практики; 

2) відшкодування (Reparations) – створення національних механізмів відшкодування 

збитків жертвам, виплати їм компенсацій за спричинену фізичну та психічну шкоду, 

відновлення порушених прав постраждалих від конфлікту, надання їм медичної та 

психологічної допомоги, а також юридичних та соціальних послуг; 

3) констатація істини (Truth-telling) – об’єктивна та неупереджена документальна 

реконструкція подій; розсекречення архівів та формування національного архіву 

фото / відеодокументів подій конфлікту; розслідування щодо осіб, які зникли та пропали 

безвісти; 

4) інституційні реформи (Institutional reforms) – перевірка державних службовців чи 

кандидатів на відповідну посаду з метою визначення, чи були вони залучені до порушення 

прав людини під час конфлікту; здійснення реформ сектору безпеки, правоохоронних 

органів, судового сектору, секторів освіти та ЗМІ. 

Зазначені чотири напрями, як можна бачити, об’єднують практично всі можливі 

підходи до забезпечення стабільності у постконфліктному суспільстві. Запровадивши їх, 

https://www.ictj.org/our-work/transitional-justice-issues/criminal-justice
https://www.ictj.org/our-work/transitional-justice-issues/reparations
https://www.ictj.org/our-work/transitional-justice-issues/institutional-reform
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Україна не стане винятком серед країн, які вже пройшли через відповідні  

історичні катаклізми та використовували власні моделі перехідного правосуддя, починаючи 

від країн Латинської Америки та закінчуючи країнами, що утворилися на обламках 

колишньої Югославії [2]. 

Необхідність запровадження в Україні елементів перехідного правосуддя 

підтверджуються не лише революційними подіями останніх років, окупацією Криму і 

збройним конфліктом, ініційованим державою-агресором на Донбасі, а й суспільним 

тенденціями й цілою низкою подій, що мали місце напередодні цих буремних днів, які 

повністю змінили звичне усталене життя мирної країни. Так, упродовж 2010 – 2013 років в 

Україні можна було спостерігати декілька трендів: з одного боку, реформування 

кримінального, кримінально-процесуального і військового законодавства, спрямоване на 

його повну гуманізацію, а з іншого – зростаюче незадоволення судовою системою та 

діяльністю органів кримінальної юстиції, що знаходило прояв у чисельних акціях протестів, 

організованих громадськістю перед судами, виділення такого суспільно-юридичного явища, 

як «резонансні кримінальні справи», котрі супроводжувалися прискіпливою увагою ЗМІ [3]. 

На нашу думку, слід погодитися з фахівцями, які вважають, що для забезпечення 

виходу з кризи воєнного періоду і підтримання стабільності в українському  

суспільстві, Уряду нашої держави слід прикласти максимуму зусиль за наступними 

стратегічними напрямами. 

1).  Право на правосуддя: 

• збір матеріалів для Міжнародного кримінального суду, що доводять факти 

воєнних злочинів, невиконання державами обов’язків із розгляду справ у зоні конфлікту; 

• судові процеси відносно воєнних злочинців; 

• надання правової допомоги і ведення стратегічних справ у суді; 

• моніторинг судових процесів (методика і практичний досвід); 

• удосконалення законодавства і правосуддя під час конфлікту; 

• розробка механізмів амністії, законодавче закріплення чіткого тлумачення того, 

що підпадає під категорію воєнних злочинів, а що – під амністію; 

• розробка й адвокація законопроектів відносно прозорих механізмів звільнення 

заручників; 

• законопроекти про протидію колабораціонізму. 

2).  Право знати правду: 
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• розсекречення архівів та відкриття до них доступу; 

• документування воєнних злочинів; 

• об’єктивна реконструкція подій у зоні конфлікту. 

3).  Право на компенсацію збитків і допомога постраждалим від конфлікту: 

• створення реєстру зруйнованого і пошкодженого майна; 

• розробка законопроектів, спрямованих на надання соціальної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам, житлової допомоги громадянам, житло яких було 

зруйновано / пошкоджено / знищено внаслідок збройного конфлікту; відновлення політичних 

прав; 

• формування судової практики (прецедентів) із захисту майнових прав 

постраждалим від конфлікту; 

• збереження пам’яті про жертви конфлікту – візуалізація фактів гибелі мирного 

населення і комбатантів з усіх сторін конфлікту для публічного доступу («Карта пам’яті», 

«Книга пам’яті загиблих за Україну»); 

• розшук зниклих безвісти в ході конфлікту. 

4).  Гарантії неповторення: 

• реформа судової системи; 

• реформа сектору безпеки – навчання персоналу міжнародним стандартам, 

тренінги для поліції з питань деокупації; 

• підтримка законопроектів у сфері перехідного правосуддя; 

• підвищення кваліфікації експертів, котрі працюють із постраждалими від 

конфлікту у сфері документування та розслідування воєнних злочинів; 

• розгляд зарубіжного досвіду [4]. 

Щодо зарубіжного досвіду запровадження елементів перехідного правосуддя, то, як 

зазначалося нами вище, готових уніфікованих рецептів застосування механізмів правосуддя 

перехідного періоду не існує і їх використання залежатиме, в першу чергу, від особливостей 

конкретної країни, її суспільної системи, умов історичного розвитку. Проте, звичайно, одним 

із найбільш корисних для України є досвід Балкан, оскільки в цьому випадку події 

відбувалися відносно нещодавно в Європі. 

Так, при аналізі запровадження механізмів перехідного правосуддя у Боснії і 

Герцеговині, слід звернути увагу на досвід «гібридизації» судових процесів у цій країні, за 

якого національні судді зазвичай займалися питаннями встановлення фактів, а іноземні – 
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питаннями застосування права. При цьому, така гібридність зачепила навіть Конституційний 

суд цієї країни, в якому троє з дев’яти членів призначаються головою Європейського Суду з 

прав людини після проведення консультацій з Президією Боснії і Герцеговини (своєрідним 

колективним органом, наділеним функціями глави держави) [3]. 

Також заслуговує на увагу досвід з урегулювання збройного конфлікту в Колумбії, який 

можна вважати одним із найтриваліших у новітній історії людства: він відбувався упродовж 

1964-2016 років. Особливістю встановлення миру в цій країні Латинської Америки стало 

розроблення і запровадження системи перехідного правосуддя, яка передбачала, зокрема, 

прийняття таких законодавчих актів:  

 «Про репарації жертвам воєнного конфлікту»; 

 «Про реституцію земель» (30 тисячам селянських сімей було повернуто землі, 

колись відібрані бойовиками); 

 «Про амністію» (стосувалася тільки тих учасників незаконних збройних 

формувань, які не здійснювали важких злочинів); 

 «Про потерпілих» (офіційно в Колумбії було зареєстровано 8,6 млн. потерпілих 

(разом із біженцями), з яких 800 тис. осіб отримали компенсації);  

 законодавство, що регулює перетворення повстанського руху FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia – «Революційні збройні сили Колумбії») на політичний 

(Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia – «Альтернативна революційна сила 

Колумбії») (зокрема, політичне крило FARC на 8 років одержало гарантії отримання п’яти 

місць у Сенаті й Конгресі країни); 

 спеціальні правила юрисдикції з питань мирного процесу тощо. 

Водночас, запровадження механізмів перехідного правосуддя у цій країні вимагало 

обов’язкового розслідування злочинів, вчинених бойовиками FARC та застосування санкцій 

до них. Після проходження «комісії правди» під амністію потрапляли тільки ті учасники 

бандформувань, які не вчиняли тяжких злочинів [5]. 

Таким чином, реінтеграція тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму, 

повернення до мирного життя на всій території України потребує особливого підходу – 

концепції перехідного правосуддя, яка має моделювати поведінку української влади після 

повернення країною-агресором окупованих територій. При цьому зазначена концепція 

повинна спиратися на ратифіковані та імплементовані Україною норми й принципи 

міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права. 
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ВПЛИВ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

НА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДОВИХ ОРГАНІВ 

 

Незалежність судових органів вважається одним із визначальних міжнародно-правових 

стандартів їх діяльності. Він виражається у незалежному від зовнішніх та внутрішніх 

чинників прийнятті суддями рішень, які ухвалюються ними лише на підставі об’єктивних 

обставин справи та їх внутрішнього переконання. Тобто у разі певного тиску на суд, впливі 

на окремих суддів з боку службових осіб органів державної влади, місцевого 

самоврядування, втручанні учасників судового процесу, журналістів, громадських активістів 

у той чи інший неправовий спосіб за такі дії згідно зі ст. 376 КК України передбачена 

кримінальна відповідальність.  

Проблема незаконних втручань у діяльність судових органів наразі є достатньо 

актуальною для сфери правосуддя. Це доводиться даними кримінально-правової статистики, 

спеціальними оглядами цих питань з боку Вищої ради правосуддя, а також результатами 

здійснених емпіричних досліджень.  

Згідно із відомостями Генеральної прокуратури України протягом 2013−2019 рр. рівень 

облікованих кримінальних правопорушень, пов’язаних із обмеженням незалежності  

судових органів (ст. 376 КК), збільшився у 7,5 разів: з 21 до 158 кримінальних 

правопорушень відповідно. При чому у 2018 р. було зафіксовано за останні роки найбільшу 

їх кількість – 202 [1].  

Вивчення реєстру Вищої ради правосуддя щодо повідомлень суддів про втручання  

в їх діяльність показало, що у 2016 р. їх було подано 23, у 2017 р. – 311, у 2018 р. – 436,  

у 2019 р. – 297 [2]. Тобто протягом 2016–2019 рр. суддями було подано 1 067 подібних 

повідомлень. Це у два рази більше порівняно з кількістю облікованих кримінальних 

правопорушень за аналогічний період часу.  

Високий рівень латентності явища втручання у діяльність судових органів доводиться й 

результатами авторського емпіричного кримінологічного дослідження. Зокрема, більшість 

опитаних суддів (17,2 %) виразила пропорцію облікованих кримінальних правопорушень, 
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передбачених ст. 376 КК, до необлікованих, як 1:51-100 відповідно. Тобто на один факт 

облікованого незаконного впливу на суддю припадає від 51 до 100 подібних 

незареєстрованих правоохоронними органами фактів. Ґрунтуючись на класифікації злочинів 

за рівнем їх латентності, запропонованій С. М. Іншаковим [3, с. 617−629], та з урахуванням 

результатів експертного опитування суддів виходить, що втручання у діяльність судових 

органів є особливо високолатентним кримінальним правопорушенням. Це пояснюється тим, 

що коефіцієнт його латентності більше 50. Представлені дані указують на те, що кримінальні 

правопорушення, передбачені ст. 376 КК, утворюють достатньо поширене і суспільно 

небезпечне явище соціальної дійсності у сфері правосуддя. Воно істотним чином обмежує 

незалежність судових органів у нашій державі.  

Насправді на поширення указаного явища впливає чимало детермінантів, які мають як 

зовнішню, так й внутрішню природу. Тобто особливістю кримінологічної детермінації 

втручання у діяльність судових органів є наявність криміногенних чинників, що мають місце 

у позасудовій галузі (зовнішні чинники), та безпосередньо відносяться до діяльності судових 

органів (внутрішні чинники).  

Одним із таких є збройний конфлікт на Сході України. Він у специфічний спосіб 

впливає на погіршення стану законності у сфері правосуддя. Це виражається також й у 

негативному впливі різних процесів, пов’язаних із проведенням Операції об’єднаних  

сил (раніше – Антитерористичної операції). Цей вплив відбивається на ефективності 

діяльності судів, розташованих у прифронтовій зоні, ступені доступу громадян до 

правосуддя. Окрім цього, збройний конфлікт так чи інакше негативним чином впливає й на 

стан незалежності судових органів, що функціонують на підконтрольній Україні території у 

Донецькій та Луганських областях.  

Судові органи, що розглядають кримінальні, цивільні, адміністративні та інші  

категорії справ на зазначеній території, здійснюють свої функції в умовах постійного  

ризику для безпеки суддів і працівників апарату судів. І це пов’язується не лише із 

потенційністю попадання ворожого снаряду з боку незаконних збройних формувань так 

званих ДНР і ЛНР. Існують й деякі інші, не менш небезпечні для життя, здоров’я суддів та їх 

незалежного статусу, ризики.  

Гострою проблема безпеки суддів, які працювали у судах Донецької і Луганської 

областей, була у 2014–2016 рр. У цей період, як і зараз, суди розглядають чимало справ  

про злочини, пов’язані із порушенням військовослужбовцями порядку проходження 
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військової служби (статті 407−409 КК України). На теперішній час близько 70 % усіх 

військових злочинів пов’язується із самовільним залишенням військовослужбовцями 

військової частини та дезертирством. Крім цього, військовослужбовці, особливо у першій 

фазі Антитерористичної операції, нерідко вчиняли й інші корисливі та насильницькі  

злочини, справи по яким, у тому числі, розглядались судами, розташованими у Донецькій  

та Луганській областях. Також ці суди доволі часто розглядають адміністративні справи  

за ст. 172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Розпивання 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв або вживання наркотичних засобів, психотропних 

речовин чи їх аналогів». Тобто має місце чимало приводів для військовослужбовців 

висловити своє невдоволення, опротестувати у незаконний спосіб рішення суддів, які 

розглядають їх справи.  

Так, судді Старобельського районного суду Луганської області повідомили  

Вищу раду правосуддя про факт втручання у їх діяльність, яке відбулось шляхом  

надіслання військовослужбовцями Збройних Сил України телефонограми. У ній  

зазначалось таке: «Український національний корпус розпочинає безкомпромісну боротьбу 

за права воїнів АТО. У випадку прийняття будь-яким суддею стосовно воїна АТО рішення 

про арешт або інше обмеження волі, порушення його прав такий суддя, а також голова суду 

будуть знищені». Аналогічні телефонограми поступали й до Міловського районного суду 

Луганської області. Але на практиці були і більш жахливіші прецеденти, коли будівлі  

суду у прямому сенсі захоплювались українськими добровільними батальйонами. Їх 

військовослужбовці могли дозволити собі увійти до приміщення суду у повному бойовому 

оснащенні для того, щоб «підтримати» свого побратима на судовому засіданні, де 

розглядалась кримінальна справа про вчинення ним тяжкого злочину. Більше того, такі 

військовослужбовці у ході розгляду справи коментували виступ прокурора, а також 

висловлювали свої побажання щодо виду і міри покарання для підсудного [4].  

Очевидно, що подібні дії військовослужбовців є злочинними, оскільки вони мають 

яскраві ознаки втручання у діяльність судового орану, обмежують незалежність судді, якому 

висуваються необґрунтовані й незаконні вимоги.  

Проблема незалежності судових органів, розташованих на Сході України у 

прифронтовій зоні, так чи інакше замикається на питанні забезпечення безпеки суддів, 

працівників апарату суду й процесу відправлення правосуддя. Це питання може бути 
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вирішено лише шляхом повноцінної роботи Служби судової охорони. Остання на початок 

2020 р. була запроваджена менше, ніж у половині судах України.  

Невисока ефективність роботи Служби судової охорони пов’язується також з тим, що за 

законом її співробітники, які контролюють перепускний режим у судах, мають право 

застосовувати травматичний пістолет, гумові кийки, бронежилет, газові балончики й металеві 

наручники. Тобто в них відсутня можливість оперативного реагування на озброєний напад чи 

насильство з боку осіб, які перебувають у суді (включаючи військовослужбовців Збройних 

Сил), за допомогою вогнепальної зброї. У таких випадках судові охоронники запрошують 

підмогу у служби швидкого реагування та Національної поліції, які мають право 

застосовувати вогнепальну зброю.  

Однак це не єдині проблеми у вказаній сфері. Служба судової охорони, як і діяльність 

судової влади загалом, фінансується не у повному обсязі. Недостатність асигнування цього 

органу мало місце у 2019 р. У 2020 р. ця проблема лише посилилась у зв’язку із 

карантинними обмеженнями щодо ліквідації наслідків пандемії COVID−19. Це відбилось на 

загостренні соціально-економічної та фінансової ситуації в Україні.  

Ураховуючи вищевикладене, з метою посилення законності у сфері правосуддя, 

обмеження поширення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 376 КК України, 

реального гарантування незалежності діяльності судових органів, підвищення ефективності 

роботи судів, у тому числі на Сході України на території Донецької та Луганської областей, 

виникає необхідність у такому:  

1) організація роботи підрозділів Служби судової охорони у всіх без виключення 

судових органах України;  

2) запровадження посиленого варіанту несення служби працівниками Служби 

службової охорони у судах, що дислокуються у Донецькій та Луганській областях. Це 

передбачає збільшення їх кількісного складу, забезпечення співробітників указаного 

підрозділу розширеним переліком спеціальних засобів, а також вогнепальною зброєю;  

3) уведення додаткового грошового стимулювання працівників Служби судової 

охорони, які працюють у судах прифронтової зони, для посилення їх вмотивованості на 

якісне виконання службових обов’язків;  

4) посилення взаємодії підрозділів Служби судової охорони у Донецькій і Луганській 

областях з місцевими органами поліції та Національної гвардії;  
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5) оснащення судових органів засобами екстреного виклику поліції (тривожні  

кнопки) тощо.  
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THE LEGAL OBSTACLES WITH ACCESS TO JUSTICE AND NECESSARY 

PROTECTION OF VICTIMS OF CONFLICT-RELATED SEXUAL VIOLENCE IN 

UKRAINE 

 

It has been more than six years since the beginning of the armed conflict in eastern Ukraine. 

The situation affected millions of lives of those living on the temporarily occupied territories of 

Donetsk and Luhansk oblasts, the contact line area and borderline regions, as well as the rest 

population of Ukraine. According to the OSCE-led survey on violence against women (2019), the 

women directly affected by the conflict report much higher rates of non-partner physical and sexual 

violence connected to an armed conflict. When the partner violence is concerned, the situation is 

even more serious. For example, nearly 80% of women whose partners have fought in an armed 

conflict report experiencing psychological violence, compared with only 58 % of those whose 

partners have not fought in an armed conflict. Physical violence from a partner is reported more 

than twice as often by those women whose partners have fought in an armed conflict (29 %), 

compared to those women whose partners have not (13 %). When sexual violence is concerned the 

proportion is even higher, amounting respectively to 12% of women suffering from such form of 

violence from partners who participated in armed conflict and 4% of women, whose partners have 

not fought in an armed conflict [1, p. 43]. 

This experience of immense and long-lasting effects of an armed conflict on the situation with 

gender-based violence is not unique for Ukraine and is reported by other conflict-affected countries 

as well, even the years after the conflict has ceased [2, p.81-83]. However, apart from the common 

effects of the conflict on the situation with gender-based violence, there is a number of issues which 

are particular for Ukraine. These issues are unique, since they concern the ability of state to adapt 

its legal system to the new reality, which is different for every country and depends on many 

external and internal political, economic, social and cultural factors. Thus, further there will be 

outlined the most conspicuous issues which hinder access to justice and directly affect the well-
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being of the victims. The analysis will be focused on conflict-related sexual violence as the most 

serious form of gender-based violence. Apart from examination of the shortcomings, there will also 

be provided some recommendations on how the issues can be addressed and which further steps 

should be taken in order to improve the situation. 

The first obstacle on the way to justice for the victims who suffered from conflict-related 

sexual violence in Ukraine is the lack of proper legislation which would be in line with international 

law. The crimes connected with a conflict, which were committed on non-government-controlled 

territories and government-controlled territories as well, including in particular conflict-related 

sexual violence, according to the international legal standards might be classified as international 

crimes. At the same time, the Criminal Code of Ukraine lacks any provision on the crimes against 

humanity. As for provision on the war crimes, it is reflected in a redundant way (by referring to 

respective international treaties, which are in force for Ukraine) in the Art. 438 (violation of rules of 

the warfare) of the Criminal Code of Ukraine (CCU) [3].  

As a consequence of the lack of proper legislation, the perpetrators, instead of being 

prosecuted for international crimes, are indicted with ordinary crimes. When conflict-related sexual 

violence is concerned, the perpetrators are prosecuted for a rape (Art. 152 of the CCU) or sexual 

violence (Art. 153 of the CCU). Hence, the punishment they get is not proportionate and does not 

reflect the gravity of the crime. By allowing this, Ukraine as a state violates its international 

obligations of bringing perpetrators to justice.  

Another negative aspect stemming from prosecution of perpetrators, especially those who 

committed sexual violence, only for ordinary crimes instead of international crimes, is putting the 

burden of initiating the criminal proceedings on the victim, which in turn leads to high level of 

latency of such crimes. In particular, according to Art. 477 of the Criminal Procedure Code of 

Ukraine the proceedings on rape (Art. 152 of the CCU) and sexual violence (Art. 153 of the CCU) 

are criminal proceedings in the form of a private accusation. This form of proceedings may be 

initiated only based on the victim’s application regarding a criminal offence. In many cases of 

conflict-related sexual violence victims due to different factors, may be unwilling or unable to file a 

formal complaint. Consequently, even bigger number of cases on conflict-related sexual violence 

remains unnoticed and the true scale of the problem remains unknown. 

A bright example of a recent case which highlights the problem is «Tornado case». Although 

in this case there were several victims capable to file a complaint and testify on sexual violence 

against them, the court never assessed the real nature of the crimes and their link with the armed 
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conflict. Consequently, the perpetrators, among other crimes, were convicted for an ordinary crime 

of violent unnatural gratification of sexual desire (which is a сrime under Art. 153 of the CCU in 

former edition) [4]. 

During the last 6 years, which passed since the beginning of the armed conflict, Ukraine made 

a few attempts to incorporate international standards, in particular those established in the Rome 

Statute of the International Criminal Court, into its national legislation. In particular, in the end of 

2018 the draft law №9438 (on harmonization of the criminal legislation with provisions of 

international law) was submitted to Verkhovna Rada of Ukraine. It was adopted in the first reading 

in the mid-2019. However, its review was deferred to indefinite term due to the formation of the 

new parliament. Another draft law №2689 (on implementation of the norms of international 

criminal and humanitarian law) was registered in Verkhovna Rada in the end of 2019. However, till 

now (mid 2020), it has not moved even to the first reading stage. Also, until now Ukraine has not 

ratified the Pome Statute of the International Criminal Court.  

Another problem, which is closely connected with the lack of proper legislation, is the  

lack of necessary training of state authorities who are responsible for criminal prosecution of 

conflict-related sexual violence. The respective educational programs should be aimed first and 

foremost at judges, prosecutors, police officers, attorneys and other legal professionals.  

The knowledge and skills taught at such trainings should be focused not only on theory and 

practical application of the international standards and national legislation, but also provide the 

necessary basics of interaction with the victims, the specialized techniques of documentation of 

crimes and interrogation of victims, analysis of evidence etc. The internationally recognized 

standards and guidelines, such as International Protocol on the Documentation and Investigation of 

Sexual Violence in Conflict [5] and Istanbul Protocol (Manual on the Effective Investigation and 

Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) [6], 

should be integrated into the system of preparation and everyday practice of legal professionals 

working with respective categories of cases. 

In terms of current legal regulation, the victims of sexual violence in Ukraine, be it conflict-

related or non-conflict related, face one more significant challenge. It is the procedure of 

appointment of the forensic examination. Currently the victims who suffered from rape or other 

form of sexual violence undergo the same general procedure for the appointment of forensic 

examination as the victims of other crimes. This procedure can be appointed by the investigator 

after the initiation of criminal proceedings or the investigating judge in a court. Usually this takes 
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quite a long time and requires interaction with different state authorities which might be additional 

traumatizing factor for the victims. In addition, due to specific nature of the crimes, victims might 

decide not to apply to the police immediately, but still they should have a chance to preserve the 

evidence in case they later change their mind. Accordingly, the access of victims of rape and other 

forms of sexual violence to forensic examinations should be improved and simplified. It should be 

based on trauma-oriented approach, provide the possibility for anonymity (without disclosing the 

name of a victim to the police if the victim chooses not to) and allow the preservation of evidence 

(for example, the practice of using the so-called Jane Doe rape kit). Such an approach would 

correspond to the provisions of the Art. 25 of the Council of Europe Convention on preventing and 

combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention), which requires 

that the states should establish easily accessible rape crisis or sexual violence referral centres to 

provide, among other services, for forensic examination for the victims [7]. 

Finally, there has to be adopted the legislation providing the victims of conflict-related  

sexual violence in Ukraine with proper legal status and compensatory mechanism. The respective 

mechanisms were elaborated in many states, where such violence took place, for example in  

Bosnia and Herzegovina. According to the report of the Office of the United Nations  

High Commissioner for Human Rights «Conflict-Related Sexual Violence in Ukraine (14 March 

2014 to 31 January 2017)» [8], there were identified several dozens of victims of conflict-related 

sexual violence both on non-government controlled and on government-controlled territories of 

Ukraine. Apart from demands to properly prosecute the perpetrators, virtually all the victims 

mention that they need recognition by the state of the crimes committed against them and  

suffering they underwent, which can be done by providing them with respective status. There also 

should be elaborated and established the special mechanism, which would compensate them  

for the damages suffered. 

Overall, Ukraine is only at the beginning of the way towards rendering justice for the victims 

of conflict-related sexual violence. The significant work is yet to be done to approach the national 

legislative standards to the international ones. It should start with ratification of the basic 

international instruments, such as the Rome Statute of the International Criminal Court and the 

Istanbul Convention. It should be continued with the adoption of amendments to the national 

legislation, and in particular changes to the Criminal and Criminal Procedure Codes. And it should 

necessarily involve the incorporation of the international standards and approaches to the everyday 
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work of legal professionals, their communication with the victims, as well as provision and proper 

access of the victims to the specialized and high-quality services. 
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ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У 

ДІЯЛЬНІСТЬ АРМІЇ США 

 

Права і свободи людини – одна з основних категорій багатовікової історії політико-

правової думки, яка розглядалась з позицій політичного, морального, філософського, 

релігійного, юридичного світогляду [1, с. 6].  

Забезпечення захист прав і свобод людини є індикатором рівня становлення і розвитку 

людства як системи, що самоорганізується. Насамперед, йдеться про реалізацію потенціалу 

кожного члена суспільства, розвиток усіх його фізичних і духовних здібностей, творчого 

начала, перетворення особи на особистість, її актуалізацію, що дозволяє звільнити соціальну 

енергію особи та спрямувати її у належне русло [2, с. 14–15].  

На порозі третього тисячоліття світова спільнота переживає низку кардинальних  

змін, однією з яких є перехід до нового типу культури, побудованої на принципах гендерної 

рівності [3, с. 3].  

Надання жінкам більш широких можливостей, забезпечення їх гендерної рівності  

та незалежності, підвищення політичного, соціального й економічного статусу є  

важливою проблемою, яку намагаються вирішити практично усі країни світу. Водночас, 

обов’язковим у досягненні стійкого розвитку є збалансоване соціальне партнерство  

між жінками й чоловіками, яке потребує відповідних правових засобів врегулювання,  

що в свою чергу сприятиме реальному забезпеченню рівності громадян незалежно від будь-

яких факторів. 

Проблема гендерної рівності є одним із актуальних питань не тільки для України, а й 

для багатьох країн світу. Водночас у світі існує багато країн, які ведуть ефективну гендерну 

політику, у тому числі і в збройних силах, інших військових формуваннях, де питання 

гендерної рівності стоїть найбільш гостро. 
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Так, у Сполучених Штатах Америки (США) на законодавчому рівні присутність жінок в 

збройних силах сформувалося у середині XX століття, а саме, у 1948 році, коли жінкам було 

надано право нести службу у регулярних і резервних силах армії.  

Натомість, ще під час Другої Світової війни більше тисячі льотчиць служили в 

спеціальних допоміжних службах військово-повітряних сил (ВПС). Вони переганяли літаки, 

займалися транспортними перевезеннями. Завдяки цьому чоловіки звільнялися для бойових 

ескадрилій. У 1976 році жінок почали приймати в академію ВПС США. Спочатку брали на 

допоміжні машини - транспортники, заправники. У 90-х всі обмеження були зняті, і жінки 

отримали доступ до бойових літаків.  

Під час війни в Перській затоці (1991) жінки становили до 7 % особового складу. Вони 

служили пілотами транспортних літаків, брали участь у розвідувальній діяльності, 

виконували медичні функції, керували артилерією, водили вантажівки, служили в підрозділах 

охорони і військової поліції, займалися постачанням та адміністративними функціями. 

В цілому жінки займалися майже всім, крім безпосередньої участі у 

загальновійськовому бої. Як зазначалося вище, у 1993 році для жінок було знято заборону на 

участь у бойових діях у якості пілотів. Вони отримали можливість виконувати будь-які 

функції у ВПС США. Натомість, у 1994 році була впроваджена заборона для жінок брати 

участь у прямих бойових діях на землі. Ця заборона діяла до 2013 року. Через два роки 

потому американські жінки-військовослужбовці отримали реальну можливість проходити 

службу у будь-яких підрозділах, без обмежень.  

Сьогодні жінок можна побачити в кабінах і штурмовиків, і бойових вертольотів, і на 

найсучасніших винищувачах. Тільки в ВПС США (без урахування армійської авіації та 

моряків) нараховується близько 700 жінок-пілотів, близько 300 штурманів і близько 200 

операторів бортового радіоелектронного обладнання. Велика частина служить в транспортній 

авіації, але близько 200 є і в тактичній. 

Набув розголосу епізод під час вторгнення американців до Іраку у 2003 році.  

Капітан Кім Кемпбелл не відрізнялася богатирським статурою – 160 см росту і 50 кг ваги. 

Позивний у неї був «Killer Chick». 7 квітня 2003 року її штурмовик А-10, виконуючи бойове 

завдання над Багдадом, потрапив під вогонь зенітної артилерії. У літака виявився 

пошкоджений один з двигунів і були повністю виведені з ладу гідравлічні системи.  

Літак зберіг керованість, але капітану Кемпбелл довелося керувати літаком безпосередньо, 

без допомоги гідравліки, що вимагало великих фізичних зусиль. Політ до авіабази тривав 
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близько години. Killer Chick бездоганно посадила пошкоджений літак. На землі у 

штурмовика нарахували понад 150 пробоїн, а також виявили, що зі стабілізатора буквально 

вирвало шматки. 

Як вище зазначалося, в 2015 році були зняті обмеження на військові спеціальності  

для жінок. Під час обговорення питання про допуск жінок на всі бойові спеціальності, 

Корпус морської піхоти США навіть замовив спеціальні дослідження, щоб з’ясувати, 

наскільки ефективніше працюють виключно чоловічі підрозділу в порівнянні з підрозділами 

зі змішаним складом. Експерименти показали, що бойові групи, що складаються виключно з 

чоловіків, краще виконують нормативи по вогневому ураженню противника і витрачають 

менше часу, ніж змішані групи. Видання Marine Corps Gazette відзначало, що зміна вимог  

до солдатів через декілька жінок, які, можливо, захочуть служити в бойових підрозділах, 

було б зміною сформованої структури заради «капризу». Мовляв, жінки в силу фізіологічних 

особливостей зможуть відповідати вимогам бійця морської піхоти значно менший  

термін, ніж чоловіки. Однак міністр оборони Ештон Картер тоді наполіг на тому, що винятків 

не буде, і що жінки зможуть служити і танкістами, і піхотинцями, і кулеметниками, і 

мінометниками, і командувати в бою. Також для жінок були відкриті двері в підрозділи 

спеціального призначення. 

Але ситуація в бойових підрозділах принципово не змінилася. Справа в тому, що в 

збройних силах США при здачі фізичних тестів є два стандарти – чоловічий і жіночий. У 

жінок одні фізичні нормативи, у чоловіків інші, більш високі. Спроби політиків продавити 

два стандарти фізичної підготовки для бойових підрозділів не мали успіху. Військові 

наполягли на тому, що в справі захисту батьківщини має бути все-таки рівноправність, тому 

що у ворогів автомати і бронежилети не діляться на чоловічі і жіночі. В результаті, в лінійних 

підрозділах жінки представлені не досить широко.  

У серпні 2015 вперше в історії дві жінки закінчили Школу рейнджерів армії США.  

Це двомісячні курси, під час яких кандидати піддаються величезним фізичним 

навантаженням, позбавлення їжі і сну. Не кожен чоловік зможе пройти такі випробування. З 

числа кандидатів чоловіків курс до кінця доходило близько половини. Крістен Марі Гріест і 

Шей Лінн Хейвер змогли пройти програму Школи рейнджерів за всіма стандартами. Всього 

на цей курс було записано 19 кандидаток. У 2016 році з’явилися перші жінки-піхотинці.  

У липні 2017 року Військово-морські сили (ВМС) США оголосили про першу 

кандидатку на службу в спецназ ВМС SEAL («Морські котики»). Програма підготовки SEAL 
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дуже складна та має неофіційну назву «Пекельний тиждень». Після кількох тижнів тренувань 

перша жінка-кандидат відмовилася від продовження підготовки. Пройти вступні 

випробування в підрозділи спецназу США поки не змогла жодна жінка. 

У той же час слід зазначити, що жінки працюють у спецназі США. Існують так звані 

Cultural Support Teams (CSTs), де використовуються саме жінки. У країнах Близького Сходу 

жінці набагато легше вступати в контакт з місцевим населенням жіночої статі. Вони 

виявилися досить ефективні при зборі розвідувальних даних. Члени CST не є операторами 

бойових підрозділів, вони тільки прикріплюються до них для певних місій. 

На сьогодні в збройних силах США близько 15 % жінок в діючій армії і близько 23 % у 

резерві. Уже тривалий час у США є жінки-генерали. У 2008 році Енн Данвуді вперше 

отримала четверту генеральську зірку. 

У жовтні 2018 року найбільше з усіх командувань сухопутних військ Сполучених 

Штатів вперше очолила жінка – генерал-лейтенант Лаура Дж. Річардсон.  

Річардсон очолила Командування сил армії США, або FORSCOM, яке є найважливішим 

у сухопутних військах США. Загальна чисельність військ, що підкоряються цьому 

командуванню, становить 776 тисяч військових регулярної армії, резерву та Національної 

гвардії армії США та 96 тисяч цивільних працівників. Основним завданням FORSCOM є 

підготовка, навчання та оснащення резерву сухопутних військ для виконання завдань як на 

території власно Сполучених Штатів, так і за кордоном. 

Річардсон служить в армії США з 1986 року, в 2012 році вона стала першою жінкою, 

яка отримала посаду заступника командувача 1-ї кавалерійської дивізії США, відомої як 

«Перша команда Америки». У 2017 році вона стала заступницею командувача FORSCOM. 

Нинішній командувач FORSCOM генерал Роберт Абрамс переходить на посаду 

командувача військами США у Кореї. Річардсон буде виконувати обов’язки командира до 

тих пір, поки Сенат офіційно не призначить наступника Абрамса. «В цей проміжній період 

вона продовжуватиме бути заступником командувача, а також виконуючим обов’язки 

командувача», – пояснили у FORSCOM, додавши, що кандидатура Річардсон буде 

розглядається в якості постійного командувача [4]. 

Враховуючи досвід США, аналізуючи їх досягнення та помилки, вважаємо, що Україна 

повинна прагнути до паритетного становища жінок і чоловіків під час їх служби у Збройних 

Силах України та інших військових формуваннях, шляхом забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі. Необхідно постійно 
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застосувати заходи, спрямовані на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків 

у реалізації їх прав. В свою чергу, розширення повноважень жінок та зміцнення їхньої ролі у 

процесі здійснення національної оборонної реформи поряд із забезпеченням політичної, 

соціальної та економічної участі жінок у діяльності суспільства, сприятиме дотриманню 

Україною своїх зобов’язань за міжнародними угодами, а також досягненню Цілей Сталого 

Розвитку до 2030 року. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВРАХУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРИ 

ВДОСКОНАЛЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СЕКС-ДЕЛІКТИ 

 

Проблема ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду  

(далі – МКС), яка час від часу збурює вітчизняні політикум, громадськість та експертне 

середовище, не лише актуалізує потребу вдосконалення КК України (насамперед розділу 

XX його Особливої частини, який наразі має назву «Кримінальні правопорушення проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку»), а й спонукає поглянути на 

згаданий документ у більш широкому (глобальному) контексті – маю на увазі 

співвідношення міжнародного і національного права, уніфікацію космополітичних засад 

боротьби зі злочинністю, множинність джерел сучасного кримінального права та їхню 

ієрархію. Субсидіарний характер юрисдикції МКС безпосередньо не стосується питань 

співвідношення матеріальних складових міжнародного і національного кримінального 

права. При цьому, як слушно зазначає Р.А. Волинець, ратифікація Римського статуту  

МКС повинна мати комплексний характер, супроводжуючись відповідними змінами  

до кримінального, кримінального процесуального та кримінально-виконавчого 

законодавства [1, с. С. 292].  

Мабуть, ніхто не сумнівається в тому, що вітчизняне галузеве (включаючи кримінальне) 

законодавство має бути приведене у відповідність з міжнародними стандартами у межах, 

необхідних для потреб України. Проте результати законотворчості нерідко стають 

протилежними очікуванням. Так, одні з найбільш проблемних на сьогодні розділів Особливої 

частини КК України (присвячені службовим і прирівняним до них (передусім корупційним) 

злочинам і секс-деліктам) стали такими не в останню чергу внаслідок неякісної імплементації 

міжнародно-правових норм.  

Ведучи мову про вплив міжнародних стандартів на КК України, слід зробити 

застереження, пов’язане з поняттям міжнародного кримінального права і потребою 
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професійного ставлення до цієї специфічної складової міжнародного публічного права, 

яка має свої предмет, систему, принципи, коло джерел і, до речі, включає в себе й 

потужну процесуальну складову, що традиційно не притаманне галузям вітчизняного 

права. Міжнародне кримінальне право в його вузькому сенсі – це сукупність правових 

норм, що забороняють злочини агресії, геноциду, воєнні злочини та злочини проти 

людяності. Відповідно до Римського статуту МКС уповноважений переслідувати в 

основному саме такі злочини (роблю таке застереження через необхідність запровадження 

в обіг поняття злочинів проти засад відправлення міжнародного правосуддя). Через таку 

обмеженість юрисдикції для науковців, які опікуються питаннями кримінального права 

України, Римський статут МКС означає такий собі обмежений ресурс, стосуючись 

передусім і головним чином згаданого вище (завершального) розділу Особливої  

частини нашого КК. 

У пояснювальній записці до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями 

міжнародного права» (№ 9438 від 20 грудня 2018 р.) чітко зафіксовано статус-кво, який 

виник після Другої світової війни: міжнародне кримінальне право є автономним 

(самостійним) правовим масивом, який існує незалежно від національних кримінально-

правових систем і здатен сама по собі бути критерієм злочинності діянь. Як на мене, 

неусвідомлення або несприйняття цього вихідного (методологічного) положення значною 

мірою пояснюють жорсткість і нерідко не конструктивність триваючих дискусій щодо змісту 

і долі відповідних законопроектів.  

Специфіку міжнародного кримінального права, яку при формулюванні пропозицій  

de lege ferenda не варто ігнорувати, і тезу про дотичність проблематики міжнародного 

кримінального права до національного кримінального права спробую продемонструвати  

на прикладі класичної внутрішньої («домашньої») кримінальної проблеми, яка на  

перший погляд жодним чином не стосується проблематики Римського статуту МКС.  

Частини четверті статей 152 і 153 КК України, викладених у редакції Закону від 6 грудня 

2017 р. «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (далі – Закон  

від 6 грудня 2017 р.), передбачають відповідальність за вчинення дій сексуального характеру 

щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років. Це – не лише аналог притаманного англо-
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американській правовій системі статутного зґвалтування (під останнім у кримінальному праві 

США зазвичай розуміють статеві зносини з особою, котра не досягла певного віку (в різних 

штатах цей вік не є однаковим і становить, відповідно, 13, 14, 16, 17 років), незалежно  

від того, чи давала така особа згоду на вказані зносини), а й втілення у правову систему 

України європейського концепту «вік сексуальної згоди».  

Вади формулювань частин четвертих статей 152 і 153 КК України вже висвітлювались 

автором цих рядків [2, с. 114–117]. В аспекті ж заявленого у назві цих тез врахування 

міжнародних стандартів значний інтерес викликає та обставина, що міжнародне кримінальне 

право в його різних складових підходить до врахування «віку сексуальної згоди» неоднаково. 

Міжнародне договірне право в сфері протидії злочинності містить прямі (текстуальні) згадки 

про такий вік (передусім йдеться про ст. 18 Конвенції РЄ про захист дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального насильства 2007 р. (Лансаротська конвенція; ратифікована 

Україною 20 червня 2012 р.). Натомість міжнародне кримінальне право у вузькому сенсі 

обходить розглядуване питання мовчанням. У цьому, однак, не варто шукати глибинну 

суперечність. Тим більше, не слід протиставляти прогресивність одних і консервативність 

інших нормативних компонентів міжнародного кримінального права.  

Окреслена неоднорідність може бути пояснена аргументами соціального і правового 

характеру. Міжнародне кримінальне право у вузькому сенсі становить собою 

універсальний правовий режим, положення якого застосовуються незалежно від місця 

вчинення злочину. За таких обставин визнання певного віку особи віком згоди на зайняття 

діяльністю сексуального характеру в глобальному масштабі ризикувало б увійти в 

суперечність з культурними традиціями і моральними правилами окремих суспільств.  

У ст. 7(1)(g) Римського статуту МКС перераховуються такі форми сексуального 

насильства, як зґвалтування, сексуальне рабство, примус до проституції, примусова 

вагітність, примусова стерилізація, інші форми сексуального насильства співмірної 

тяжкості. В Елементах злочинів, прийнятих Підготовчою комісією для МКС 30 червня 

2000 р. (далі – Елементи злочинів), конкретизується, що вказані прояви сексуального 

насильства характеризуються застосуванням сили або погрози силою, або примусу, 

викликаного, наприклад, страхом перед насильством, грубим  примусом, затриманням, 

психологічним тиском або зловживанням владою, або використанням обстановки, яка 

характеризується примусом, або вчиненням діяння щодо особи, не здатної дати згоду, яка 

б виражала її справжню волю.  



 

407 

 

Помітно, що в цьому розлогому перелікові немає прямої згадки про вчинення 

сексуального насильства щодо особи, яка не досягла віку згоди на зайняття діяльністю 

сексуального характеру. Так само не згадується «вік сексуальної згоди» у рішеннях 

міжнародних кримінальних трибуналів, найбільш знакових для розуміння сексуального 

насильства як різновидів злочину проти людяності, воєнного злочину чи геноциду. Водночас 

формулювання «особа, не здатна дати згоду, яка б виражала її справжню волю» не виключає 

того, що неспроможність особи виразити волю на сексуальне спілкування може бути 

зумовлена малолітнім віком особи. Адже в Елементах злочинів зроблено застереження  

про те, що згадана неспроможність може зумовлюватись природною, штучно викликаною 

або віковою недієздатністю.  

Таким чином, ігноруючи нормативну презумпцію, якою є положення про  

«вік сексуальної згоди», міжнародне кримінальне право у вузькому сенсі зміщує акцент у бік 

того, що підставу кримінальної відповідальності за сексуальне насильство створює фактична 

неспроможність дитини висловити за конкретних обставин згоду на участь у діяльності 

сексуального характеру [3, с. 78–79]. І такий підхід нагадує традиційне для вітчизняної 

судової практики положення про психічну безпорадність, за якої особа не розуміє характер і 

значення вчинюваних щодо неї дій. Виходить, що наведений міжнародно-правовий досвід 

слугує зайвим аргументом на користь відмови від прямого (текстуального) відображення у 

КК України концепту «вік сексуальної згоди».  

Питання про кримінальну відповідальність за вчинення дій сексуального характеру за 

участю дітей доцільно вирішувати через призму універсального конвенційного поняття 

добровільної згоди: роль криміноутворювальної ознаки і в цьому разі відіграватиме не 

недосягнення потерпілою особою певного віку, визначеного у законодавчому порядку, а 

відсутність добровільної згоди потерпілої особи, як це і притаманно сексуальному 

насильству у сенсі сучаснішої за Лансаротську Стамбульської конвенції (Конвенція РЄ про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими 

явищами 2011 р.; на сьогодні Україною не ратифікована).  

Ст. 152 КК України, викладена в редакції Закону від 6 грудня 2017 р., як на 

криміноутворювальну ознаку вказує (за винятком ч. 4 цієї статті) не на конкретний спосіб, а 

на недобровільність – відсутність вільного волевиявлення потерпілої особи на проникнення в 

один із трьох її природних отворів. Вагінальне, анальне або оральне проникнення в тіло іншої 

особи визнається зґвалтуванням як у тому разі, коли воно поєднується із застосуванням 
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фізичного насильства, погрозою його застосуванням або з використанням безпорадного  

стану потерпілої особи, так і в інших випадках відсутності її добровільної згоди на таке 

проникнення. Втілений законодавчий підхід до визначення зґвалтування, як відомо, бере до 

уваги позицію ЄСПЛ [2, с. 112]. Цікаво, що подібний (широкий) підхід до розуміння 

зґвалтування обстоює і Міжнародний кримінальний суд по колишній Югославії: акт 

сексуального проникнення визнається зґвалтуванням, якщо він супроводжується примусом, 

силою або погрозою застосування сили щодо жертви або третьої особи, а так само  

якщо мають місце інші фактори, які роблять акт неконсенсуальним або недобровільним з 

боку жертви. Тобто ключовим критерієм у цьому разі виступає відсутність згоди або 

добровільної участі жертви [4, с. 7]. 

Таким чином, якщо творчо і фахово підходити до проблематики Римського статуту 

МКС та інших джерел міжнародного кримінального права в його вузькому розумінні, то 

можна відшукати цікаві аргументи на користь розв’язання злободенних «внутрішніх» 

кримінально-правових проблем, які безпосередньо не стосуються злочинів агресії, геноциду, 

воєнних злочинів і злочинів проти людяності. 

В юридичній літературі України (праці К.П. Задої, С.П. Кучевської, С.М. Мохончука 

та ін.) переконливо доведено неприйнятність застосування конструкцій складів «загально-

кримінальних злочинів» для приведення КК України у відповідність до Римського статуту 

МКС у частині регламентації відповідальності за міжнародні злочини. І ця відмінність 

вкотре сигналізує про автономність відповідних правових систем. Звідси, серед іншого, 

випливає, що текстуальна неузгодженість проектів статей розділу XX Особливої частини 

КК України, які так чи інакше відбивають проблему сексуального насильства як різновидів 

(складових) злочинів проти людяності, воєнних злочинів або геноциду, зі статтями  

розділу ІV Особливої частини КК України «Кримінальні правопорушення проти статевої 

свободи та статевої недоторканості» не може вважатись вадою відповідних 

законопроектних напрацювань. Головне – змістовна (сутнісна) відповідність останніх 

положенням міжнародного кримінального права у вузькому сенсі, передусім відображеним 

у Римському статуті МКС, деталізованим в Елементах злочинів, а так само в рішеннях 

міжнародних кримінальних судів.  

Так, за інформацією М.В. Піддубної, найбільшу роль у встановленні відповідальності 

за такий воєнний злочин, як зґвалтування та інші дії сексуального характеру, відіграли 

рішення міжнародних трибуналів щодо Руанди та колишньої Югославії. У цих  
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рішеннях зроблено висновок про те, що сексуальне насильство не лише може утворювати 

склади різних міжнародних злочинів (таких, як воєнні злочини чи злочини проти 

людяності), а й бути частиною катування, нанесення тяжкого тілесного ушкодження чи 

інших діянь [5, с. 191–192]. 

До того ж чинним редакціям статей розділу IV Особливої частини КК України частково 

притаманна невизначеність, перенесення якої в текст поліпшеного розділу XX Особливої 

частини КК України видається вкрай небажаним. Наприклад, у ч. 1 ст. 152 КК України 

зґвалтування визначається як вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із 

вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням 

геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи. Більш 

зрозумілим і водночас змістовно адекватним замінником цього доволі неоднозначного 

звороту (до слова майже механічно (дослівно) запозиченого зі ст.  36 Стамбульської 

конвенції) видається формулювання «сексуальне проникнення у піхву, анальний отвір або 

рот потерпілої особи за допомогою частини тіла або предмета» (варіант: «акт сексуального 

характеру, який полягає у проникненні у піхву, анальний отвір або рот потерпілої особи за 

допомогою частини тіла або предмета»).  

Пропоновані формулювання виходять, зокрема, з того, що для оцінки скоєного як 

зґвалтування вимагається саме і тільки відповідне проникнення, а не ще якась додаткова дія 

(дії) сексуального характеру, як це випливає з не зовсім вдало оновленої ст. 152 КК України. 

Ці пропозиції, як видається, змістовно узгоджуються з розумінням зґвалтування за Римським 

статутом МКС, наявність якого констатується тоді, коли виконавець посягнув на тіло особи, 

вчинивши діяння, в результаті якого можна говорити про проникнення, навіть незначне, в 

будь-яку частину тіла потерпілого або виконавця статевим членом або будь-яким предметом 

або будь-якою частиною тіла виконавця в анальний або генітальний отвір потерпілого. 

Цікаво, що коло інших (відмінних від зґвалтування) форм сексуального насильства не 

має вичерпного переліку як за Римським статутом МКС, так і в практиці міжнародних 

кримінальних судів. До іншого сексуального насильства відносять, зокрема торгівлю людьми 

з метою сексуальної експлуатації, насильницьку контрацепцію, сексуальні домагання на 

кшталт сексуального роздягання, насильницьку перевірку незайманості, примушування 

інших людей займатись сексом один із одним, примушування спостерігати за зґвалтуванням 

своїх близьких. Згадана невичерпність покликана сприяти максимально ефективному захисту 

жертв сексуального насильства. 
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З огляду на це, немає підстав відмовлятись від невичерпності переліку форм 

сексуального насильства при вдосконаленні розділу XX Особливої частини КК України. 

Тому не викликає заперечень підхід розробників законопроекту «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного 

кримінального та гуманітарного права» (№ 2689 від 27 грудня 2019 р.), які до воєнних 

злочинів стосовно особи пропонують віднести умисне вчинення (заподіяння) у зв’язку з 

міжнародним збройним конфліктом чи збройним конфліктом неміжнародного  

характеру стосовно особи, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права, 

зокрема, зґвалтування, сексуальної експлуатації, примусової вагітності, примусової 

стерилізації або будь-яких інших форм сексуального насильства (п. 8 ч. 2 ст. 438  

КК України). Подібні невичерпні переліки сексуального насильства фігурують й у ст. 442 

«Геноцид» і ст. 442-1 «Злочини проти людяності» КК України, викладених у редакції  

згаданого законопроекту. 

Оцінюючи попередній законопроект («Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями 

міжнародного права» (№ 9438 від 20 грудня 2018 р.)), Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України, серед інших зауважень, вказало на те, що набрання 

чинності Законом від 6 грудня 2017 р., яким були істотно змінені ознаки складів злочинів, 

передбачених статтями 152 КК (зґвалтування) і 153 КК (сексуальне насильство), потребує 

коригування відповідних положень законопроекту. Реагуючи на це зауваження, К.П. Задоя 

слушно зазначив, що чинні (оновлені) редакції статей 152 та 153 КК України не можуть бути 

орієнтирами для пропонованого парламентськими експертами коригування, оскільки ці 

положення відзначаються серйозними техніко-юридичними і змістовними вадами. Відтак 

орієнтування на статті 152 та 153 КК України для цілей розуміння відповідних положень 

статей 437-1 та 438 КК України може призвести до неповного виконання міжнародно-

правових зобов’язань щодо переслідування сексуального насильства як проявів злочинів 

проти людяності чи воєнних злочинів. 

З іншого боку, притаманної міжнародному кримінальному праву в його вузькому 

розумінні невичерпності варто уникати в розділі IV Особливої частини КК України  

(тут, навпаки, треба вносити ясність у законодавчому порядку). Так, незважаючи на загалом 

виправданість законодавчої вказівки на вчинення будь-яких дій сексуального характеру 

(відображення багатоманітності сексуальних практик, відмінних від сексуального 
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проникнення, дає змогу охопити найрізноманітніші девіантні форми сексуальної поведінки), 

формулювання кримінально-правової заборони, присвяченої сексуальному насильству, 

виглядає занадто універсальним (щоб не сказати – розпливчастим). Тому висловлена  

щодо попередньої редакції ст. 153 КК України теза про потребу в уточненні кола дій, 

охоплюваних цією кримінально-правовою нормою продовжує зберігати актуальність і щодо 

оновленої ст. 153 КК України. Одне з ключових у цьому аспекті питань – це те, якій 

(зовнішній та (або) внутрішній) стороні вчинку людини має бути притаманний сексуальний 

характер для того, щоб скоєне могло бути кваліфіковане за ст. 153 КК України. 

У п. 190 Пояснювальної доповіді до Стамбульської конвенції роз’яснюється, що термін 

«сексуального характеру» означає акт, який має сексуальну конотацію; він не поширюється 

на акти, яким бракує такої конотації або відтінку. Відверто кажучи, навіть з урахуванням 

з’ясованої етимології слова «конотація» таке роз’яснення не дуже допомагає. Відповідно, 

залишається відкритим питання про інкримінувати ст. 153 КК України, наприклад, у 

випадках так званого небажаного (але не «французького») поцілунку, сексуально 

забарвленого примушування потерпілої особи до роздягання самої себе, винуватого чи 

третьої особи, а також надсилання малолітній особі текстових повідомлень, фото- або відео-

зображень сексуального змісту.  
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРОТИДІЇ 

НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї 

 

Проблема гендерного насильства протягом останніх років привертає увагу багатьох 

держав і міжнародних організацій, світової спільноти та окремих громадян, громадських 

організацій тощо. Правове регулювання даної теми перебуває на етапі становлення й 

розвитку, і це відбувається на внутрішньодержавному (національному) та міжнародному 

рівнях. Гендерна рівність займає центральну позицію у сфері прав людини та є основою 

демократичного суспільства. 

Гендерне насильство – це будь-яка дія, яка завдає шкоди та здійснюється проти  

волі людини, заснована на соціально зумовлених (зокрема, гендерних) відмінностях між 

чоловіками та жінками. Під час надзвичайних ситуацій, таких як конфлікти або стихійні лиха, 

існує підвищений ризик насильства, експлуатації та жорстокого поводження, особливо щодо 

жінок та дівчат. Водночас, державні органи влади, громади та мережі соціальної підтримки 

часто не в змозі належним чином відреагувати на цю проблему. До того ж, в атмосфері 

безкарності існує вірогідність того, що злочинці не будуть притягнуті до відповідальності. 

Гендерне насильство – це набагато більше, ніж сексуальний напад і згвалтування. Хоча 

воно може відбуватися в публічній обстановці, воно в значній мірі корениться в позиції 

терпимості до насильства в сім’ї, в суспільстві і в державі. Гендерним слід вважати як 

насильство чоловіків стосовно жінок, так і насильство чоловіків стосовно інших чоловіків та 

жінок проти жінок, яке може мати негативні економічні, соціальні, медичні наслідки, а також 

насильство жінок стосовно чоловіків, яке поширене значно менше. 

Отже, гендерне насильство – це такі форми насильницьких дій, що мають чітко 

виражену гендерну групу, на яку воно спрямоване, або яка чинить означене насильство. 



 

414 

 

Більшість дослідників даного питання визнають те, що чоловіки також часто стають 

жертвами сексуальної наруги чи особами, що пережили сексуальну наругу. Проте, статистика 

підтверджує, що значна кількість жертв насильства або осіб, які пережили насильство, 

складають жінки і діти. Як визнання цієї реальності, в міжнародній практиці 

використовуються займенники жіночого роду для позначення жертв насильства / осіб, які 

пережили насильство. 

Питання міжнародних стандартів забезпечення гендерної рівності порушуються в 

роботах Н. Камінської, Н. Грицяк, Л. Кобелянської, Т.Мельник та ін.; вивчення міжнародного 

досвіду у сфері прав людини та гендерного насильства зазначаються в працях С. Дікмана,  

М. Лушнікової, Р. Торосян, Л. Ульяшиної, зокрема сучасні стандарти та принципи рівності 

Ради Європи розглянуто в працях С. Гришак, М. Феськова.  

Провідну роль у забезпеченні гендерної рівнoсті відіграє Організація 

Північноатлантичного договору (НAТО), створена 1949 року для колективної оборони країн 

Західної Європи та Північної Америки згідно з принципами статті 51 Статуту OOН.  

Місія НAТО полягає у сприянні стабільному та міцному миру, з огляду на що гендерна 

рівність і розширення прав та можливостей жінoк і дiвчат є ключовим чинником. У 2009 році 

НАТО схвaлила Дирeктиву 40-1 «Бі-СК» (Bi-Strategic Command) «Інтeграція РБ ООН 1325  

та гендерні пeрспективи командних структур НАТО, включаючи заходи щодо захисту під час 

збройних конфліктів». Дирeктивa застосовується до всіх міжнарoдних військoвих штaбів  

або будь-яких інших організацій, що діють спільно з НАТО. Вона містить стандарти 

поведінки НАТО під час здійснення операцій та місій, визначає, що жінок також слід 

розглядати як суб’єктів забезпечення стaлого миру, які мають бути залучені на всіх стадіях 

кризи або конфліктів [1]. 

Деякі міжнародні документи спеціально звертаються до питань сексуального та 

гендерного насильства над жінками та дівчатами. Конвенція про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок, прийнята Генеральною Асамблеєю в 1981 р, Декларація ООН  

про припинення насильства над жінками, прийнята Генеральною Асамблеєю в 1993 р і 

Пекінська декларація і платформа дій, прийнята в Пекіні в 1995 р, включають всі форми 

дискримінації як насильство над жінками та дівчатами і повторно підтверджують 

відповідальність держав за роботу по їх ліквідації. Останній Римський Статут Міжнародного 

кримінального суду 1998 р визначає згвалтування, сексуальне рабство, вимушену 

проституцію, примусову вагітність, примусову стерилізацію або будь-яку іншу, порівнянну 
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по тяжкості, форму сексуального насильства як злочин проти людства. Резолюція Рaди 

Безпеки ООН № 1325 (2000 р.) акцентує відповідальність держав за припинення безкарності 

за злочини проти людства і за військові злочини, включаючи сексуальне і інші форми 

насильства над жінками та дівчатами. 

Програмні цілі Організації Об’єднаних Націй та Європи у сфері насильства щодо жінок 

уже понад десятиліття наголошує на тому, що це питання має розв’язуватися шляхом 

застосування концепції гендерної рівності: насильство – одночасно і причина, і наслідок 

нерівності між жінками та чоловіками. Масштаби того, якою мірою ця концепція лежить в 

основі системи надання послуг та визнається державами, різні в різних країнах регіону. 

Чоловіче насильство проти жінок – вияв історично нерівних владних стосунків між 

чоловіками і жінками та віддзеркаленням наявних гендерних стосунків у суспільстві та 

політиці. Тому його передусім необхідно розглядати як соціальну та політичну проблему. 

Жінки-біженки мають... дійти до розуміння соціального, історичного, культурного та 

історичного підґрунтя, яке плекає чоловіче насильство. Активісти прагнуть надати жінкам і 

дітям можливість говорити та висловлюватися проти насильства. Суспільство має 

притягувати правопорушників до відповідальності за їхні дії. Феміністичні принципи, які 

втілюються у притулках, мають демонструвати, яким чином жінки та діти можуть 

звільнитися від насильства. (Жінки проти насильства в Європі, 2004. Інструкції щодо 

керування притулком для жінок, пар. 3.2.1) [2]. 

Основоположні стандарти гендерної рівності містяться в багатьох актах Організації 

Об’єднаних Націй. Серед них: 

• Конвенція МОП про дискримінацію (праця та заняття) 1958 р. (№ 111) та 

Рекомендація 111 

• Конвенція МОП про охорону праці (№ 155) та Рекомендація 164, 1981 р. 

• Конвенція МОП про корінні та народи, які ведуть корінний спосіб життя 1989 р.  

(№ 169) 

• Комітет ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW), 

Рекомендація No 19 про насильство щодо жінок, 1992 р. 

• Декларація ООН про ліквідацію насильства щодо жінок, 1993 р. 

• Декларація МОП про основні принципи та права у світі праці, та подальші дії 

щодо неї, 1998 рік 

• Рекомендація МОП щодо ВІЛ/СНІД, 2010 р. 
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• Конвенція МОП про гідну працю домашніх працівників, 2011 р.  

• Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству (Стамбульська конвенція) (2011 р.) 

• Комісія ООН зі статусу жінок, 57-а сесія Погоджених висновків (2013 р.) 

Система ООН й наразі приділяє особливу увагу питанню про насильство по 

відношенню до жінок. У прийнятій в 1993 році Генеральною Асамблеєю Декларації про 

викорінення насильства щодо жінок міститься визначення насильства по відношенню до 

жінок і чітко викладені права, що дозволяють забезпечити викорінення насильства щодо 

жінок в усіх його формах. Декларація відбила рішучість держав до виконання своїх 

зобов’язань і прихильність міжнародного співтовариства в цілому зусиллям щодо 

викорінення насильства над жінками. 

Підтримка ідеї гендерної рівності є невід’ємною складовою головної місії Ради Європи – 

захисту та просуванню плюралістичної демократії, верховенства права та прав і свобод людини, 

будь-то жінка або чоловік. Беручи на себе провідну роль у захисті прав людини, Рада Європи 

прийняла Конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція). Стамбульська конвенція широко визнана 

провідним правовим документом із запобігання та боротьби з насильством над жінками та 

домашнім насильством, які є порушенням прав людини. З моменту свого відкриття для 

підписання в 2011 році вона отримала значну підтримку національних, регіональних та місцевих 

органів влади, громадськості, парламентів, інших національних, регіональних та міжнародних 

правозахисних організацій, організацій громадянського суспільства, засобів масової інформації і 

наукових кіл. Вона була відзначена національними і міжнародними відзнаками за своє бачення 

того, як жінкам і дівчатам можна допомогти уникнути насильства. Стамбульська конвенція 

звертається до урядів, які ратифікували її, прийняти всеосяжний комплекс заходів для боротьби з 

усіма формами насильства стосовно жінок і домашнім насильством. Вона також поширюється на 

чоловіків, які потерпають від деяких форм насильства, визнаючи це, Конвенція закликає 

застосовувати свої положення до всіх осіб, постраждалих від домашнього насильства, 

включаючи чоловіків, дітей і людей похилого віку [3]. 

Стамбульська Конвенція містить перелік інших важливих міжнародних актів і 

стандартів:  

• Рекомендації (2002)5 Комітету міністрів РЄ для держав-учасниць щодо захисту 

жінок від насильства; 
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• Конвенція ООН про викорінення всіх видів насильства над жінками (CEDAW) та її 

факультативний протокол; 

• Загальні рекомендації №19 Комітету (CEDAW) щодо насильства над жінками;  

• Конвенція ООН з прав дитини та її факультативний протокол; 

• Декларація Генеральної Асамблеї ООН про викорінення насильства над жінками;  

• Міжамериканська конвенція про запобігання, покарання та викорінення 

насильства над жінками (Конвенція Belém do Pará);  

• Протокол Африканської хартії прав людини і народів щодо прав жінок в Африці 

(Протокол Мапуту). 

Рада Європи також прийняла ряд документів які слугують стандартом для національних 

держав у напрямку впровадження принципів гендерної рівності в освітній сфері. С. Гришак у 

своїй праці «Стандарти гендерної рівності Ради Європи як нормативно-правове підгрунтя 

розвитку гендерної освіти в пострадянських країнах» розглянула зазначені документи Ради 

Європи. Погоджуюсь, що основоположними документами Ради Європи, що встановлюють 

нормативні та правові стандарти рівності, є «Європейська конвенція про захист прав і 

основних свобод» (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

1950) та «Декларація про рівність між жінками і чоловіками» (Declaration on Equality of 

Women and Men, 1988). Право на освіту в цих документах визнається одним із основних прав 

людини, яке має бути забезпечено без будь-якої дискримінації, у тому числі за ознаками 

статі. Питання рівності в освіті підіймалися за останні роки в наступних рекомендаціях 

Комітету Міністрів РЄ державам-членам: про збалансовану участь жінок і чоловіків у процесі 

прийняття рішень у сфері політики та суспільному житті; із питань комплексного 

(гендерного) підходу в освіті; щодо стандартів і механізмів із гендерної рівності; 

імплементації рекомендації з питань комплексного підходу в освіті державами-членами [4]. 

Таким чином, гендерна нерівність виступає одним з базових порушень прав людини, що 

проявляється в обмеженні прав, можливостей та інтересів жінок, тому подолання ґендерної 

нерівності уможливлюється лише за умови зміни світоглядних настанов усіх громадян. 

Паралельні зусилля мають спрямовуватися на викорінення ґендерних стереотипів щодо 

ролей, повноважень та обов’язків жінок і чоловіків, які досі відтворюються в системі 

шкільної освіти, нав’язуються засобами масової інформації та рекламою. Практично всі 

розглянуті міжнародні стандарти зосереджуються на тому, що вважається найпоширенішими 

формами насильства щодо жінок, а саме на домашньому та сексуальному насильстві. На мою 
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думку, дослідивши міжнародну практику у сфері гендерного насильства, вирішенню цієї 

проблеми сприятиме реформа освітніх програм, підручників та навчальних матеріалів, 

реалізація спеціальних тренінгів для представників ЗМІ, посилення відповідальності за 

використання сексистських підходів у рекламі. Не менш важливим є прийняття 

законодавства, яке вводить нові визначення переслідування і сексуальних домагань, 

створення нових і покращення послуг для постраждалих, виділення ресурсів та активізації 

зусиль з підготовки фахівців. На даний момент у світовій спільноті відбувається активна 

протидія гендерному насильству. Визнання потреби у послугах підтримки, які дозволяють 

жінкам реалізовувати свої права на захист, доступ до судочинства, відшкодування та 

реабілітацію, значно ширше, а розуміння потреби у певних типах послуг (таких як притулки) 

зростає, доступність і якість надаваних послуг відрізняється як між різними державами, так і 

в межах кожної країни. З метою дійсного забезпечення жінкам права на вільне від насильства 

життя країни мають дійти згоди щодо обсягу та переліку послуг, які необхідно надавати. Для 

цього й необхідно розробляти міжнародні стандарти. 
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ЗАРУБІЖНІ СТАНДАРТИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ 

СТОСОВНО ЖІНОК 

 

В процесі світового розвитку людство стикається з новими проблемами у різних сферах 

життя, які так чи інакше накладають свій відбиток на сприйняття та застосування права. 

І сьогодні я хотів би торкнутись однієї з таких важливих проблем, як «гендерне насильство». 

Гендерне насильство безпосередньо являє собою такі дії, які вчиняються стосовно  

будь-якої особи через її приналежність до тієї чи іншої статі. Проте, нажаль статистика 

говорить про те, що переважно такі дії вчиняються чоловіками стосовно жінок.  

Розробка планів та подальше вирішення цієї проблеми ведеться як в рамках 

Міжнародного співробітництва, так і в окремих державах, не стала винятком і Україна.  

Важливість діяльності в напрямку подолання гендерного насильства краще за все 

описує позиція Н.С Кузнецової, яка стверджує, що відчуття гарантованості та захищеності 

суб`єктивного права формує у людини сприйняття повноцінності її правового статусу, а отже 

і наявності передумов для соціальної активності [1. c. 39]. 

В сьогоднішньому цивілізованому світовому суспільстві однією з провідних задач 

постає гарантування та реалізація прав та свобод людини та громадянина, які тісно пов`язані 

із забезпеченням гендерної рівності та запобіганню гендерного насильства. Навіть якщо 

подивитись на найбільш масштабні інформаційні акції для привернення уваги до цієї 

проблеми, а саме акція, до якої щорічно під егідою ООН долучається світова спільнота, 

привертаючи увагу до питання гендерного насилля, яка проходить з 25 листопада 

(Міжнародний день боротьби з гендерним насильством) до 10 грудня (Міжнародний день з 

прав людини), то можна впевнитись, що навіть в інформаційному полі ці поняття є 
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послідовними і взаємопов`язаними. Поняття гендерної рівності дуже складно оцінити і для 

цього щорічно публікується «The Global Gender Gap Report».  

«The Global Gender Gap Report» – це комплексний звіт-порівняння країн світу 

Всесвітнім економічним форумом за рівнем гендерної рівності/нерівності, який вимірюється 

глобальним індексом гендерного розриву. Звіт про гендерний розрив «оцінює країни щодо 

того, наскільки добре вони ділять свої ресурси та можливості серед своїх чоловіків і жінок, 

незалежно від загального рівня цих ресурсів і можливостей». За 2019 рік Україна піднялася в 

Індексі гендерного розриву (Global Gender Gap Report) на шість сходинок і посіла 59-те місце. 

Серед найважливіших правових напрацювань в масштабі міжнародного 

співробітництва було створено конвенцію Ради Європи «Про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами». На національному 

рівні ми отримали імплементацію положень конвенції у вигляді Законів України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні» та ін. 

Одне з основних питань, що стоять перед Радою Європи, є забезпечення та охорона 

прав людини; саме тому вона перебуває в авангарді утвердження жіночих прав як напрямку 

політики у сфері прав людини в Європі. 

Конвенція Ради Європи «Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу із цими явищами» (Стамбульська конвенція) – це основоположний 

юридичний механізм в даному питанні на європейському рівні, а також один із 

найперспективніших міжнародних договорів у цій галузі. Конвенція закріплює абсолютну 

неприпустимість насильства щодо жінок і домашнього насильства. Попри позитивні 

зрушення в державній політиці і практиці, різноманітні форми насильства щодо жінок 

залишаються поширеною проблемою на всіх рівнях суспільства в усіх державах – членах 

Ради Європи, зокрема і в Україні [2]. 

Міжнародна спільнота надала деякі рекомендації щодо видів послуг, необхідних для 

боротьби проти насильства щодо жінок. Точніше, їх надав Комітет з ліквідації дискримінації 

щодо жінок, а отримано з Пекінської платформи дій та нещодавнього дослідження, 

проведеного за дорученням Генерального секретаря ООН. Також є і додаткові послуги, 

надзвичайно важливі для проведення дійсно комплексної боротьби проти насильства в 

деяких європейських країнах, наприклад проекти втручання. Жінки, про яких відомо те, що 

вони зазнають знущань, у тому числі й ті, хто проживає у закладах, у яких з них знущалися, 
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чи в родинах, де відбувалося сексуальне насильство, мають право на психологічне 

консультування та підтримку. 

Наразі в Україні успішно функціонують жіночі кризові центри, в Києві, ще у 2016 році 

було відкрито притулок для жінок, який функціонує і сьогодні [4]. 

У Дніпрі, Донецьку, Житомирі, Львові, Рівному, Херсоні, Чернівцях організація 

Winrock International спільно з місцевими недержавними організаціями створила центри 

«Жінка для жінки». Сюди мають змогу звертатися жінки, які потерпають від домашнього 

насильства, щоб одержати юридичну та психологічну консультацію. 

Уперше в Україні введено кримінальну відповідальність за домашнє насильство, проте 

навіть у новій редакції Закону низку проблем не розв’язано, серед них – брак реальних 

механізмів допомоги жертвам насильства. 

Проте, мабуть, основна проблема у сфері гендерного насильства в Україні полягає в 

тому, що насильника не можна ізолювати від жертви. Під час конфлікту, таку особу можливо 

затримати лише в порядку ст. 261 КУаАП на 3 години. Санкція ст. 173-2 КУаАП «Вчинення 

домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного 

припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування» передбачає як один з 

видів покарань арешт до семи (а в разі повторного вчинення – до 15) діб за рішенням суду, 

однак цю санкцію не завжди застосовують і вона зрідка зупиняє правопорушника, щоб не 

продовжувати протиправні дії [4]. 

Також, не можна не зазначити, що важливу роль грають мінімальні стандарти. Адже, 

хоча сьогодні визнання потреби у послугах підтримки, які дозволяють жінкам реалізувати 

свої права на захист, доступ до судочинства, відшкодування та реабілітацію, значно ширше, а 

розуміння потреби у певних типах послуг (таких як притулки) зростає, доступність та якість 

надаваних послуг відрізняється як поміж різними державами, так і в межах кожної країни. З 

метою дійсного забезпечення жінкам права на вільне від насильства життя країни мають 

дійти згоди щодо обсягу та переліку послуг, які необхідно надавати. Це і є обґрунтування 

того, чому необхідно розробляти мінімальні стандарти. 

Головними основами для цих стандартів повинні бути: розуміння насильства щодо 

жінок як причини та наслідку нерівності між жінками та чоловіками; конфіденційність; 

безпека та захист; створення культури довіри та поваги до потерпілих; справедливий та 

рівний доступ до послуг на всій території країни, а також для вилучених/соціально 
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незахищених жінок; доступність кризових послуг цілодобово і без вихідних; визнання дітей 

користувачами послуг; комплексне надання послуг. 

У підсумку слід зазначити, що не дивлячись на роботу вітчизняних законодавців в 

цьому напрямку та громадськості, на обличчя можна побачити неоднозначність 

законодавства в напрямку механізмів допомоги жертвам такого насильства та їх реабілітації, 

а найголовніше необхідність вдосконалення державної політики та законодавства у питаннях 

гендерної рівності. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД У СФЕРІ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

 

Захист прав людини – головне завдання сучасної держави та показник розвитку країни 

загалом. Гендерне насильство – це проблема ХХІ століття, актуальна для всіх країн світу; 

немає жодної країни, де ця проблема була б остаточно розв’язана. Зазначимо, що у світі 

найпоширенішими видами гендерного насильства вважають зґвалтування, домашнє 

насильство (або насильство в сім’ї), проституцію, секс-торгівлю, сексуальні домагання. 

Гендерне насильство (gender-based violence) – це насильство, яке чинять здебільшого 

чоловіки проти жінок. Історично нерівноправні відносини у владі між жінками та чоловіками 

призвели до домінування чоловіків над жінками та дискримінації жінок із боку чоловіків, а 

також до перешкоджання повноцінному розвитку становища жінок. Однак і жінки, і чоловіки 

є жертвами стереотипів, що обмежують можливості як одних, так й інших. Оскільки 

агресивної поведінки очікують саме від чоловіків, то вони – група, яка чинить насильство 

будь-якого типу і яка так само страждає від насильства (у війнах, розбоях, вуличному 

насильстві тощо). Тобто чоловіки є як агресорами, так і жертвами насильницької поведінки. 

Але існують певні типи насильства, за яких жертвами є переважно жінки. Тому ООН 

вирішила виокремити тип насильства – гендерне насильство, або насильство проти жінок 

(VAW – violence against women), що ґрунтується на владних стосунках між чоловіками та 

жінками [1. с. 123-124]. 

До міжнародних стандартів, які містять положення щодо захисту прав жінок, та в 

цілому сприяють протидії гендерному насильству, слід віднести: 

– Загальну декларацію прав людини (1948 р.); 

– Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.); 

– Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок  

(CEDAW, 1979 р.); 
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– Європейську декларацію про рівність чоловіків та жінок (1988 р.); 

– Декларацію про викорінювання насилля щодо жінок (1993 р.); 

– Пекінську Платформу Дій та Пекінській декларації (1995 р.); 

– Декларацію Тисячоліття ООН (2000 р); 

– Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція, 2011); 

– Протоколи та рекомендації поважних міжнародних організацій тощо. 

Європейська конвенція з прав людини є основним європейським договором про права 

людини: Стаття 1 Конвенції гарантує права та свободи, що поширюються на кожного, хто 

перебуває під юрисдикцією 47 держав-членів Ради Європи. Принцип недискримінації за ознакою 

статі гарантують стаття 14 і Протокол 12 до Конвенції. Крім того, Європейська соціальна хартія 

встановлює реалізацію економічних та соціальних прав без дискримінації [2, с. 7]. 

Конвенція ООН 1979 р., яку іноді називають Міжнародною хартією прав жінок, стала 

першим імперативним міжнародним документом, який визначив поняття дискримінації 

жінок та проголосив їх основні права. Так, CEDAW включає не лише прохання-рекомендації, 

але цілий ряд зобов’язань держав щодо забезпечення та охорони рівних з чоловіками прав 

жінок у сфері освіти, праці, здоров’я, сім’ї, вибору громадянства тощо. Зокрема, держави-

члени зобов’язуються: інтегрувати принцип рівності жінок і чоловіків у своє законодавство; 

скасувати закони, які дискримінують жінок; створити інституції, які б ефективно захищали 

жінок від дискримінації; забезпечити захист жінок від дискримінації з боку будь-яких осіб, 

організацій та підприємств; а також звітувати про законодавчі, судові, адміністративні чи 

інші заходи здійснені для виконання даної Конвенції. Для моніторингу виконання Конвенції 

був заснований Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок (з однойменною Конвенції 

назвою – CEDAW), повноважний також давати загальні рекомендації щодо неї, розглядати 

звіти, подані державами відповідно до Конвенції. Саме у рекомендаціях CEDAW від 1989 та 

1992 років, не в останню чергу через активну діяльність неурядових організацій, міжнародна 

увага привертається до питання насильства проти жінок [3].  

Декларацію ООН про викорінення насильства щодо жінок прийнято 1993 року – 

перший спеціальний міжнародний документ, направлений на боротьбу з цим явищем. У 

статті 1 міститься таке визначення насильства проти жінок: «довільний акт насильства, 

учинений на підставі статевої ознаки, який спричиняє або може спричинити фізичний, 
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статевий чи психологічний збиток або страждання жінкам, а також загрози вчинення таких 

актів, примусове чи довільне позбавлення свободи або особистого життя» [1, с. 124].  

Пекінська декларація та Платформа дій, прийнята 189 країнами, – найбільш всебічна і 

трансформаційна глобальна програма для досягнення ґендерної рівності та розширення 

можливостей жінок та дівчат [4]. Поки Комісія ООН щодо статусу жінок виконувала свою 

нову задачу – моніторингу та контролю виконання Пекінської Платформи Дій та Пекінської 

декларації – ключової міжнародної політики щодо гендерної рівності загалом, «естафету» 

боротьби з насильством проти жінок прийняла Рада Європи. 

 Новаторська робота Ради Європи у сфері прав людини та гендерної рівності сприяла 

розробленню міцної правової та політичної схеми. Гендерна рівність є одним із пріоритетних 

напрямків діяльності організації, і Рада Європи продовжує активно вирішувати як поточні, так і 

нові виклики й усувати бар’єри для досягнення реальної і повної гендерної рівності [2, с. 6]. 

Комітет міністрів і Парламентська асамблея Ради Європи прийняли вражаючу кількість 

конвенцій та рекомендацій, які скеровують та впливають на процеси розвитку гендерної 

рівності в Європі та в усьому світі.  

Рада Європи має три основоположні, унікальні та всеохоплюючі конвенції у сфері 

людської гідності: Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція);  

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми; Конвенція Ради Європи 

про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Лансаротська 

конвенція) [2, с. 13-14].  

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) – це перший  

юридичний інструмент із цього питання на європейському рівні, а також один із 

найперспективніших міжнародних договорів у цій галузі. Конвенція закріплює абсолютну 

неприпустимість насильства щодо жінок і домашнього насильства. Попри позитивні 

зрушення в державних політиці і практиці, різноманітні форми насильства щодо жінок 

залишаються поширеною проблемою на всіх рівнях суспільства в усіх державах – членах 

Ради Європи, зокрема в Україні. Стамбульська конвенція – об’ємний та ґрунтовний 

документ, який: переводить у площину реальних зобов’язань раніше декларативні положення 

щодо викорінення насильства проти жінок; детально перераховує види насильства проти 

жінок та пропонує змістовні визначення термінів; зобов’язує встановити кримінальну 
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відповідальність за домашнє насильство, переслідування (сталкінг), сексуальні домагання, 

каліцтво жіночих геніталій, примусовий шлюб, та інші види насильства проти жінок; 

зобов’язує створити систему комплексної підтримки жертв насильства, в тому числі 

притулки та телефонні лінії допомоги; зобов’язує держави забезпечити доступність захисних 

заходів та встановлює нові підходи щодо розслідування та доказів у даній сфері; встановлює 

механізм моніторингу ефективності застосування положень Конвенції на практиці; 

зобов’язує створити систему збору статистичних даних про випадки насильства, 

підтримувати відповідні дослідження; забороняє виправдовувати будь-які акти насильства 

культурою, звичаями, релігією, традиціями тощо [3]. 

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми спрямована на 

запобігання та протидію торгівлі жінками, чоловіками та дітьми з метою сексуальної, 

трудової чи будь-якої іншої експлуатації, а Конвенція Ради Європи про захист дітей  

від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Лансаротська конвенція) – це  

перша угода, здійснена з метою криміналізації всіх форм злочинів сексуального характеру 

проти дітей [2, с. 7]. Ці конвенції мають глобальну інформаційну підтримку. Вони були 

розроблені з розумінням того, що заходи для вирішення глобальних проблем, пов’язаних із 

гендерно зумовленим насильством, торгівлею людьми та сексуальною експлуатацією дітей, 

не повинні обмежуватися певним географічним регіоном. Їхні положення заохочують 

нормативно-правові та політичні зміни в усіх регіонах світу, і всі держави можуть стати 

учасниками цих конвенцій. Для учасників, що не є державами-членами, конвенції 

пропонують комплексний план дій як на глобальному, так і на національному рівнях. Їх 

можна використовувати як сценарій та платформу для міжнародного співробітництва, огляду 

й обміну досвідом, який пропонує унікальні рекомендації у розробці національної політики 

та законодавства [2, с. 14]. Досягнення гендерної рівності є ключовим елементом у реалізації 

місії Ради Європи, суть якої – захищати права людини, підтримувати демократію та 

забезпечувати принцип верховенства права. 

Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи та резолюції Парламентської асамблеї, що 

стосуються гендерної рівності, охоплюють низку різних питань, зокрема питання боротьби із 

дискримінацією за ознакою статі, викорінення сексистської лексики, захисту жінок від 

насильства, досягнення збалансованої участі жінок і чоловіків у процесі прийняття 

політичних та суспільних рішень, гендерної рівності в освіті та спорті, у галузі ЗМІ та 

аудіовізуальній сфері, забезпечення стандартів та механізмів гендерної рівності, захисту та 
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просування прав жінок і дівчат з обмеженими можливостями, забезпечення гендерної 

рівності в медіа. Вони надають державам-членам ключові стандарти для розробки 

законодавства та здійснення політики на національному рівні, що відповідатимуть усталеним 

міжнародним стандартам у сфері гендерної рівності [2, с. 8]. 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ АКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ 

ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ЖІНКАМ 

У ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ 

 

На початку 90-х років минулого століття Україна виявила бажання, за умови відсутності 

перешкод національним інтересам, стати впливовою світовою державою, приймати участь у 

забезпеченні політико-економічної стабільності Європи. А згодом, ратифікувавши  

Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі – ЄС), отримала  

також інструмент що визначив напрямок для внутрішніх перетворень, які, у свою чергу, 

відкривають шлях до членства в ЄС. Визнаючи, приєднуючись і ратифікуючи більшість 

найважливіших міжнародних актів у сфері дотримання і зміцнення принципу поваги  

до прав людини і основних свобод, Україна бере на себе зобов’язання дотримуватися прав 

людини щодо гідного рівня життя, свободи від примусової та рабської праці, соціального 

діалогу, рівноправності тощо. Рівноправність розглядається з позиції рівності прав людини  

у напрямку задоволення її потреб незалежно від віку, статі, соціальної, релігійної,  

етнічної належності та ін. 

Аналізуючи людські потреби слід зазначити, що на сьогодні серед загальної кількості 

існуючих проблем у різних сферах значну частку становлять порушення у трудових 

відносинах. У міжнародному праві трудові правовідносини, у переважній більшості  

випадків, регулюються актами спеціалізованої установи Організації Об’єднаних націй – 

Міжнародної організації праці (далі – МОП). Міжнародною організацією розробляються та 

затверджуються міжнародні норми праці у вигляді конвенцій та рекомендацій, приймаються 

резолюції щодо вирішення окремих питань. Діяльність МОП спрямовується на забезпечення 

рівного ставлення, можливостей працюючих чоловіків і жінок, також запроваджуються 

загальновизнані у світі мінімальні соціально-економічні, трудові гарантії.  

Декларацією основних принципів і прав у світі праці закріплено обов’язковість для всіх 

країн (членів МОП або ті, що ратифікували документи) виконання, зміцнення та 

добросовісна реалізація принципів, що стосуються основних прав людини. Із метою 

дотримання норм у сфері трудових відносин застосовується міжнародний захист прав, як 
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інституту міжнародного права, що представляє собою сукупність договірних норм, що 

регулюють співробітництво держави для загальної поваги і дотримання, забезпечення та 

захисту прав людини. 

Вивчаючи дотримання прав людини в трудових відносинах слід зазначити, що 

найбільше обмеженими в них є жінки. Ущемлення жінок полягає в: недотриманні гарантій на 

вибір виду діяльності – незалежно від статі особи; відсутності захисту від необґрунтованої 

відмови у прийнятті на роботу; незаконному звільнені; у збереженні роботи; отримані освіти, 

підвищені кваліфікації тощо. Для указаного переліку порушень не існує кордонів, обмежень 

у часі, про що свідчать застереження прописані в ряді актах МОН, серед яких: 

1. Конвенція про нічну працю № 171 (далі – Конвенція № 171) [1], яка містить 

спеціальні норми щодо можливості для здобуття професійної підготовки, регламентації 

роботи в нічний час працюючих жінок, у тому числі вагітних жінок і жінок, які мають  

дітей. Поруч із цим, передбачено необхідність ужиття заходів направлених на забезпечення 

альтернативної нічній праці роботи для працюючих жінок, які в іншому разі були б  

змушені виконувати роботу в нічний час. Також працююча жінка: не може бути звільнена й 

не може отримати попередження про звільнення, за винятком випадку наявності законних 

підстав, не пов’язаних із вагітністю або народженням дитини; нічна праця не повинна 

зумовлювати зниження рівня захищеності та пільг, пов’язаних із відпусткою по вагітності й 

пологах. Конвенція № 171 пропонує вживання відповідних заходів у галузі безпеки праці та 

охорони материнства для всіх працівників, які виконують роботу в нічний час. В Україні до 

цього часу Конвенцію № 171 не ратифіковано, але всі основні її вимоги знайшли 

підтвердження у трудовому законодавстві. 

2. Конвенція про роботу на умовах неповного робочого часу № 175 (далі –  

Конвенція № 175) [2], Рекомендація про роботу на умовах неповного робочого часу № 182 

[3], де містяться міжнародні стандарти неповного робочого часу. Конвенція № 175 визначає 

правовий статус працюючих у режимі неповного робочого часу; містить зобов’язання держав 

для ужиття заходів направлених на забезпечення працюючих у режимі неповного робочого 

часу аналогічними правами, свободами і пільгами, які діють для працівників, що зайняті на 

повний робочий час. 

3. Конвенція про надомну працю № 177 передбачає, що рівність у ставленні повинна 

заохочуватися, також закріплено визначення терміну «надомна праця» [4], у  
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Рекомендаціях щодо надомної праці № 184 – «національне законодавство в галузі захисту 

материнства повинне застосовуватися до надомників» [5]. 

На сучасному етапі розвитку українського законодавства актуальність застосування, 

дотримання міжнародних трудових норм у регулюванні відповідних відносин постійно 

зростає. Тому однією із складових реформування національного трудового законодавства є 

узгодження з міжнародними трудовими стандартами. Одним із шляхів закріплення 

стандартів є ратифікація конвенцій, дотримання рекомендацій Міжнародної організації праці 

або членство України у організації, що затвердила стандарти, тим самим імплементуються 

норми у національне законодавство. У законодавстві України закріплено ряд міжнародних 

трудових норм таких, як охорона здоров’я жінок, у тому числі вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю, зниження ризику втрати 

здоров’я та життя, сприяння у виконанні їхніх сімейних обов’язків, а саме у: 

– статтях 51, 54, 55, 63, 174 – 178, 184, 192 Кодексу законів про працю України  

(далі – КзпПУ) [6]. Данні статті закріплюють певний регламент роботи жінок у нічний час. 

Ураховуючи те, що передбачений ст. 175 КзпПУ Перелік галузей народного господарства про 

застосування праці жінок у нічний час не затверджено, тому при складанні колективних 

договорів ураховуються відповідні законодавчі норми, які повинні закріплювати взаємні 

зобов’язання сторін щодо організації розпорядку роботи, тривалості робочого часу і часу 

відпочинку, питання щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

залучення жінок до роботи в нічний час тощо [7]; 

– статтях 51, 56, 60, 172, 179, 186-1 КзпПУ – можливість неповного робочого часу. 

Поруч із цим, роботодавець за власною ініціативою може усім встановити режим неповного 

робочого часу якщо: на підприємстві відбулися зміни в організації виробництва та праці, про 

що роботодавець повинен повідомити не пізніше ніж за 2 місяці. Під зміною в організації 

виробництва та праці розуміють раціоналізацію робочих місць, уведення нових форм 

організації праці, у тому числі перехід на бригадну або на індивідуальну форму роботи, 

упровадження передових методів, технологій [8]. У зв’язку з тим, що зміна графіка роботи 

вважається істотною зміною умов праці роботодавець зобов’язаний дотримуватись умов 

передбачених ч. 3 ст. 32 КЗпП; 

– статтях 23 – 24, 26, 60 КЗпП, статті 18 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» [9], пунктах 3, 4, 9, 12 Положення про умови праці 

надомників, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС 1981 року 
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№ 275/17-99 [10] – право на надомну (дистанційну) працю. Таким чином вказаний режим роботи 

зменшує тривалість відсутності жінок на роботі з поважних на те причин (перебування жінок у 

соціальних відпустках, на лікарняних та інше). Поруч із цим, жінки при безпосередній 

відсутності на робочому місці, також можуть виконувати визначений обсяг роботи.  

Перелік нормативно-правових актів, що закріплюють міжнародні трудові норми не є 

вичерпним. Нині ще однією із проблем у переліку порушень трудових прав жінок є тривала, 

із поважних на те причин, відсутність жінок на роботі внаслідок перебування на лікарняному, 

у зв’язку зі своєю хворобою або дитини, або у соціальній відпустці (статті 17 – 18-1 Закону 

Україну «Про відпустки»). Така ситуація, по-перше, сприяє тому, що жінки стають 

небажаними працівниками, оскільки потребують більших, порівняно з чоловіками, витрат на 

забезпечення їх соціальних гарантій. По-друге, указаний факт також впливає на кваліфікацію 

працівниці, її професійних навичках і, як наслідок, це підтверджує існуючий стереотип: 

«Скляної стелі – жінка не справиться з обов’язками, з поставленими завданнями». Жінки 

втрачають упевненість у своїх здібностях і можливостях. По-третє, не дає змоги за короткий 

термін адаптуватися для раціонального і успішного використовувати своїх вмінь, швидкого 

та якісного виконання завдань із урахуванням вимог сьогодення. 

Тому жінкам слід надавати змогу у повній мірі реалізовувати та проявляти свій  

потенціал завдяки збільшення можливостей для отримання всіх рівнів освіти, професійних 

послуг із підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації, а також сприяння особистому 

розвитку і плануванню її трудової кар’єри. Зазначені принципи закріплено у: Рекомендаціях 

2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для  

навчання протягом усього життя»;  Рекомендаціях МОП щодо професійного навчання № 117; 

Директиві № 76/207 про імплементацію принципу рівності чоловіків та жінок у питаннях 

працевлаштування, професійної освіти, просування по службі та умовах праці; Декларації  

про право на розвиток, прийнята резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 41/128  

від 04.12.1986 та інших. Така можливість передбачена також у національному законодавстві – 

ст.  3 Закону України «Про освіту», де затверджено норму, що включає право здобувати освіту 

впродовж усього життя.  

Формування сприятливих умов направлених на адаптацію жінок до трудового життя, 

навчання, підвищення кваліфікації або проходження перепідготовки також дає можливість 

цілеспрямовано розвиватися усім жінкам, і тим, які вийшли із соціальної відпустки, 

поєднувати сімейні обов’язки з трудовою діяльністю. 
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Стрімкий сучасний прогрес у світі технологій підштовхує нас до розвитку, зміни 

підходів до діяльності та уявлення про способи, засоби, методи отримання знань, інформації. 

До переліченого вище слід додати, що сучасні жінки потребують також рівних можливостей 

доступу до підвищення кваліфікації для подальшого освітньо-професійного росту. 

Підвищується рівень освіти за допомогою різних форм: формальної (офіційна система 

освіти), неформальної (забезпечує надання освітніх послуг) та інформальної (включає 

навчальну діяльність у родині, на робочому місці, за місцем проживання і в повсякденному 

житті, її спрямованість визначається самостійно, родиною або соціумом).  

З урахуванням вимог сьогодення зміст, об’єм прав жінок постійно розширюється і 

ситуація щодо закріплення таких прав на законодавчому рівні, має тенденцію до змін у 

напрямку покращення. Але, на превеликій жаль, у напрямку реалізації та контролю за їх 

виконанням ситуація не така вже і гарна.  

Питання рівного статусу жінок і чоловіків у трудових відносинах стосуються реалізації 

ними прав особистого характеру, серед яких домінуючим є право на підвищення кваліфікації 

та просування по службовій сходинці. Уведення певних обмежень чи навпаки – створення 

більш сприятливих умов на роботі для працівників за ознакою статі значною мірою зачіпають 

саме сферу їх особистих інтересів й пов’язаних із реалізацією їх прав тому це найбільш 

незахищена сфера правовідносин. Нормативні положення з питань неупередженого 

ставлення при відборі кандидатур на просування, направлення на навчання для  

підвищення кваліфікації не містять прямих вказівок у напрямку врахування гендерного 

принципу в цьому напрямі. 

У той же час загалом чинне трудове законодавство України відповідає вимогам 

міжнародних трудових стандартів щодо права працюючих жінок. Однак деякі положення 

чинного КзпПУ ще не відповідають цим стандартам, але, ураховуючи розробку нової 

редакції Кодексу, можна передбачати доповнення рядом положень міжнародних документів 

та створення універсального механізму гарантій дотримання прав жінок, який буде 

всеосяжним і цілісним. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ГАРАНТУВАННЯ ПРАВА ОСОБИ НА ТАЄМНИЦЮ 

ЛИСТУВАННЯ, ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ, ТЕЛЕГРАФНОЇ ЧИ ІНШОЇ 

КОРЕСПОНДЕНЦІЇ 

 

При настанні таких резонансних надзвичайних подій як терористичний акт, масштабна 

диверсія, а тим більше – агресія з боку іншої держави, громадськість небезпідставно очікує, 

що держава вживатиме максимально ефективних заходів, щоб виконати одну із своїх 

наріжних функцій: гарантувати безпеку громадян. Тобто, не тільки розкрити вчинені 

злочини, а й упередити, не допустити їх скоєння у подальшому.  

Саме в такі періоди загострення ситуації спостерігається виражена тенденція суспільства 

до сприйняття обмеження права особи на таємницю листування та телекомунікацій як 

необхідної міри. Так сталося в США після теракту 11 вересня 2001 року з прийняттям 

федерального закону The USA Patriot Act, який розширив повноваження спеціальних служб та 

поліції з таємного стеження, в тому числі в телекомунікаційних мережах, передбачивши, тим 

не менше, обмеженість у часі дії таких надзвичайних заходів [1]. 

В українських реаліях ні в 2014 році, ні пізніше Патріотичний акт не було прийнято. 

Питання обмеження державою права особи на таємницю листування, телефонних розмов, 

поштової та іншої кореспонденції, продовжує перебувати під прискіпливою увагою 

правозахисників та часто використовується для політичних спекуляцій на тему створення 

поліцейської держави та відходу від демократичних цінностей. Європейський Союз, спочатку 

ввівши вимогу для провайдерів і операторів телекомунікацій накопичувати дані, відійшов від 

практики впровадження прийнятої Директиви [2] відповідно до рішення Європейського суду 

справедливості про визнання її недійсною [3].  

Водночас, послідовне обмеження можливостей правоохоронних структур на фоні 

декларування необмежуваних прав особи (часто саме в такому сенсі сприймається 

проєвропейська політика) насправді жодним чином не гарантує вищого рівня додержання 

прав і свобод людини. Як показує аналіз правових умов обмеження конфіденційності 

спілкування в країнах Європейського Союзу, наприклад, Німеччини, органи державної влади 

можуть проводити заходи з контролю телекомунікацій відповідно до кримінального 

процесуального кодексу або в окремо встановленому порядку з безпековою метою. 
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Визначною рисою такої системи обмеження конфіденційності спілкування є її відповідність 

вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) [4]. 

Так, Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ), досліджуючи оспорюване 

заявниками національне законодавство з точки зору ст. 8 Конвенції, визнав  

допустимість існування законів, які дозволяють здійснювати заходи таємного стеження – 

контроль кореспонденції і телекомунікацій [5, п. 40] тією мірою, якою вони є абсолютно 

необхідними для функціонування демократичних інститутів [5,  п.  42]. Зазначивши,  

що при судовій оцінці меж ґарантій ст.8 обов’язково мають враховуватися такі чинники,  

як технічні досягнення у сфері таємного збору інформації та рівень загроз, ЄСПЛ визнав,  

що для того, щоб ефективно протидіяти «надзвичайно витонченим» загрозам, держава  

має бути спроможною проводити, у межах юрисдикції, таємне стеження за діями  

підривних елементів [5,  п.  48].  

Стаття 8 Конвенції встановлює: Кожен має право на повагу до свого приватного і 

сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть 

втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється 

згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та 

громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи 

злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. 

Щоб вирішити, чи є втручання «законним», слід відповісти на питання: 

– чи дозволене втручання внутрішньою законодавчою системою країни? 

– чи є відповідна законодавча норма доступною для громадянина?  

– чи достатньо точна норма закону, щоб дозволити громадянину передбачати 

(у  розумних межах) можливі наслідки своїх дій? 

– чи надає закон достатні гарантії від свавільного втручання в права? [5] 

У справі «Класс та інші проти Німеччини», дослідивши зміни до Основного закону 

Німеччини від 24.06.1968 та Закон від 13.08.1968 про обмеження стосовно таємниці поштової 

кореспонденції, поштового і телекомунікаційного зв’язку (далі – Закон «G-10»), ЄСПЛ 

дійшов висновку, що порушення ст. 8 Конвенції допущено не було [5, п. 60]. Саме зазначені 

закони створили альтернативу обмеженню прав людини в процесуальному порядку, з метою 

забезпечення функціонування демократичного суспільства в державі та, як випливає із 

самого змісту демократії, активного захисту інших громадян, чиї права можуть бути 

порушені в результаті протиправних посягань.  
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Поправка до ст. 10 Основного закону Німеччини, зокрема, встановлює: 1) право на 

таємницю поштової кореспонденції, поштового і телекомунікаційного зв’язку непорушне; 

2)  обмеження цього права можуть встановлюватися лише на підставі законодавчого акта. У 

випадку, коли такі обмеження призначені захистити вільний демократичний конституційний 

порядок та існування чи безпеку Федерації або певної землі Німеччини, такий законодавчий 

акт може передбачати несповіщення даної особи про встановлене обмеження і, замість засобу 

правового захисту в суді, передбачати існування системи перевірки з боку аґенцій та 

допоміжних органів, які призначають обрані народні представники.  

Закон «G-10», прийнятий на виконання ч. 2 ст. 10 Основного закону, визначає перелік 

випадків, коли органи влади отримують право обмежити таємницю спілкування, та 

встановлює процедуру надання дозволу на таке обмеження, контролю дотримання вимог 

законності та використання отримуваних даних. Підставами застосування Закону «G-10» є не 

абстрактні поняття «захисту демократії», а конкретний перелік складів злочинів, викладений 

в кримінальному кодексі – це злочини проти миру чи безпеки держави, демократичного 

порядку, зовнішньої безпеки, безпеки збройних сил, деякі інші злочини: вбивство, геноцид, 

викрадення людей з метою викупу, захоплення заручників, знищення майна шляхом підпалу 

або вибухів в транспортних засобах. Процедура застосування Закону включає діяльність на 

трьох інституційних рівнях: 

1. Відомства, які безпосередньо проводять заходи, що обмежують право особи на 

комунікації: Федеральна служба захисту конституції Німеччини, Служба військової 

контррозвідки, Федеральна розвідувальна служба. Для отримання дозволу на проведення 

заходів необхідне письмове клопотання за підписом керівника (або уповноваженого 

заступника) відповідного відомства. Вимоги: наявність фактичних підстав підозрювати,  

що особа планує, вчиняє чи вже вчинила злочин з наведеного вище переліку;  

обґрунтування, що встановлення фактів за допомогою іншого методу видається неможливим 

або значно складнішим. Об’єктом стеження може бути сама особа, яка підозрюється в 

причетності до протиправної діяльності, або ті особи, стосовно яких є обґрунтовані  

підстави вважати, що вони надають сприяння основному фігуранту (одержують або 

відправляють для нього інформацію, надають телефон для користування). Проведення  

заходу припиняється після вичерпання мети або коли зникає необхідність в їх проведенні. 

Здійснюють перегляд справ, в яких застосовано такий захід, на предмет встановлення 
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можливості повідомити об’єкту стеження без ризику для забезпечення мети такого 

втручання, про результати чого сповіщають відповідного міністра. 

2. Особи, уповноважені на надання дозволу на проведення заходів (на федеральному 

рівні): міністр оборони та міністр внутрішніх справ. Максимальний строк проведення заходів 

– 3 місяці, допускається продовження терміну на підставі повторного клопотання. Міністри 

підзвітні Комісії «G-10», якій щомісяця надають інформацію про дозволи та на практиці 

попередньо погоджують кожен з них, і комітету парламенту, якому не менше, ніж раз на 

шість місяців доповідають про застосування Закону «G-10». Через рівні проміжки часу 

визначаються з рішенням щодо можливого повідомлення особі про проведення щодо неї 

заходів стеження. 

3. Інституції нагляду за застосуванням Закону:  

– Комітет парламенту: 5 осіб, призначаються Бундестагом у пропорційному 

співвідношенні до парламентських фракцій з обов’язковою участю представника опозиції. 

Формує Комісію «G-10» на підставі консультацій з урядом; затверджує її регламент; 

здійснює нагляд за діяльністю міністрів, що надають дозвіл;  

– Комісія «G-10»: 3 особи – голова та два засідателі. Термін діяльності відповідає 

терміну каденції Бундестагу. Комісія незалежна і не підкоряється ніяким вказівкам. Здійснює 

нагляд за відповідністю наданих міністрами дозволів на проведення заходів вимогам Закону 

«G-10»; розглядає і затверджує їх рішення про повідомлення особі про застосування щодо неї 

заходів стеження. 

– Посадова особа, правоможна обіймати судову посаду. Встановлює відповідність 

отримуваних в ході заходів стеження відомостей заявленій меті та Закону «G-10» і передає їх 

на цій підставі компетентним органам та знищує решту.  

Отже, щоб не допустити свавільного з боку держави порушення прав людини, при 

проведенні заходів контролю кореспонденції та телекомунікацій в позасудовому порядку 

мають бути дотримані такі умови: 

– перелік обставин для проведення заходів має бути конкретизованим шляхом 

посилання на конкретні суспільно небезпечні діяння, а не обмежуватися констатацією доволі 

абстрактних понять гарантування національної безпеки та запобігання заворушенням чи 

злочинам; коло суб’єктів застосування такого виключного порядку є максимально 

обмеженим; 
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– має бути створена певна процедура, в якій передбачено механізм гарантування 

дотримання прав особи шляхом надання контролюючих повноважень незалежним одна від 

одної інституціям. Наприклад, одночасно в межах двох гілок влади: виконавчої і 

законодавчої; 

– підстави і процедура втручання мають бути врегульовані законодавчим актом. 

Таким чином, створена в Німеччині альтернативна процесуальному порядку система 

обмеження права особи на конфіденційність спілкування з метою захисту демократичного 

конституційного ладу і безпеки, з одного боку, відповідає вимогам Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, а з іншого, дає державі ширші можливості в проведенні 

спеціальної та правоохоронної діяльності. Вважаю, що цей досвід може бути використаний 

Україною для нормативного врегулювання питання здійснення заходів, що обмежують права 

людини в контексті дотримання вимог Конвенції. 
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ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО У КОНТЕКСТІ ПРАВОСУДДЯ 

ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ 

 

Механізми правосуддя перехідного періоду мають вирішальне значення для боротьби з 

негативними наслідками сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, оскільки вони 

спрямовані на подолання масштабних порушень прав людини і побудову стійкого миру 

шляхом забезпечення підзвітності, справедливості і примирення.  

Наразі концепція правосуддя перехідного періоду розглядається як один з механізмів 

деокупації тимчасово окупованих територій (ТОТ) та реінтеграції населення. У центрі цієї 

концепції знаходяться жертви – їх участь у процесі мирних перемовин, а також захист їх прав 

та надання відшкодування. Постраждалі від сексуального насильства, пов’язаного з 

конфліктом (СНПК), а також від гендерно зумовленого насильства є окремою категорією 

жертв, для роботи з якими потрібен окремий, кваліфікований підхід у контексті захисту їхніх 

прав та відшкодування шкоди.  

Розуміння того, як гендер корелює, наприклад, з расою, релігією, економічною 

ситуацією, політичною приналежністю і географічним положенням, також має вирішальне 

значення для розгляду моделей і форм гендерного насильства. Хоча чоловіки і хлопчики 

також стають об’єктами гендерного та сексуального насильства в конфліктних ситуаціях, 

жертвами такого насильства непропорційно частіше стають жінки та дівчатка. 

Сексуальне насильство – це форма гендерно зумовленого насильства, яка включає в себе 

будь-який статевий акт, спробу здійснення статевого акту, небажані сексуальні коментарі або 

загравання, дії, спрямовані на торгівлю людьми або іншим чином спрямовані проти 

сексуальності людини з використанням примусу будь-якою особою. Сексуальне насильство 

приймає безліч форм і включає згвалтування, сексуальне насильство, примусову вагітність, 

примусову стерилізацію, примусовий аборт, примусову проституцію, торгівлю людьми, 

сексуальне поневолення, примусове обрізання, кастрацію та примусове оголення [1, с. 5]. 

Гендерне насильство – це будь-яка насильницька дія, спрямована проти окремої особи 

або групи осіб за ознакою статі. Воно може включати сексуальне насильство, домашнє 

насильство, торгівлю людьми, примусові / ранні шлюби і традиційні звичаї [1, c. 6]. 
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Для того, щоб визначити, яким чином окремі складові концепції перехідного 

правосуддя можуть допомогти у роботі з постраждалими від СНПК, потрібно проаналізувати 

безпосередньо саму концепцію та її механізми, які можна імплементувати до українського 

контексту. 

Отже, згідно з інструкцією Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй щодо 

підходу ООН до правосуддя перехідного періоду, перехідне правосуддя включає як судові, 

так і позасудові процеси і механізми, включаючи ініціативи судового переслідування, 

сприяння ініціативам щодо права на встановлення істини, надання відшкодування шкоди, 

інституційну реформу та національні консультації. Яка б комбінація не була обрана – вона 

повинна відповідати міжнародним правовим стандартам і зобов’язанням [2, c. 3]. 

Механізмами, за допомогою яких перехідне правосуддя буде відповідати міжнародній 

практиці, є: 

– вдосконалення судової та слідчої практики, правовий захист жертв та ефективне 

переслідування винних у грубих порушеннях прав людини у контексті притягнення винних 

до відповідальності; 

– матеріальна компенсація, моральна сатисфакція та відновлення порушених прав у 

контексті відшкодування шкоди жертвам; 

– належне документування подій, встановлення історичної правди та повне 

інформування населення про хід і наслідки конфлікту у контексті права знати правду; 

– реформування діяльності органів влади, посилення їх потенціалу та якісні зміни у 

їх діяльності у контексті гарантій неповторення через інституційну реформу [3, с. 30-36]. 

Отже, для того, щоб жертви гендерно зумовленого насильства та СНПК не залишилися 

поза увагою у процесі імплементації механізмів перехідного правосуддя, потрібно розробити 

таку національну модель, яка б враховувала особливі потреби цієї групи. Тому необхідно 

дослідити роль правосуддя перехідного періоду у контексті роботи з жертвами такого 

насильства. 

Держави несуть основну відповідальність за переслідування та покарання за воєнні 

злочини та злочини проти людяності, передбачені міжнародним гуманітарним правом. 

Національне законодавство повинне відповідати міжнародним стандартам, в тому числі  

через криміналізацію сексуального та гендерного насильства і використання гендерно 

нейтральних визначень. Стратегії правосуддя перехідного періоду приділяють все більше 

уваги посиленню слідчих і можливостям звинувачення [4, c. 1–2]. Якщо сексуальне 



 

441 

 

насильство не інтегровано в ініціативи правосуддя перехідного періоду, воно може стати 

перешкодою на шляху до встановлення довгострокового і сталого миру. До тих пір, поки 

особи, винні в сексуальному насильстві, продовжують залишатися на свободі в умовах майже 

повної безкарності, а жертви не мають повноцінного доступу до правосуддя , сталий мир не 

може бути досягнутий. 

Спецалізовані палати та суди, наприклад, були створені в Боснії і Герцеговині, Хорватії, 

Демократичній Республіці Конго, Ліберії, Сербії та Уганді. Особлива увага приділялася 

навчанню державних службовців, особливо медичних служб, поліції і судових органів. 

Насамперед, це зумовлено тим, що держава повинна допомагати жертвам усувати перешкоди 

в доступі до правосуддя через відсутність медичної, соціальної та правової підтримки 

(наприклад, географічної віддаленості поліцейських ділянок і судів, фінансових питань та 

питань безпеки) [5, с. 4–5]. 

Адекватне відшкодування збитків жертвам сексуального та гендерного насильства 

передбачає різні форми, такі як реституція, компенсація, задоволення, реабілітація та гарантії 

неповторення. Комплексні програми, що поєднують індивідуальні, колективні, матеріальні та 

символічні вигоди, можуть максимізувати можливості відшкодування шкоди для великої 

кількості жертв. У той же час, участь жертв має вирішальне значення для забезпечення 

доступності, справедливості та ефективності допомоги, а також є центром концепції 

правосуддя перехідного періоду. Очевидно, що критерії і процедури отримання такого 

відшкодування повинні враховувати гендерний фактор. В ході процедури відшкодування 

збитків повинні бути прийняті відповідні процесуальні правила і правила доведення факту 

сексуального насильства. При відшкодуванні шкоди слід враховувати гендерно-специфічний 

характер шкоди, заподіяної жертвам, включаючи наслідки стигми [4, с. 1].  

Комісії зі встановлення істини можуть зіграти важливу роль в боротьбі з сексуальним і 

гендерним насильством. Вони часто добре відображають систематичний характер 

сексуального насильства, особливо коли воно використовується як метод ведення війни []. 

Вони також можуть допомогти зруйнувати стигму та змінити ставлення суспільства до 

сексуального насильства. Привернення уваги населення до роботи комісій зі встановлення 

істини за допомогою інформаційно-просвітницьких програм є важливим елементом в цьому 

контексті. Приклади Комісій зі встановлення істини, які приділили увагу сексуальному і 

гендерному насильству в своїй роботі, включають кейси Гватемали, Південної Африки, Перу, 

Кенії, Ліберії, Марокко, Сьєрра-Леоне і Тимор-Лешті. Це призвело, наприклад, до 
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призначення жінок членами комісій, співробітниками і експертами; створення 

спеціалізованих гендерних підрозділів в секретаріаті комісії; включення поняття гендерного 

та сексуального насильства в статути оперативних структур, правила і процедури тощо. 

Міжнародні комісії з розслідування також роблять свій внесок у встановлення істини. 

Докладаються зусилля для включення проблеми сексуального та гендерного насильства в 

роботу таких комісій. Міжнародні комісії у Сирійській Арабській Республіці, Лівії та Гвінеї 

приділили увагу сексуальному насильству в своїх доповідях [5, с. 2–3]  

Інституційні реформи необхідні для запобігання повторення сексуального та гендерного 

насильства, відновлення довіри і побудови стійкого миру. І тому потрібно усвідомити 

необхідність вирішення проблеми сексуального та гендерного насильства в рамках реформи 

сектора правосуддя і безпеки. Зокрема, реформування органів безпеки у частині оновлення 

статуту та впровадження адміністративних інструкцій щодо роботи з випадками 

сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, а також внесення змін до навчального 

плану сектору безпеки та оборони повинні зменшити кількість випадків та відношення до 

СНПК та гендерно зумовленого насильства.  

Отже, включення питання гендерно зумовленого насильства та сексуального 

насильства, пов’язаного з конфліктом до концепції правосуддя перехідного періоду є 

необхідним, оскільки жертви такого насильства потребують окремого підходу з огляду на 

специфіку такого злочину. Також необхідно включити цю проблему не тільки до загальних 

принципів концепції, але й до кожної її складової окремо – у контексті кримінального 

переслідування злочинців, відшкодування завданої шкоди, інституціональної реформи та 

встановлення істини. 
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ПРОТИДІЯ ІНОЗЕМНИМ БОЙОВИКАМ-ТЕРОРИСТАМ: 

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

 

Багатогранність, різноплановість та всеосяжність тероризму вимагає від світової 

спільноти скоординованих, комплексних та багатопланових заходів протидії цьому 

суспільно-політичному явищу. Водночас повага до прав людини та фундаментальних 

принципів верховенства права є невід’ємною частиною антитерористичної політики кожної 

демократичної держави. 

Нові виклики, що зумовлені тероризмом, спонукали держави у терміновому  

порядку розробляти та приймати різноманітні законодавчі акти, впроваджувати  

сучасні елементи стратегії протидії тероризму та новітні методи розслідування таких 

злочинів. Останніми роками найбільша увага держав та міжнародної спільноти була  

прикута до феномену іноземних бойовиків-терористів, визначених у Резолюції Ради  

Безпеки ООН 2178 (2014). 

Як засвідчила практика, вказані загрози також характерні і для державної безпеки 

України. При цьому вони не обмежені лише присутністю на території нашої держави  

членів та прихильників міжнародних терористичних організацій, їх транзитного переміщення 

або уникнення ними кримінального переслідування правоохоронними органами країни 

громадянського походження. 

Одним із важливих аспектів феномену іноземних бойовиків-терористів є значне 

залучення в різній мірі до терористичної діяльності все більшої кількості жінок. 

Відповідно до нещодавніх досліджень, до 4761 (або 13 %) тих, хто подорожував до 

Іраку та Сирійської Арабської Республіки, були жінками. Водночас спостерігаються деякі 

помітні регіональні відмінності. Східна Азія забезпечила найбільшу частку жінок серед 

іноземних бойовиків терористів (35 %), потім Східна Європа (23 %), Західна Європа (17 %)  

та Америка, Австралія та Нова Зеландія (17 %); Центральна Азія та Південно-Східна Азія  

(по 13 %), Південна Азія (12 %), Близький Схід та Північна Африка (Північно-Східна 

Африка) (6 %) та Африка на південь від Сахари (<1 %). Така регіональна варіація частково 

може бути результатом не тільки контекстних факторів, що сприяють радикалізації жінок, 
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але й відображенням неповних зібраних даних, оскільки багато держав не ведуть гендерно 

дезагреговану статистику іноземних бойовиків-терористів [1]. 

На початкових етапах конфлікту в Сирії та Іраку європейськими країнами роль жінок  

у терористичній діяльності міжнародної терористичної організації «Ісламська  

держава» сприймалась пасивною або розглядалась зі сторони жертв конфлікту. Проте,  

в подальшому, дослідження засвідчили, що участь жінок у діяльності вказаної міжнародної 

терористичної організації відіграє значний вплив на її функціональні можливості,  

ідеологічну підготовку, радикалізацію й вербування нових членів, а також здійснення 

майбутніх терористичних атак [2]. 

Наприклад, бельгійський звіт за 2018 рік щодо повернення іноземних бойовиків-

терористів включає таке спостереження щодо вказаної ситуації: «Сприйняття участі  

жінок у джихаді значно змінилося ... Під час першої хвилі повернення, жінки сприймалися  

як «жертви» або як виконавці обмеженої матеріально-технічної ролі, і в цілому розглядалися 

як нешкідливі. Як результат, вони ніколи не притягувались до кримінальної відповідальності. 

Зараз це повністю змінилося, завдяки більш точному та поглибленому розумінню ролі  

жінок, що беруть участь у конфлікті, а також розширенню закону про тероризм  

щодо сприяння терористичній діяльності, з 2016 року до жінок, як і до чоловіків,  

почали застосовуватися заходи кримінально-правового впливу [3]. 

А у Франції парламентська комісія з розслідування реакції держави на терористичну 

загрозу повідомила, що після двох невдалих терактів, здійснених жінками, влада  

оновила свою оцінку загрози жінок, які повертаються до Франції після перебування  

в Іраку або Сирійській Арабській Республіці. Такий крок вплинув на те, що політика 

систематичного відкриття кримінальних справ стосовно осіб, які повернулись із зон бойових 

дій, була поширена і на жінок. З 2015 року заходи кримінально-правової системи почали в 

повному об’ємі застосовуватись до жінок, що повертаються (в т.ч. винесення обвинувального 

акту з подальшим ув'язненням, якщо не було доведених елементів примусу) [4]. 

Тобто, раніше жінки, як правило, отримували більш м’яке ставлення в системі 

кримінального судочинства на основі (часто помилкових) гендерних припущень щодо  

їх обмеженої ролі у терористичній діяльності. З протилежного боку, вони також  

отримували обмежену підтримку у сфері реабілітації та реінтеграції, тим самим піддаючись 

потенційно більшому ризику рецидиву й рерадикалізації, а також потенційно підриваючи їх 

успішну реінтеграцію в суспільство [5, с. 2]. 
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Рада Безпеки ООН відреагувала на цю ситуацію, запровадивши низку положень,  

які вимагають від держав-членів враховувати різні ролі, що виконуються жінками  

у терористичній діяльності, аналізувати передумови та причини їх радикалізації, а також 

розробляти гендерно-орієнтовані підходи щодо протидії тероризму та насильницькому 

екстремізму, що враховують вплив на права жінок. В контексті іноземних бойовиків-

терористів з числа жінок, Рада Безпеки ООН у власних Резолюціях 2178 (2014), 2242 (2015), 

2395 (2017) та 2396 (2017): 

– визнає різноманітність ролей жінок у терористичній діяльності, в тому числі як 

прихильників, пособників або виконавців терористичних актів, що, у свою чергу, вимагає 

особливої уваги при розробці спеціальних стратегій переслідування, реабілітації та 

реінтеграції вказаної категорії осіб; 

– наголошує на важливості допомоги жінкам і дітям, пов'язаним з іноземними 

бойовиками-терористами, які могли бути жертвами тероризму, причому з урахуванням 

гендерних та вікових особливостей; 

– закликає держави-члени розробити інструменти оцінки ризиків осіб, які 

виявляють ознаки радикалізації до насильства, в тому числі з гендерної точки зору; 

– заохочує держави-члени, а також міжнародні, регіональні та субрегіональні 

структури забезпечити участь і керівництво жінок у розробці, реалізації, моніторингу та 

оцінці стратегій повернення і переселення іноземних бойовиків-терористів та членів х сімей; 

– заохочує держави-члени розробляти гендерно орієнтовані контртерористичні 

стратегії ув’язнених осіб; 

– наголошує на важливості розширення прав і можливостей жінок (як і всіх інших 

зацікавлених груп громадянського суспільства) у зусиллях, спрямованих на протидію 

насильницькому екстремізму [5, с. 4-5]. 

Як свідчать дані Контртерористичного комітету ООН, держави застосовують різні підходи 

до оцінки ризиків та кримінальних розслідувань стосовно іноземних бойовиків-терористів з 

числа жінок: деякі держави регулярно проводять розслідування щодо всіх осіб, які повернулися 

із зон бойових дій, незалежно від статі; деякі роблять це в кожному конкретному випадку; а деякі 

не розслідують діяльність жінок, виходячи з припущення, що вони є «жертвами». Проте, в 

подальшому, відбулися зміни у кримінально-правовій політиці країн [6, с. 2]. 

Зокрема, усвідомлюючи зростаючу небезпеку повернення такої групи жінок із зон 

ведення бойових дій, європейські країни ввели практику застосування до них загальних 
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кримінальних та адміністративних заходів, що раніше стосувалися переважно іноземних 

бойовиків-терористів з числа чоловіків. При цьому конкретний підхід до жінок, що 

повернулися із зон бойових дій, залежить від особливостей національної правової системи. 

Наприклад, у деяких країнах кримінальній відповідальності підлягали дружини іноземних 

бойовиків-терористів лише за факт щоденної підтримки їх чоловіків у повсякденному житті. 

Так, 16 громадянок Туреччини були засуджені в Іраку до смертної кари у зв’язку із 

укладенням шлюбу із іноземними бойовиками-терористами, що розцінювалось як 

матеріальна підтримка терористичних організацій [7].  

Однак, для притягнення до кримінальної відповідальності такої категорії жінок у 

більшості країн необхідні докази їх безпосередньої участі у терористичній діяльності. Проте, 

збір достатніх та допустимих доказів став проблемою при кримінальному переслідуванні 

іноземних бойовиків-терористів. Це призвело до еволюції тактики доказів, яка все більше 

включає, де це можливо, отримання цифрових та «військових» доказів, що передбачає 

обробку високочутливих даних (включаючи біометричні дані) та вимагає від держави 

наявності відповідних гарантій для захисту права на приватність, а також незалежних та 

ефективних механізмів нагляду та належних процедур доступу та обміну такими даними між 

відповідними вітчизняними відомствами та на міжнародному рівні [6, с. 3]. 

Водночас гендерні проблеми вливають на отримання достатніх доказів, у тому числі із 

мережі Інтернет. Наприклад, хоча жінки часто активні як пропагандисти та вербувальники в 

Інтернеті, їх участь у інших видах діяльності, включаючи насильство, менш зафіксована в 

Інтернеті через обмежувальні гендерні норми міжнародних терористичних організацій [8]. 

Крім того, у вказаних вище країнах відмічається початок процесу відступу від 

автоматичного гендерного розмежування під час кримінального переслідування осіб, що 

повернулися із зон бойових дій (раніше чоловіки, зазвичай, затримувалися та притягувалися 

до відповідальності, а відносно жінок така практика була відсутня) [3]. 

Також, гендерні стереотипи стосовно іноземних бойовиків-терористів впливають на 

практику призначення покарань. Так, дослідження засвідчили, що в Західній Європі та 

Північній Америці жінки, що повернулися із зон бойових дій закордоном, як правило, 

отримували більш м'які покарання порівняно з чоловіками, що переважно ґрунтувалось не на 

оцінці яких-небудь пом'якшуючих обставин, а скоріше на гендерних стереотипах. Проте, 

зміна сприйняття загроз та більш повне розуміння різноманітності ролей жінок у 

терористичних організаціях вплинули на реакцію кримінального правосуддя до вказаної 
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категорії жінок у деяких із цих держав. Це призвело до більш ґрунтовних та систематичних 

розслідувань, притягнення до кримінальної відповідальності за низку злочинів та відповідно 

суворіших вироків [6]. 

У деяких інших регіонах (Косово, Туреччина) тенденція розглядати жінок як пасивних 

послідовниць своїх чоловіків продовжує переважати та сприяє низькому рівню засудженості 

та / або більш короткому або умовному покаранню. 

Однак у деяких інших юрисдикціях є дані про те, що жінки отримують непропорційно 

суворі покарання порівняно з чоловіками, включаючи довічні ув’язнення та смертну кару за 

просте «спілкування» з іноземними бойовиками-терористами. Наприклад, згідно зі 

статистичними даними Вищої судової ради Іраку щодо видів покарання у справах, 

пов’язаних з тероризмом, які розглядалися у цій країні у періоду з 1 січня 2018 року  

по 31 жовтня 2019 року, лише 23 % підсудних чоловіків отримали вирок у виді по життєвого 

ув’язнення, тоді як відсоток жінок із аналогічним покаранням становить 42,5 %. А сукупна 

кількість смертних та довічних вироків для жінок ще більша – 62 % усіх справ, на противагу 

43 % обвинувачених чоловіків, які отримали один із цих вироків [6]. 

Саме тому, відповідно до міжнародних стандартів, з метою ефективного реагування на 

загрозу іноземних бойовиків-терористів, необхідний ретельний аналіз ролі конкретного 

індивіда в кожній конкретній ситуації, в тому числі дослідження його / її суттєвої участі у 

вчиненні терористичних злочинів та його / її умислу. Особи не можуть притягатися до 

відповідальності виключно на підставі наявності зв’язків з іншими особами (шлюбними, 

сімейними тощо), покарання повинно застосовуватися за вчинення конкретних злочинних дій 

із дотриманням принципів справедливості, доцільності та недискримінації. 

У зв’язку з цим, при розробці та впроваджені стратегій та практичних заходів  

стосовно іноземних бойовиків-терористів повинен враховуватися гендерний фактор,  

а державам варто: 

– забезпечити, щоб заходи реагування на загрозу іноземних бойовиків-терористів, 

спиралися не на гендерні стереотипи, а на реальні факти щодо відмінності ролей чоловіків та 

жінок у терористичній діяльності; 

– враховувати особливі потреби, проблеми та фактори вразливості чоловіків та 

жінок, систематично переглядати та оцінювати застосування заходів стосовно іноземних 

бойовиків-терористів, та вплив гендерного фактору на їх реалізацію; 
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– визнавати та враховувати ролі жінок та чоловіків як виконавців терористичних 

злочинів та як жертв й потерпілих, що мають певні права (на лікування, психологічну 

підтримку тощо); 

– притягувати до відповідальності за сексуально або гендерно обумовлене 

насильство, а також забезпечувати жертв такого насилля необхідним захистом, підтримкою 

та лікуванням; 

– здійснювати належну підготовку та навчання із гендерних питань задіяних у 

протидії іноземним бойовикам-терористам працівників державних органів (суддів, 

прокурорів, співробітників прикордонного контролю, правоохоронних органів, 

пенітенціарних установ, соціальних служб тощо); 

– залучати жінок, їх організації та групи до подолання загроз, створюваних 

іноземними бойовиками-терористами [9]. 

Враховуючи зазначене, вивчення іноземних стратегій управління ризиками, що 

створюються жінками, які повернулися із зон бойових дій, може бути успішно використаний 

у національній політиці держави, зокрема, під час реалізації комплексу заходів, спрямованих 

на повернення з території Сирії в Україну 26 жінок та 66 дітей, які залишили райони, 

контрольовані міжнародною терористичною організацією «Ісламська держава», та 

знаходяться в таборі біженців «Аль-Хол». Також, вказаний досвід доцільно застосовувати 

при вивченні проблем впливу збройного конфлікту на Сході України на забезпечення 

державної безпеки нашої країни. 
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ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ 

КОНФЛІКТІВ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ АСПЕКТ 

 

Під час військових конфліктів ризики гендерно обумовленого насильства значно 

зростають. Це зумовлено обмеженням доступу до медичних закладів та провайдерів 

соціально-психологічної підтримки, правоохоронних органів, низьким рівнем системи 

суспільних послуг, що надаються на рівні громад. До того ж, у такому випадку зростають 

масштаби домашнього насильства, а позбавлення звичних умов повсякденного життя 

визначають передумови для розвитку нових форм гендерно обумовленого насильства.  

Своєю чергою, погіршення соціальної та економічної ситуації багатьох українських сімей  

на фоні воєнних дій та економічної кризи стають вагомим негативним чинником у поширенні 

насильства у суспільстві. 

Насильство характеризується застосуванням силових методів або психологічного тиску 

через погрози, свідомо спрямовані на слабких або тих, хто не може чинити опір. Основними 

чинниками посилення насильства є невміння вирішення мирним шляхом будь-яких 

конфліктів чи суперечностей. У цивілізованому світі насильницькі практики вирішення 

конфлікту досі залишаються поширеними. Застосування сили та примусу виявляється 

нерідко найбільш швидким та ефективним способом розв’язання конфлікту, але це лише на 

перший погляд, оскільки тягне за собою нові прояви насильства. Причини поширення та 

існування насильства укорінюються як на рівні традицій, культурних практик, так і 

стереотипів поведінки, мислення.  

Враховуючи високу актуальність цієї проблематики, в Україні спостерігається 

системний брак наукових публікацій з питань гендерно обумовленого насильства, у тому 

числі в умовах військового конфлікту на Сході України. Серед науковців, які здійснювали 

вивчення цієї тематики, слід відзначити наступних: Т. Бондар, О. Василенко, Г. Герасименко, 
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І. Демченко, О. Ковальова, Л. Ковальчук, К. Левченко, М. Легенька, Е. Лібанова, 

О. Макарова, О. Позняк, С. Полякова, О. Суслова, О. Хмелевська, Г. Христова та ін. 

Причинами гендерно обумовленого насильства є нерівність; суспільні припущення  

про прийнятну жіночу поведінку; бажання влади і контролю; політичні мотиви; традиційні 

протиріччя; культурні і традиційні практики, релігійні вірування; алкоголь і наркотики;  

брак програм і послуг; втрата чоловіками ролі годувальника у родині; безкарність 

кривдників; збройний конфлікт тощо [1]. На виникнення гендерно обумовленого насильства  

впливають додаткові фактори: переміщення; фізичне середовище; розподіл праці і влади; 

культурні і соціальні норми; бідність; залежність; освіта; структурне домінування;  

вік; інвалідність; робоче середовище і культурний вплив; поширення зброї; безкарність; 

рівень вразливості тощо. 

Політична дестабілізація та розгортання збройного конфлікту на Сході України 

супроводжувались ескалацією різних форм насильства. Поряд з цим, лунали твердження 

щодо фактів гендерно обумовленого насильства у регіонах, на територіях яких велися бойові 

дії. Масштабні потоки внутрішньо переміщених осіб зумовили формування нових для країни 

гуманітарних завдань, пов’язаних з необхідністю надання соціальної підтримки численним 

контингентам населення, змушеним залишити своє житло внаслідок військових дій, їх 

адаптації та інтеграції в приймаючі громади. 

Вплив конфлікту на рівень гендерно обумовленого насильства виявляється у зростанні 

кількості насильницьких ситуацій та числа постраждалих осіб. Більш жорсткі обставини 

насильницьких дій, з якими стикаються жінки в період конфлікту, супроводжуються 

безпосередніми загрозами для життя постраждалих й призводять до більш травматичних 

наслідків. Відсутність звичної практики звернення по допомогу у випадку насильства, 

системний брак послуг з підтримки для постраждалих та їх повна недоступність в  

умовах ведення бойових дій, низький рівень довіри до працівників наявних закладів та  

втрата центральною владою контролю за їх діяльністю на певній територій, – лише  

частина тих проблем, через які жінки здебільшого залишаються наодинці з пережитим 

досвідом насильства [2]. 

Важливо відрізняти сексуальне гендерно обумовлене насильство від сексуального 

насильства в умовах конфлікту. Сексуальне гендерно обумовлене насильство може бути 

використане як тактика війни: залякати, підкорити, принизити, насильно переселити членів 

громади чи етнічних груп. Сексуальне насильство в умовах конфлікту – це злочин згідно з 



 

453 

 

міжнародним гуманітарним правом, до якого часто вдаються сторони конфлікту, можуть 

здійснювати офіційні військові формування, добробати, партизани, бойовики, миротворчі 

місії. Сексуальне насильство є особливо огидною формою насильства, що включає в себе 

зґвалтування та будь-який інший напад сексуального характеру, вчинений щодо жінок і 

дівчат, чоловіків і хлопців. Його наслідки можуть бути важкими, включаючи тяжкі фізичні та 

психологічні наслідки для постраждалих і свідків, а також мати глибокий дестабілізуючий 

вплив на громади та населення у цілому [1]. 

Під час всіх без виключення збройних конфліктів, трапляється безліч випадків 

сексуальної експлуатації та сексуального насильства, примусової проституції та 

зґвалтування. В 1975-79 рр. в Камбоджі червоні кхмери практично знищили 2 мільйони 

власного населення, у тому числі, це відображалось через звірства, вчинені щодо до жінок і 

дітей, на сексуальному ґрунті. В 1994 р. в Руанді, під час геноциду тутсі, було знищено 

майже 1 мільйон людей, при цьому скалічених і зґвалтованих десятки тисяч жінок.  

У 1991-2001 рр. під час югославських воєн, де загинуло близько 100 тисяч людей, було 

зафіксовано сотні випадків сексуальних злочинів. Завдяки тому, що після війни в Боснії, саме 

боснійські жінки почали говорити про сексуальне насильство, зараз існує міжнародне 

законодавство, яке визначає, чим насправді є зґвалтування під час збройних конфліктів. Воно 

визнане злочином проти людяності та розглядається як спосіб катувань [3]. 

НАТО визнає, що необхідно вживати всіх можливих заходів, щоб уникати, мінімізувати 

та зменшувати шкоду цивільним особам, а також констатує, що у цілому під час  

конфліктів діти становлять особливо вразливу групу, та жінки в більшій мірі потерпають  

від насильства [4, с. 264]. 

В умовах конфлікту жінки та дівчата більше за інших страждають від сексуального 

насильства. Цьому сприяють різні форми дискримінації за ознакою статі, яким піддаються 

жінки в усьому світі, а також структурні та історичні нерівності, які існують між чоловіками 

та жінками. Але важливо визнавати, що не тільки жінки та дівчата, а й чоловіки та хлопці 

можуть стати жертвами сексуального насильства. Крім того, надзвичайно висока 

поширеність сексуального насильства щодо дітей може мати руйнівний вплив. Деякі групи 

можуть частіше ставати метою актів сексуального насильства, ніж інші. Серед них: 

внутрішньо переміщені особи, біженці, діти, жінки-домогосподарки, жінки-правозахисниці, 

затримані, особи пов’язані зі збройними силами або збройними угрупованнями, ті, хто 

належить до певної етнічної групи, а також інші вразливі групи. Слід зазначити, що в окрему 
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групу ризику під час конфлікту на Сході України потрапили жінки-волонтери, які стикалися з 

найбільш жорстоким ставленням при затриманні представниками озброєнних угруповань, 

оскільки вони прирівнювались до безпосередніх учасників бойових дій. В умовах конфлікту 

насильство часто здійснюють члени озброєних угруповань щодо осіб, у тому числі 

цивільних: як стратегію досягнення військових цілей, що може стати частиною поширених 

або систематичних нападів на цивільне населення. 

За певних обставин сексуальне насильство становить злочин згідно міжнародного 

права: військовий злочин, злочин проти людяності та/або акт геноциду, якщо наявні складові 

цих категорій злочинів, і можуть розслідуватися та переслідуватися як такі на національному 

та на міжнародному рівнях. 

Гендерно обумовлене насильство має широкі негативні наслідки для різних верств 

населення, які можуть мати як короткостроковий, так і довгостроковий вплив. Найжахливіші 

злочини в історії людства вчиняються під час збройних конфліктів, за які винні несуть 

покарання навіть через 20-30 років. На випадок, якщо держави не можуть або не хочуть 

притягати винних осіб до відповідальності, було створено міжнародні суди та трибунали. 

Так, після Другої світової війни з’явились Нюрнберзький та Токійський трибунали, а після 

злочинів на території колишньої Югославії та Руанди – Міжнародний трибунал щодо 

колишньої Югославії та Міжнародний трибунал щодо Руанди. 

Сьогодні застосування сексуального насильства в умовах конфлікту визнано, 

кодифіковано і переслідується у судовому порядку як одне з найсерйозніших порушень 

міжнародного права. Положення міжнародного та національного права надають можливість 

притягнення винних у скоєнні гендерно обумовлених злочинів під час конфлікту до 

відповідальності. Насамперед, необхідно зібрати і проаналізувати достатню кількість  

фактів та свідчень порушень прав людини, щоб надалі простежити діяльність органів 

державної влади України та громадських організацій, відповідальних за допомогу 

постраждалим у збройному конфлікті. 

В Україні на основі опрацьованих документів, інтерв’ю, фото- і відеодоказів, 

персональних архівів постраждалих, публікацій ЗМІ та інших джерел експертам вдалося 

сформувати рекомендації органам державної влади, українським неурядовим організаціям, 

міжнародним та міждержавним організаціям для попередження та протидії гендерно 

обумовленому насильству в умовах збройного конфлікту на Сході України [974]. Жертвам 

насильства важливо відчувати, що справедливість відновиться та винні будуть покарані. Але 
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винних у злочині важко притягувати до відповідальності, оскільки жертви насильства не 

завжди звертаються до відповідних органів по допомогу, або зіштовхуються з неможливістю 

системи правоохоронних органів та правосуддя адекватно документувати, розслідувати та 

притягати до відповідальності винних осіб. 

Документування порушень прав людини здійснюється на основі принципу «не 

нашкодь» та особливого фокусу на безпеку осіб, що постраждали внаслідок конфлікту. 

Зібрані свідчення зберігаються для збереження пам’яті про події, відновлення справедливості 

через національні та міжнародні суди. Кожне інтерв’ю, що описується у звіті чи статті, має 

унікальний шифр та у разі необхідності змінено назву населених пунктів для неможливості 

ідентифікації особи [5]. Звісно, найбільше інформації про злочини можна зібрати під час 

події. Це стосується і сьогодення на Сході України, де фіксується зростання кількості жертв, 

що постраждали внаслідок збройного конфлікту. При цьому втрат зазнають не лише 

військові, а й цивільне населення. Перебуваючи в зоні збройного конфлікту, населення часто 

потрапляє в ситуацію безправ’я, тому що звернення до державних центрів допомоги на 

місцях не завжди дає бажаний результат, але головною проблемою залишається відсутність у 

цивільного населення знань про свої права. 

Таким чином, гендерно обумовлене насильство є одним з найбільш поширених 

порушень прав людини, що зустрічається у більшості регіонів світу. Під час воєнних 

конфліктів загострюються прояви насильницьких дій та насильства, які завжди мають 

гендерне забарвлення. Війна впливає на жінок і чоловіків по-різному, оскільки жінки більш 

вразливі під час війни і можуть використовуватися як інструмент тиску та залякування. 

Результати дослідження підтвердили підвищену вразливість жінок до різних форм насильства 

в умовах збройного конфлікту. Крім фізичних ушкоджень, постраждалі жінки підтвердили 

цілий ряд психологічних розладів, з якими вони стикалися після пережитого досвіду. Але, 

незважаючи на це, по соціально-психологічну допомогу звернулась невелика кількість 

постраждалих жінок. Переважна більшість постраждалих від насильства не зверталися й до 

правоохоронних органів. Серед найбільш поширених причин незвернення вони зазначали 

непоінформованість, куди саме слід звертатися в подібних ситуаціях, відсутність у населених 

пунктах відповідних провайдерів послуг та недовіра до персоналу психологічних закладів, 

побоювання можливості подальшого насильства та відсутність довіри до правоохоронців. 

Відповідальність за сексуальне насильство може наступити в багатьох формах. Її можна 

досягти шляхом кримінального переслідування, але також вона може бути реалізована в 
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судовому порядку в справах щодо порушення прав людини проти відповідальних державних 

або недержавних суб’єктів, у межах цивільного законодавства, репараційних претензій з боку 

жертв/свідків сексуального насильства, а також процесів перехідного правосуддя. У 

ситуаціях, коли в зоні конфлікту або в постконфліктному контексті наявні механізми 

забезпечення відповідальності чи коли вони дуже віддалені, інформація, зібрана практиками, 

які мають негайний і полегшений доступ до постраждалих і свідків, може стати критично 

важливим доказом у майбутніх зусиллях щодо забезпечення відповідальності. Зокрема, 

спосіб забезпечення доступу до інформації та збору інформації, та методологія, яка 

використовується в процесі документування, є ключовими елементами забезпечення повноти 

доказів, захисту громади-бенефіціара, а також розширення прав і можливостей постраждалих 

за рахунок участі у процесі здійснення правосуддя. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ТА 

ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ 

 

У сучасному світі дискримінація, гендерно обумовлене насильство є розповсюдженим 

явищем у багатьох сферах. Не є, нажаль, виключенням і Україна. Ситуація ускладнюється ще 

й наявністю збройного конфлікту на Сході України. 

Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок зазначає, що з моменту початку 

конфлікту у квітні 2014 року, а також тимчасової окупації і невизнаної анексії Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя Російською Федерацією (Резолюції Генеральної Асамблеї 

A/RES/68/262, прийнята 27 березня 2014 р. і A/RES/71/205, прийнята 19 грудня 2016 р.) 

держава-учасниця зіткнулася з критичною ситуацією, яка характеризується наявністю 

людських страждань, економічної нестабільності, зростанням насильства і зменшенням 

безпеки. Незважаючи на зусилля держави-учасниці, поширення безкарності за порушення 

прав людини і правопорушення, вчинені в умовах кризи на території держави-учасниці та 

прилеглих територіях, зокрема в деяких районах Донецької і Луганської областей, мали 

серйозний вплив на цивільне населення, в тому числі на жінок [1, с. 1]. 

Значення міжнародних нормативних документів у сучасному світі важко переоцінити. 

Вони містять загальновизнані стандарти прав людини та ті норми, за якими прагне жити 

переважна більшість держав світу. Україна знаходиться у процесі реформування 

законодавства, а отже, ті стандарти, які містяться у міжнародних актах повинні визначати 

шляхи такого реформування.  

Найважливіше місце серед міжнародно-правових стандартів займає Загальна декларація 

прав людини (1948), де в першому ж абзаці преамбули зазначено, що «визнання гідності, яка 

властива всім членам людської сім’ї, і рівних та невід’ємних їх прав є основою свободі, 

справедливості та загального миру», що ми можемо вважати як основу для категоричної 

заборони дискримінації [2]. 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950) є найстарішим 

серед регіональних договорів про права людини та найбільш авторитетним міжнародно-
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правовим документом із прав людини в Європі. Крім основного тексту Конвенція містить 

Протоколи, у яких розвинуті, доповнені чи уточнені окремі її положення. Вона містить 

значний перелік прав людини та визначає приведення української системи захисту прав 

людини за формою і змістом до загальновизнаних європейських стандартів [3]. Кожна 

держава-учасниця цього важливого міжнародного документа бере на себе негативні та 

позитивні зобов’язання щодо забезпечення прав і свобод, викладених у Конвенції та 

протоколах до неї. Це означає, що з одного боку, держава зобов’язується утримуватись від 

порушення прав і свобод людини через дії своїх повноважних представників (негативні 

зобов’язання), а з іншого боку – охороняти права і свободи людини від їх порушень з боку 

приватних осіб (позитивні зобов’язання). Це відповідає принципу відповідальності держави, 

закладеному у Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [1, c. 30]. 

Конвенція про захист цивільного населення під час війни (1949) є особливо актуальною 

у світлі подій на Сході України [4]. 

Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності (1951) 

стверджує принцип рівної оплати за рівноцінну працю чоловіків та жінок та передбачає 

здійснення національної політики, спрямованої на усунення дискримінації за ознаками раси, 

статі, кольору шкіри, релігії, політичних переконань, національного чи соціального 

походження [5].  

Найбільш не захищеними під час військових дій є діти та жінки. Тому слід звернути 

увагу на Декларацію про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час 

збройних конфліктів (1974) [6], якою визнано, що напади на цивільне населення, його 

бомбардування, застосування хімічної чи бактеріологічної зброї завдає значних страждань. 

Такі дії забороняються і мають бути засуджені. 

Європейська соціальна хартія (1996) визначає, що не має місця дискримінації за 

ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, 

національного або соціального походження, стану здоров’я, належності до національної 

меншини, народження або інших обставин [7]. 

Міжнародне законодавство в галузі прав людини спрямоване на захист усього 

комплексу прав, свобод і законних інтересів будь-якої особи без дискримінації, що 

уможливлює для них вільне, безпечне, спокійне і здорове життя. 

Тому заслуговують на вивчення та впровадження Конвенція про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок (1979) [8], Конвенція проти катувань та інших жорстоких, 
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нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (1984) [9], 

Європейській конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню чи покаранню (1987) [10], Декларація про захист усіх осіб 

від насильницьких зникнень (1992) [11] та ряд інших. 

Система міжнародно-правових актів у сфері регламентації прав і свобод людини 

налічує близько 300 документів. 

Таким чином, міжнародні нормативні акти приділяють першочергову увагу 

забезпеченню рівного ставлення до всіх людей, незалежно від їхнього походження, кольору 

шкіри, статі, раси, соціального чи майнового стану, політичних або релігійних переконань 

тощо, а отже заборона дискримінації є одним із найголовніших пріоритетів будь-якої 

сучасної держави, а абсолютна більшість відповідних міжнародно-правових актів ООН, 

інших міжнародних організацій акцентують увагу та засуджують дискримінацію у будь-якій 

формі та проявах. І збройний конфлікт у державі не є виправданням дискримінації чи 

гендерно обумовленому насильству. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС 

ВНУТРІШНІХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ 

 

Збройні конфлікти створюють значну загрозу людству внаслідок можливого 

розширення кількості учасників в умовах глобалізації, розвитку екологічних катастроф, 

негативних гуманітарних наслідків, пов’язаних із зростанням кількості біженців. Проблема 

збройних конфліктів є актуальною і займає важливе місце в системі сучасних міжнародних 

відносин. Сьогодні на зміну міждержавним прийшли внутрішні конфлікти, однак зміна 

характеру конфліктів не означає зниження їхнього міжнародного впливу. Практика показує, 

що особливою рисою сучасних збройних конфліктів є посилення ролі зовнішніх сил та їх 

вплив на перебіг конфліктів, зокрема, стали сприятливішими умови для втручання у збройні 

конфлікти міжнародних організацій і окремих держав [1, с. 128]. 

Перші міжнародно-правові норми гуманітарного спрямування з’явилися лише в 

середині ХІХ століття, коли за ініціативою Анрі Дюнана почав зароджуватися Міжнародний 

рух червоного хреста. Однак більшість міжнародно-правових норм, націлених на полегшення 

долі жертв війни, стосувалися лише міжнародних конфліктів. 

Більшість збройних конфліктів відбувається в межах кордонів однієї держави, 

конфронтація у таких конфліктах відбувається між урядовими силами держави та 

організованими озброєним групами або між збройними групи, що діють незалежно від 

держави. Такі збройні конфлікти прийнято називати неміжнародними і хоча, за визначенням, 

вони відбуваються не між суверенними державами, міжнародне право містить цілу систему 

норм, що врегульовують поведінку сторін у таких конфліктах. 

Після Другої світової війни кількість внутрішніх збройних конфліктів значно 

перевищила кількість міждержавних війн, а завершення Холодної війни дало новий поштовх 

до розв’язання ще більшої кількості внутрішніх конфліктів. Такі конфлікти були більш 

тривалими та жорстокими. Якщо у ході міждержавних війн можна було очікувати, що 

сторони в цілому ставитимуться один до одного як рівні, добровільно приймають правила 
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чесної боротьби і будуть вживати ефективних заходів щодо зменшення страждань, то у ході 

внутрішніх збройних конфліктів такого очікувати не доводиться. 

Серед причин таких конфліктів можна назвати бажання повалити один уряд і змінити 

його на інший або ж бажання однієї або декількох частин держави відділитися і здобути 

незалежність. Збройні опозиційні групи можуть ставити собі за мету невизнання державної 

влади, зміни політичного керівництва або збереження природних ресурсів (природні 

копалини, тропічні ліси тощо). 

Право збройних конфліктів, що виникло у другій половині ХІХ – першій половині  

ХХ століття, передовсім стосується міжнародних війн. Водночас основні засади і  

принципи застосовуються і до неміжнародних збройних конфліктів: у будь-якому збройному 

конфлікті та за будь-яких обставин сторони мають дотримуватися елементарних міркувань 

гуманності, задля захисту жертв, зменшення людських страждань, а також зменшення  

шкоди, завданої об’єктам, що мають надзвичайно важливе значення для виживання. Отже, 

сторони конфлікту не є необмеженими ані у виборі засобів і способів ведення війни, ані у 

виборі цілей для нападу. Так само вони зобов’язані захищати жертв від впливів і  

наслідків війни. Ці основоположні ідеї відображені у нормах і принципах міжнародного 

гуманітарного права, яких має дотримуватися кожен і з огляду на гуманітарні міркування 

обмежувати застосування сили. Сторони конфлікту, що дотримуються цих норм і  

принципів вважаються такими, що поважають міжнародний правопорядок, а ті хто їх 

порушують та вчиняють міжнародні злочини мають бути притягнуті до міжнародної 

кримінальної відповідальності.  

Відповідно до визначення, запропонованого Міжнародним комітетом червоного хреста, 

збройний конфлікт – це збройне протистояння, що відбувається між державами, або тривале 

збройне протистояння між урядовою владою та організованими збройними угрупуваннями, 

або ж лише між організованими збройними угрупуваннями. Своєю чергою, внутрішній 

(неміжнародний) збройний конфлікт – це збройний конфлікт, що відбувається на території 

однієї держави і в якому війська жодної іншої держави не беруть участі. Прикладом 

внутрішнього збройного конфлікту може бути застосування збройних сил держави проти 

дисидентських або повстанських угрупувань або збройне протистояння двох або більше 

збройних угрупувань, що відбувається на території однієї держави, але не обов’язково із 

залученням регулярних збройних сил [2, c. 49]. Так, збройні конфлікти поділяються на 

міжнародні і внутрішні (неміжнародні). Кваліфікація збройного конфлікту як міжнародного 
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або внутрішнього має надзвичайне значення з точки зору права, оскільки застосовуються 

різні норми і правила ведення війни. 

Причинами виникнення збройних конфліктів неміжнародного характеру є: порушення 

прав меншостей населення держав; недотримання прав людини й громадянина з боку 

державних органів влади; нездатність публічної влади управляти країною, забезпечувати 

законність і правопорядок у країні, у результаті чого різні угруповання населення починають 

між собою боротьбу за владу; конфесіональні протиріччя між різними релігіями; націоналізм, 

расизм, нетерпимість до інших народів. 

Збройні конфлікти неміжнародного характеру мають наступні такі ознаки: 

а) застосування зброї й участь у конфлікті збройних сил, включаючи поліцейські  

підрозділи;  

б) колективний характер виступів (дії, що зумовлюють обстановку внутрішньої 

напруженості, внутрішні заворушення, не можуть вважатися конфліктами, які 

розглядаються);  

в) певний ступінь організованості повстанців і наявність органів, відповідальних  

за їхні дії;  

г) тривалість і безперервність конфлікту (окремі спорадичні виступи погано 

організованих груп не можуть розглядатися як збройні конфлікти неміжнародного 

характеру); 

д) здійснення повстанцями контролю над частиною території держави. 

До збройних конфліктів неміжнародного характеру слід відносити всі громадянські 

війни і внутрішні конфлікти, що виникають із спроб державних переворотів і т. д. Ці 

конфлікти відрізняються від міжнародних збройних конфліктів насамперед тим, що в 

останніх обидві воюючі сторони є суб’єктами міжнародного права, у той час як у 

громадянській війні воюючою стороною визнається лише центральний уряд. Держави не 

повинні втручатися у внутрішні конфлікти на території іншої держави . 

Кожна зі сторін внутрішнього збройного конфлікту зобов’язана дотримуватися 

основоположних гуманітарних принципів, закріплених у статті 3 спільній для всіх чотирьох 

Женевських конвенцій 1949 року [3]. Зазначені положення розвинуті та доповнені Другим 

женевським протоколом 1977 року [4]. Стаття 3, спільна для Женевських конвенцій, і Другий 

Женевський протокол мають однакову юридичну силу для всіх сторін внутрішнього 

збройного конфлікту (як для урядових військ, так і для повстанців). 
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Крім того, як урядові збройні сили, так і війська повстанців мають дотримуватися 

положень окремих міжнародних договорів, що поширюють свою дію на внутрішні  

збройні конфлікти, зокрема, Протоколу про заборону або обмеження застосування мін,  

мін-пасток та інших пристроїв 1996 року та Конвенції про заборону застосування, 

накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення  

1997 року. Застосовується також і звичаєве міжнародне право, насамперед це стосується 

основних принципів права збройних конфліктів (гуманізму, рівного ставлення, 

недискримінації, обмеження, захисту жертв війни, добропорядності і законності). 

Міжнародний Суд ООН зазначив, що положення спільної статті 3 відображають елементарні 

міркування гуманності, що застосовуються, відповідно до звичаєвого міжнародного права, 

під час будь-яких збройних конфліктів. 

Необхідно зазначити, що договори у сфері захисту прав людини продовжують діяти 

навіть під час збройних конфліктів. Міжнародний Суд ООН, у своєму Консультативному 

висновку щодо законності погрози ядерною зброєю або її застосування зазначив, що захист, 

який надає Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, не припиняється під час 

війни, за виключенням випадків передбачених статтею 4 Пакту [2, с. 50]. 

Таким чином, міжнародні договори у сфері захисту прав людини залишаються 

надзвичайно важливими навіть під час внутрішніх збройних конфліктів. Міжнародно-правові 

інструменти у сфері захисту прав людини сприяють розширенню та уточненню 

різноманітних режимів захисту, що забезпечуються гуманітарним правом, шляхом 

прирівнювання зобов’язань у сфері захисту прав людини до елементарних міркувань 

гуманності, закріплених у спільній статті 3. Крім того, норми у сфері захисту прав  

людини можуть застосовуватися одночасно із нормами міжнародного гуманітарного  

права, що сприятиме наданню ширшого режиму захисту, у тому випадку, якщо держава 

вирішить не відступати від взятих на себе зобов’язань (або ж встановить, що вона  

не може правомірно від них відступити з огляду на інші свої міжнародні зобов’язання). 

Держави не можуть відступати від окремих зобов’язань у сфері захисту прав людини 

(наприклад право на життя). 

Механізми забезпечення виконання зобов’язань, що передбачені у міжнародно-

правових інструментах з прав людини потенційно можуть використовуватися як 

альтернативні засоби забезпечення дотримання режиму гуманітарного захисту під час 

збройних конфліктів. 
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від 8 червня 1977 року // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/995_200 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРОТИДІЇ 

ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО 

КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Військово-політичний стан сучасної України, що сформувався після 2014 року 

внаслідок агресії Росії проти України як суверенної держави та члена ООН, характеризується 

впровадженням комплексу різноманітних заходів із протидії зовнішньої агресії, відновлення 

територіального устрою та подолання наслідків військової окупації частини території. Одним 

із аспектів такої політики є протидія гендерно обумовленому насильству в умовах збройного 

конфлікту на Сході України. Ця проблематика об’єктивно нова для наукового середовища та 

органів публічної влади, зважаючи на те, що з часів набуття незалежності Україна жодного 

разу не була стороною збройного конфлікту. 

Після порушення Росією норм міжнародного права, що мало наслідком розв’язання 

військових дій на Сході України, стало розуміло, що подолання гендерно обумовленого 

насильства виключно внутрішніми правовими засобами, що були створені за останні роки 

переважно для профілактики насильства в сім’ї, є занадто вузьким підходом, що 

унеможливлює ефективний захист прав людини в сучасних реалій. Сьогодні у національній 

науці та практиці з’явився певний масив теоретичних положень, а також практик 

правозастосування щодо попередження органами державної влади цього виду насильства, 

притягнення винних осіб до відповідальності. Водночас рівень теоретичного опрацювання та 

механізму впровадження міжнародних стандартів протидії гендерно обумовленому 

насильству в умовах збройного конфлікту на Сході України залишається достатньо низьким, 

що вимагає більшої уваги до цього питання. 

Гендерно обумовлене насильство – це порушення прав людини і форма дискримінації 

щодо однієї зі статей, найчастіше жіночої. Воно включає всі акти насильства на основі гендерних 

ознак, які призводять або можуть призвести до фізичної, сексуальної, психологічної або 

економічної шкоди чи страждань щодо конкретної особи. Особливих характеристик гендерно 

обумовлене насильство виникає при скоєнні зазначених дій в умовах збройного конфлікту. 

Вбачається, що ефективність боротьби з цим небезпечним явищем визначається якістю розвитку 
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державою двох складових: а) науковими розробками в цій сфері та б) впровадженням 

міжнародних стандартів протидії гендерно обумовленому насильству в умовах збройного 

конфлікту з їх подальшим застосуванням органами публічної влади України. 

Вітчизняні наукові розробки, присвячені заявленому питанню, відрізняються 

орієнтуванням на норми міжнародного та європейського права, створенням 

багатофункціональної системи засобів попередження гендерно обумовленого насильства в 

умовах збройного конфлікту. Характерні в цьому плані наукові доробки Г. Христової, де 

авторка досліджує доктрину «R2P», що встановлює виважені та розумні стандарти виконання 

державою та міжнародною спільнотою зобов’язань щодо захисту від грубих порушень прав 

людини [1]. Питання протидії гендерно обумовленому насильству в умовах збройного 

конфлікту розглядаються у працях О. Кудрявцевої, Н. Лесько, О. Шевченко-Бітенської та 

деяких інших вітчизняних науковців. 

Що стосується впровадження міжнародних стандартів протидії гендерно обумовленому 

насильству в умовах збройного конфлікту на Сході України, то зважаючи на характер цього 

виду порушень, мова повинна йти саме про стандарти захисту прав людини. Сучасне 

міжнародне право давно прагне до конкретизації загальнолюдських стандартів прав і свобод 

особистості, з якими держави повинні узгоджувати внутрішнє законодавство та поводження 

посадових осіб з громадянами. Інтеграція України у світове співтовариство неможлива без 

приведення у відповідність з міжнародними стандартами прав людини національного 

законодавства і правозастосовчої діяльності. Водночас незважаючи на досить часте вживання 

в нормативних документах терміну «міжнародні стандарти», в наукових публікаціях до сих 

пір немає однозначного визначення даної категорії [2, с. 10].  

На сьогоднішній день Україною підписані та ратифіковані майже усі універсальні 

міжнародні угоди в галузі прав людини, положення яких шляхом імплементації (або через інший 

механізм) інкорпоровані в національне право. На міжнародному рівні визнається необхідність 

застосування до жінок визначених цими угодами стандартів, які стосуються рівності, безпеки, 

свободи, недоторканності і гідності всіх людей. Безпосередньо ці стандарти сформульовані у 

цілій низці міжнародних документів, таких, як Загальна декларація прав людини (1948), 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966), Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні та культурні права (1966), Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок (1979), Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання (1984), Європейська конвенція про 
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запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню (1987), Декларація про захист усіх осіб від насильницьких зникнень (1992), 

Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (1950) та ін.  

Важливим механізмом протидії гендерно обумовленому насильству в умовах збройного 

конфлікту на Сході України є рішення ООН. Так, Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 48/104 

від 20 грудня 1993 року проголошено Декларацію про викорінювання насилля щодо жінок, яка 

визначає поняття насильства щодо жінок як будь-який акт насильства, здійснений на підставі 

статевої ознаки, який заподіює або може заподіяти фізичний, статевий чи психологічний збиток 

або страждання жінкам. Сюди ж відносять погрози скоєння таких актів, примус або довільне 

позбавлення волі в суспільному чи особистому житті. Генасамблея закликала засудити таке 

насильство та викорінювати його шляхом проведення певного комплексу заходів [3]. 

Питанню запобігання та протидії насильству щодо жінок також присвячено кілька 

резолюцій Ради Безпеки ООН. Резолюція Ради Безпеки 1325 «Жінки, мир, безпека» (2000) 

закликає держав-членів ООН забезпечити більш активну участь на всіх рівнях прийняття рішень 

у межах національних, регіональних та міжнародних інститутів і механізмів запобігання, 

регулювання і вирішення конфліктів, та закликає Генерального секретаря ООН до більш 

активної участі жінок у цих процесах. Згідно з цією резолюцією, усі сторони, які беруть участь у 

збройних конфліктах, мають вживати спеціальні заходи для захисту жінок і дівчат від 

насильства, обумовленого статевою ознакою, особливо від зґвалтування та інших форм 

сексуальної наруги та насильства. Окрім цього, у згаданій резолюції Рада Безпеки зазначила, що 

всі держави несуть відповідальність за судове переслідування осіб, винних у скоєнні геноциду, 

злочинів проти людяності і воєнних злочинів, зокрема злочинів, які стосуються сексуального та 

інших форм насильства щодо жінок і дівчат. Із цього приводу Рада Безпеки наголосила, що, коли 

це можливо, на такі злочини не має поширюватись дія положень щодо амністії [4].  

Резолюція Ради безпеки ООН 1820 (2008) акцентує увагу на прямому зв’язку між 

сексуальним насильством, коли воно свідомо використовується як тактика війни проти 

цивільного населення, та проблемою встановлення миру та безпеки. Рада Безпеки в цій 

резолюції вимагає, щоб усі сторони збройного конфлікту негайно припинили всі акти 

сексуального насильства щодо цивільних осіб. Вона відзначає, що зґвалтування і акти 

сексуального насильства в інших формах можуть бути воєнним злочином, злочином проти 

людяності або діянням, здійсненим у межах злочину геноциду, та закликає держави вчиняти 

всі дії щодо притягнення до відповідальності за скоєння таких злочинів [5]. 
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Протидія гендерно обумовленому насильству в умовах збройного конфлікту є 

предметом турботи регіональних міжнародних організацій, які входять до європейської 

системи. Так, Комітет міністрів Ради Європи у своїй рекомендації Rec (2002) 5 від 30 квітня 

2002 року про захист жінок від насильства закликав уряди держав-членів переглянути своє 

законодавство задля гарантування жінкам визнання, користування, здійснення і захист їх 

прав людини й основних свобод. Комітет рекомендує державам простежити за тим, щоб такі 

заходи узгоджувались на національному рівні і спрямовувались на потреби жертв.  

Слід залучити державні органи і неурядові організації, компетентні в цій сфері, до розробки 

та здійснення необхідних заходів. Держави мають заохочувати діяльність неурядових 

організацій, спрямовану на боротьбу з різними формами насильства щодо жінок [6]. Таким 

чином, правову основу діяльності правоохоронних і правозахисних органів складають поряд 

з вітчизняним законодавством і міжнародні договори України, а також визнані Україною 

міжнародно-правові норми, які встановлюють у тому числі і стандарти захисту від гендерно 

обумовленому насильству в умовах збройного конфлікту на Сході України. 

Міжнародні стандарти протидії гендерно обумовленому насильству в умовах збройного 

конфлікту на Сході України визначають обов’язковий для держав або рекомендований 

державам нормативний мінімум правового статусу особистості, включаючи юридичний 

захист і відповідні правомочності і обов’язки державних органів і посадових осіб. 

Незважаючи на те, що саме поняття «стандарт» не має однозначного тлумачення як у 

теоретиків права, так і у вчених-міжнародників, суб’єктам публічної влади (посадовим 

особам) слід розуміти це поняття як визначені уніфіковані мінімально необхідні від держав-

учасників умови захисту певних прав людини або прав певної категорії осіб. 

Проблематика впровадження міжнародних стандартів протидії гендерно обумовленому 

насильству в умовах збройного конфлікту на Сході України має багато аспектів, але 

головним слід вважати необхідність доктринального розуміння цього явища та вироблення 

практики застосування стандартів, спираючись на особливості реалізації норм окремих 

міжнародних угод. У цьому зв’язку актуалізується такий напрям міжнародних відносин, як 

міжнародний захист прав людини під час збройних конфліктів. У свою чергу міжнародний 

захист прав людини під час збройних конфліктів відбувається відповідно до принципів і норм 

такої галузі міжнародного публічного права, як міжнародне гуманітарне право, яка має свої 

принципи, практику застосування окремих положень тощо.  
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Такими чином, зважаючи на викладене, можна зауважити, що процес протидії гендерно 

обумовленому насильству в умовах збройного конфлікту на Сході України визначається 

якістю розвитку державою двох складових: науковими розробками в цій сфері та 

впровадженням міжнародних стандартів протидії гендерно обумовленому насильству в 

умовах збройного конфлікту з їх подальшим застосуванням органами публічної влади 

України. У вітчизняній правовій науці вистачає наукових праць, що складає теоретичний 

доробок із зазначеного питання, проте зважаючи на його специфіку, дослідження у сфері 

протидії гендерно обумовленому насильству в умовах збройного конфлікту на Сході України 

потребують вдосконалення. 

Правову основу діяльності правоохоронних і правозахисних органів складають поряд з 

вітчизняним законодавством і міжнародні договори України, а також визнані Україною 

міжнародно-правові норми, які встановлюють у тому числі і стандарти захисту від гендерно 

обумовленого насильства в умовах збройного конфлікту. Рівень впровадження та 

застосування міжнародних стандартів протидії гендерно обумовленому насильству в умовах 

збройного конфлікту на Сході України залишається достатньо низьким, що вимагає більшої 

уваги до цього питання. 

Процес стандартизації дій органів публічної влади України у напрямку протидії 

гендерно обумовленому насильству в умовах збройного конфлікту на Сході України 

відбувається із розвитком двох галузей міжнародного публічного права: міжнародного 

гуманітарного права і права прав людини, що діють у взаємозалежності. При цьому 

положення міжнародного гуманітарного права підлягають застосуванню в повній мірі при 

будь-яких обставинах, а акти, що захищають права людини, підлягають необмеженому 

застосуванню тільки в мирний час. Безумовного дотримання підлягають фундаментальні 

норми, такі як право на життя, заборона катувань і принижуючого гідність людини 

поводження та інші права людини, які можуть бути порушені у наслідок гендерно 

обумовленому насильству в умовах збройного конфлікту на Сході України. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ 

ВНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ 

 

В умовах збройної агресїї РФ проти України постало питання забезпечення права на 

судовий захист. 12 серпня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України  

«Про відправлення правосуддя та кримінальне провадження у зв’язку з проведенням 

антитерористичної операції». Цей закон надав повноваження головам вищих судів передати 

компетенцію судів, розташованих на тимчасово окупованій території, на безпечні сусідні 

суди, розташовані в інших місцях Донбасу або сусідніх областях. 12 листопада 2014 року 

були прийняті укази Президента України про перенесення семи апеляційних господарських 

та адміністративних судів з окупованих територій на територію, контрольовану українською 

владою. У листопаді 2014 року, після звільнення окремих районних центрів, кілька окружних 

судів, які були закриті, змогли відновити діяльність. 

При цьому надзвичайно важливе значення має судовий захист прав осіб, які 

постраждали внаслідок російської агресії. Статтею 1207 Цивільного кодексу України 

встановлено, що шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю 

внаслідок злочину, відшкодовується потерпілому або особам, визначеним ст. 1200 цього 

Кодексу, державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин, або якщо вона є 

неплатоспроможною. Умови та порядок відшкодування державою шкоди, завданої 

каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, встановлюються законом. Варто 

зауважити, що міжнародними стандартами і національним правом передбачене 

відшкодування майнових прав постраждалих від збройних конфліктів. 

Відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/60/147 від 16 грудня 2005 р. 

«Основні принципи і керівні положення, що стосуються права на правовий захист і 

відшкодування збитків для жертв грубих порушень міжнародних норм в сфері прав людини і 

серйозних порушень міжнародного гуманітарного права», встановлені способи 

відшкодування шкоди жертвам грубих порушень міжнародних норм у сфері прав людини і 

серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, які мають надаватися пропорційно 
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серйозності порушення і обставинам кожного випадку в повному обсязі та ефективно. 

Документом передбачені такі форми відшкодування. При реституції слід, по можливості, 

відновити початкове положення жертви, що існувала до скоєння грубих порушень 

міжнародних норм у сфері прав людини або серйозних порушень міжнародного 

гуманітарного права. Реституція передбачає відповідно: відновлення свободи, користування 

правами людини, документів, що засвідчують особу, сімейного життя і громадянства, 

повернення на колишнє місце проживання, відновлення на роботі і повернення майна. 

Компенсацію слід надавати за будь-який збиток, що піддається економічній оцінці  

в установленому порядку і пропорційно серйозності порушення і обставинам кожного 

випадку, що є результатом грубих порушень міжнародних норм у сфері прав людини і 

серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, враховуючи: а) фізичну або 

психічну шкоду; b) упущені можливості, в тому числі у сфері працевлаштування,  

освіти і отримання соціальних пільг; c) матеріальні збитки і упущену вигоду, в тому числі 

втрату можливості заробітку; d) моральну шкоду; e) витрати на правову або експертну 

допомогу, ліки та медичне обслуговування, а також на послуги психологічних і соціальних 

служб [1, с. 403]. 

Реабілітація має включати в себе надання медичної та психологічної допомоги, а також 

юридичних і соціальних послуг. Сатисфакція має передбачати, якщо це можливо, будь-яку 

або всі з наведених нижче характеристик: а) ефективні заходи, спрямовані на припинення 

тривалих порушень; b) перевірку фактів і повне і публічне оприлюднення правди за умови, 

що таке оприлюднення не заподіє додаткового збитку або не поставить під загрозу безпеку та 

інтереси жертв, їхніх родичів, свідків або осіб, які здійснювали втручання з метою надання 

допомоги жертвам або запобігання подальшим порушенням; с) пошук місцезнаходження 

зниклих осіб, встановлення особистості викрадених дітей, а також упізнання тіл убитих і 

надання допомоги в поверненні, впізнанні і перепохованні тіл відповідно до висловлених або 

передбачуваних побажань жертв або культурних традицій сімей і громад; d) офіційна заява 

або судове рішення про відновлення гідності, репутації і прав жертви і осіб, тісно пов’язаних 

із жертвою; е) публічне вибачення, в тому числі визнання фактів і відповідальності; f) судові 

та адміністративні санкції щодо осіб, які несуть відповідальність за порушення; g) поминання 

і віддання належної пам’яті жертв; h) включення точної інформації про вчинені порушення 

до навчальних програм за міжнародними нормами в галузі прав людини і міжнародного 

гуманітарного права і в навчальні посібники всіх рівнів. Гарантії неповторення того, що 
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сталося, мають включати, якщо це може бути застосовано, частково або повністю, 

нижченаведені заходи, які будуть також сприяти запобіганню порушенням: а) забезпечення 

ефективного цивільного контролю за збройними силами і службами безпеки; b) забезпечення 

того, щоб всі цивільні і військові судові процедури відповідали міжнародним нормам, що 

стосуються належного судочинства, чесності і неупередженості; с) зміцнення незалежності 

судових органів; d) захист осіб, що займаються юридичними і медичними питаннями і 

надають медичний догляд, які працюють у засобах масової інформації та в інших пов’язаних 

із ними сферах, а також правозахисників; е) організацію в першочерговому порядку і на 

постійній основі діяльності з інформування про міжнародні норми у сфері прав людини і 

міжнародного гуманітарного права всіх верств суспільства і підготовці з цих питань 

посадових осіб правоохоронних органів, а також військовослужбовців і співробітників 

органів безпеки; f) сприяння дотриманню кодексів поведінки та етичних норм, зокрема 

міжнародних норм, державними службовцями, в тому числі працівниками правоохоронних 

органів, виправних установ, засобів масової інформації, медичних установ, психологічних і 

соціальних служб, військовослужбовцями, а також працівниками підприємств економічного 

профілю; g) сприяння створенню механізмів контролю та попередження соціальних 

конфліктів і їх врегулювання; h) перегляд та реформування законів, що сприяють або 

допускають грубі порушення міжнародних норм у сфері прав людини і серйозні порушення 

міжнародного гуманітарного права Утілення описаних вище заходів – основне завдання 

перехідного правосуддя в Україні. Можливість відшкодування шкоди жертвам масових 

порушень прав і свобод людини передбачено і Статутом Міжнародного кримінального суду. 

Статтею 75 цього документа встановлено, що: суд встановлює принципи, що стосуються 

відшкодування шкоди потерпілим або щодо потерпілих, у тому числі реституцію, 

компенсацію і реабілітацію. На цій основі Суд може у відповідь на клопотання потерпілого 

або, у виняткових випадках, за своєю власною ініціативою, визначити у своєму рішенні 

масштаби і розмір будь-якого збитку, збитків та шкоди, завданих потерпілим або щодо них, і 

заявляє про принципи, на підставі яких він діє. У певних випадках Суд може винести 

постанову про виплату суми в порядку відшкодування шкоди через Цільовий фонд, 

передбачений у ст. 79 (засновується рішенням Асамблеї держав–учасниць Римського статуту 

в інтересах потерпілих від злочинів, які підпадають під юрисдикцію Суду). Держава-

учасниця зобов’язана виконати відповідне рішення Суду [2]. Відповідно до ст. 15 Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», у разі якщо 
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внутрішнє переміщення спричинене військовою агресією іншої держави, військовим 

вторгненням, окупацією чи анексією території України, і цю територію покинули особи, що 

стали внутрішньо переміщеними особами, держава-агресор компенсує прямі витрати 

внутрішньо переміщених осіб, які виникли внаслідок вимушеного переміщення, а також всі 

витрати на приймання та облаштування зазначених осіб, що були здійснені за рахунок 

державного бюджету України та місцевих бюджетів, відповідно до норм міжнародного  

права [3]. Отже, право на відшкодування шкоди, завданої внутрішньо переміщеним особам 

подіями на сході України та в Криму, передбачено чинним законодавством та міжнародно-

правовими нормами, однак на сьогодні проблематичним є реальна реалізація цього права. 

Причини зумовлені як відсутністю єдиної усталеної судової практики з цього питання, так і 

небажанням органів державної влади на найвищому, політичному рівні, здійснювати 

належний захист прав внутрішньо переміщених осіб, оскільки це покладає суттєве 

навантаження на Державний бюджет України. 

Аналіз вітчизняного законодавства, яке регламентує організацію та функціонування 

судової влади, свідчить, що у зв’язку зі збройною агресією РФ українське правосуддя 

зіткнулося із низкою проблем. Після втрати Україною контролю над окремими районами 

Донецької та Луганської областей, Уряд вжив низку заходів з метою переміщення всіх судів з 

непідконтрольних територій. 12 серпня 2014 р. було прийнято Закон України «Про 

здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням 

антитерористичної операції» [4], який визначив заходи правового реагування в районі 

проведення антитерористичної операції і спрямований на забезпечення доступу громадян та 

юридичних осіб до суду. У зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя окремими 

судами в районі проведення антитерористичної операції змінено територіальну підсудність 

судових справ, підсудних розташованим у районі проведення антитерористичної операції 

судам, і забезпечити розгляд: цивільних справ, справ про адміністративні правопорушення, 

підсудних місцевим загальним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної 

операції, адміністративних справ, підсудних місцевим загальним судам як адміністративним 

судам, апеляційним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції, 

місцевими загальними судами, апеляційними судами, що визначаються головою Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ; адміністративних 

справ, підсудних адміністративним судам, розташованим у районі проведення 

антитерористичної операції, адміністративними судами, що визначаються головою Вищого 
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адміністративного суду України; господарських справ, підсудних господарським судам, 

розташованим у районі проведення антитерористичної операції, господарськими судами, що 

визначаються головою Вищого господарського суду України; кримінальних проваджень, 

підсудних місцевим (районним, міським, районним у містах, міськрайонним) судам, 

апеляційним судам, розташованим у районі проведення антитерористичної операції, 

місцевими загальними судами, апеляційними судами, що визначаються головою Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Ситуація на 

Донбасі фактично заблокувала роботу судів, розташованих на території проведення 

антитерористичної операції. Місцеві судді скаржаться на неможливість виконання своїх 

професійних обов’язків. За їхніми словами, важко здійснювати правосуддя, коли одна зі 

сторін судового процесу тримає в руках автомат. Представники озброєних формувань 

продовжують захоплювати будівлі суду, чинити тиск на працівників апарату, примушуючи їх 

виносити незаконні рішення. Здійснення правосуддя в таких умовах стало практично 

неможливим. Це призвело до того, що більшість судів у Донбаському регіоні оголосили 

вимушений простій. Так, в Апеляційному суді Луганської області на час проведення АТО 

призначено особливий режим роботи. В Господарському суді Луганської області у зв’язку з 

блокуванням приміщення розгляд справ здійснюється в режимі відеоконференції. Луганський 

окружний адміністративний суд у зв’язку з розташуванням суду в безпосередній близькості 

до ДП «Луганськпатрон» та ВАТ «Луганський патронний завод» оголосив безстроковий 

простій. Суди Донецького регіону призупинили роботу ще з липня 2014 р. та донині не 

відновили здійснення судочинства З метою стабілізації ситуації 11 липня 2014 р. відбулось 

позачергове засідання Ради суддів України. На засіданні обговорено питання, пов’язані із 

забезпеченням безпеки суддів східного регіону та прийнято рішення про необхідність 

звернення до Президента України з проханням щодо вжиття необхідних заходів. Ініціатива 

Ради суддів мала своїм наслідком підписання 12 серпня 2014 р. Закону України «Про 

здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням 

антитерористичної операції» № 1632-18. Закон передбачає механізм визначення судів для 

розгляду судових справ і здійснення досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, якщо це неможливо в районі проведення антитерористичної операці. Згідно з 

документом, визначення судів для розгляду таких справ покладається на голів вищих 

спеціалізованих судів, а на Державну судову адміністрацію покладається складання переліку 

місцевих та апеляційних судів, які розташовані в районі проведення антитерористичної 
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операці і в яких неможливо здійснювати правосуддя, і направлення відповідних подань 

головам вищих спеціалізованих судів для прийняття зазначених рішень. Аналогічний підхід 

було застосовано для визначення підсудності в адміністративних справах. Зміна підсудності 

викликала досить агресивну реакцію з боку сепаратистів. Працівників судів у Донецьку 

виштовхали з будівель суду, а самі будівлі закрили та опечатали. Зараз доступу до приміщень 

судів немає. Матеріали судових справ залишаються там. Забрати їх звідти та передати в інші 

суди, які за законом мають вирішувати ці справи, наразі неможливо. 

Проблемами доступу до правосуддя, гарантованого Європейською конвенцією із 

захисту прав та основоположних свобод людини, є: втрата контролю урядом над частиною 

території країни; – відсутність установ, які надають послуги у сфері юстиції та правосуддя, на 

непідконтрольних уряду територіях зумовлюють втрачені матеріали справ; проблеми зі 

свободою пересування і повідомлення про провадження; проблеми із збором і забезпеченням 

доказів при розгляді справ, які були перенесені із зони АТО (розгляд яких було розпочато 

судами до початку військових дій, а фактично більшість таких категорій справ розглянути і 

постановити по ним рішення неможливо, оскільки докази або були втрачені, або їх 

неможливо було перевезти); проблеми забезпечення прав осіб, які тримаються під вартою по 

кримінальних провадженнях, розпочатих у зоні АТО до початку військових дій, а також осіб, 

які відбувають покарання на відповідній території за судовими рішеннями, які були 

постановлені до початку військових дій; відсутність правової допомоги на непідконтрольних 

Уряду територіях Напевне, найбільшою проблемою, є питання територіальної доступності 

перенесених судів: людині, яка перебуває на непідконтрольній Уряду території, щоб 

дістатися до суду, який розташований на території України, треба подолати значну відстань, 

минаючи блокпости та небезпечні ділянки траси, які можуть обстрілюватися терористами. 

Відстань, яку раніше, в мирні часи, люди додали за декілька годин, може займати цілий день. 

Це робить суди для українських громадян, які вимушено, з об’єктивних причин, перебувають 

на території «ЛНР» або «ДНР», недоступними. Не набагато краща ситуація із фізичним 

доступом до судів осіб, які виїхали з непідконтрольної території, оскільки територіальна 

підсудність судів змінилася, як і місце проживання цих громадян, які вимушені чекати на 

судовий розгляд на території, далекій від їхнього нового місця проживання. Проблемами зі 

здійсненням правосуддя є: обмеженість ресурсів; відновлення матеріалів справ; відсутність 

планів дій у надзвичайних ситуаціях; нездатність забезпечити виконання судових рішень. 
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Окрім вищезазначених, суди загальної юрисдикції зіткнулися із незвичною для себе 

категорією справ – справ про військові злочини та правовідносини, що виникають під час 

несення військової служби. Насамперед, це надзвичайна складність справ про 

правопорушення, пов’язані з виконанням обов’язків військової служби, особливо тих, що 

пов’язані із активними бойовими діями. Навіть фахівцев із військово-юридичною освітою, 

якого спеціально вчили, без ретельної та ґрунтовної додаткової підготовки важко 

обговорювати спеціальні конкретні питання бойового застосування військ із військовою 

посадовою особою, яка має вищу академічну військову освіту, детально знає військову 

тактику, оперативну майстерність і військову стратегію, спеціальні відомчі нормативні акти, 

здебільшого таємні або для службового користування, що регламентують бойове 

застосування військ та управління ними в бойових умовах [5]. Особливо складно суддям 

загальних судів оцінювати матеріали кримінальних справ, у яких йдеться про виконання 

бойових завдань армійськими підрозділами. Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що 

вітчизняна система органів юстиції у зв’язку із подіями на сході України і в Криму  

зіткнулася із низкою законодавчих і практичних проблем, від вирішення яких прямо залежала 

дієвість та ефективність цієї системи. Насамперед це відсутність належного правового 

захисту осіб, постраждалих у зв’язку із подіями на сході України і в Криму, яку належало 

вирішувати у невідкладному порядку. Найбільше навантаження лягло на вітчизняну систему 

правосуддя, яка мусила вирішувати як кадрові й технічні проблеми, пов’язані із 

переведенням органів державної влади на підконтрольну Уряду територію, так процесуальні 

та організаційні проблеми, зумовлені складністю нових категорій справ. Це питання: 

ресурсного і технічного забезпечення органів держави, переведених на підконтрольну Уряду 

території; брак фінансування; перевезення справ і документів державних органів із 

окупованої території; переведення суддів і співробітників апаратів судів; розмежування 

юрисдикцій судів Луганська/Донецька із юрисдикцією судів, куди вони були переведені; 

забезпечення фізичної та технічної доступності судів; забезпечення якісного та оперативного 

розгляду й вирішення судом справ, пов’язаних із військовими злочинами та захистом прав 

внутрішньо переміщених осіб. 
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СЕКЦІЯ 6 

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ 

КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТИМЧАСОВО 

ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ, ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ІНШИХ 

КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ 

НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

 

Батрин Олеся Василівна,  
суддя Печерського районного суду м. Києва,  

кандидат юридичних наук 

 

 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

На відміну від КПК України 1960 року [1] КПК України 2012 року [2] вперше ввів у 

кримінальний процес України поняття заходи забезпечення кримінального провадження, 

котрі відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України застосовуються з метою досягнення дієвості 

кримінального провадження. 

Заходи забезпечення кримінального провадження – це передбачені кримінальним 

процесуальним законом процесуальні засоби державно-правового примусу, що 

застосовуються уповноваженими на те органами (посадовими особами), які здійснюють 

кримінальне провадження, у чітко визначеному законом порядку стосовно осіб, які 

залучаються до кримінально-процесуальної діяльності, з метою досягнення дієвості 

кримінального провадження (для запобігання та припинення неправомірних дій, 

забезпечення виявлення та закріплення доказів тощо) [3]. 

Частина 2 ст. 131 КПК України визначає види заходів забезпечення кримінального 

провадження, які можуть бути застосовані за наявності умов, передбачених ч. 2 ст. 132  

КПК України. 

Безумовно кожен захід забезпечення кримінального провадження, у тому числі й кожен 

запобіжний захід, мають свої особливості, суперечливі моменти у їх правовому регулюванні, 

у зв’язку з чим виникають проблеми під час їх застосування. Розглянемо деякі з них. 

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів 

полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться 

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх 



 

481 

 

(здійснити їх виїмку). Отже, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до 

слідчого судді можуть звернутися лише сторони кримінального провадження, тобто: 

1) з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, 

керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний 

представник у випадках, установлених КПК України; 

2) з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, 

особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та 

законні представники (п. 19 ст. 3 КПК України). 

Водночас, на практиці не рідко виникають ситуації, коли потерпілий чи його 

представник звертаються до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і 

документів. У зв’язку з цим виникає питання чи вправі потерпілий чи його представник 

звертатись з такими клопотаннями до слідчого судді? Для надання відповіді на вказане 

питання слід проаналізувати положення КПК України. 

Так, відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України потерпілий та його представник не є 

стороною кримінального провадження. У вказаних осіб виникає відповідний  

процесуальний статус у випадках визначених КПК України. Разом з тим, КПК України не 

містить чіткого переліку випадків, коли потерпілий чи його представник набуває статусу 

сторони кримінального провадження. З аналізу ч. 3 ст. 338, ст. 340, ст. 477 КПК України 

вбачається, що потерпілий чи його представник набувають статусу сторони кримінального 

провадження лише: 

1) під час досудового розслідування кримінальних проваджень у формі приватного 

обвинувачення; 

2) під час судового розгляду інших кримінальних проваджень: у разі зміни 

прокурором обвинувачення в суді, а також у разі відмови прокурора від підтримання 

державного обвинувачення в суді. 

Тому під час досудового розслідування кримінальних проваджень не приватного 

обвинувачення (ст. 477 КПК України) потерпілий та його представник не є стороною 

кримінального провадження, а відтак вказані особи не вправі звертатись до слідчого судді з 

клопотаннями про тимчасовий доступ до речей та документів. 

Крім того, відповідно до положень ст. 56 КПК України потерпілий та його представник 

мають право подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду. Обов’язок 
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доказування відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України покладається тільки на слідчого, 

прокурора та, в установлених КПК України випадках, – на потерпілого. Тому потерпілий чи 

його представник, звертаючись у кримінальних провадженнях не приватного обвинувачення 

до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей та документів, здійснюють 

не властиву їм функцію щодо збирання доказів. 

Також виникають деякі проблеми при вирішенні питання щодо застосування особистої 

поруки як запобіжного заходу та заходу забезпечення кримінального провадження. 

КПК України 2012 року застосування особистої поруки покладає лише на слідчого 

суддю на відміну від КПК України 1960 року (ст. 152), відповідно до якої особиста  

порука відбиралась слідчим. Так, згідно з ч. 2 та ч. 3 ст. 180 КПК України кількість 

поручителів визначає слідчий суддя, суд, який обирає запобіжний захід. Поручителю 

роз’яснюється у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється або 

обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов’язки 

поручителя та наслідки їх невиконання, право на відмову від прийнятих на себе зобов’язань 

та порядок реалізації такого права. 

Разом з тим, КПК України 2012 року не містить обов’язку слідчого судді перед 

вирішенням питання про застосування запобіжного заходу, зокрема щодо застосування 

особистої поруки, здійснити допит осіб – ймовірних поручителів. У зв’язку з цим на  

практиці виникає питання: у який спосіб особам – ймовірним поручителям, роз’яснюється 

положення ч. 2 та ч. 3 ст. 180 КПК України. 

В одних випадках при вирішенні вказаного питання слідчі судді допитують осіб – 

ймовірних поручителів як свідків на підставі п. 7 ч. 2 ст. 193 КПК України у разі заявлення 

підозрюваним чи його захисником клопотання про допит таких осіб. В інших випадках 

питання про застосування особистої поруки вирішується слідчим суддею на підставі 

письмових заяв осіб – ймовірних поручителів, які бажають бути особистими поручителями 

підозрюваного і лише після постановлення слідчим суддею ухвали про застосування до 

підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистої поруки відбирається секретарем 

судового засідання розписка відповідно до положень ч. 3 ст. 180 КПК України з роз’яснення 

наслідків застосування вказаного запобіжного заходу та його невиконання. 

З метою усунення розбіжностей під час застосування положень КПК України та 

дотримання процесуальних прав підозрюваного (п. 7 ч. 2 ст. 193 КПК України), вбачається за 

необхідне внести зміни до ч. 3 ст. 180 КПК України, виклавши її в такій редакції: «Під час 
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вирішення питання про обрання запобіжного заходу поручитель допитується як свідок та 

йому роз’яснюється у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється або 

обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов’язки 

поручителя та наслідки їх невиконання, право на відмову від прийнятих на себе зобов’язань 

та порядок реалізації такого права». 

Останнім часом набули поширення звернення сторони захисту до слідчого судді зі 

скаргами на незаконне затримання в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 та ст. 206 КПК України. 

КПК України 2012 року на відміну від КПК України 1960 року не передбачає розгляд 

слідчим суддею скарг на незаконне затримання. 

Розгляд скарг слідчим суддею в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України можливий  

лише при: 

1) зобов’язанні слідчим, прокурором вчинити інші процесуальні дії;  

2) нездійсненні таких процесуальних дій; 

3) у визначений КПК України строк вчинення цих дій. 

У разі відсутності будь-якої з названих умов виключається розгляд скарги слідчим 

суддею в порядку, визначеному п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України. 

Відповідно до ч. 3 ст. 206 КПК України слідчий суддя зобов’язаний звільнити 

позбавлену свободи особу, якщо орган державної влади чи службова особа, під вартою яких 

тримається ця особа, не надасть судове рішення, яке набрало законної сили, або не доведе 

наявність інших правових підстав для позбавлення особи свободи. 

З аналізу вказаної правової норми та інших положень КПК України не вбачається 

звільнення особи, позбавленої волі, у визначений законом строк. Відтак, розгляд скарг на 

незаконне затримання не може розглядатись в порядку, визначеному п. 1 ч. 1 ст. 303  

КПК України. Водночас, затримання особи згідно з п. 8 ч. 2 ст. 131 КПК України є  

одним із заходів забезпечення кримінального провадження та відповідно до ч. 2 ст. 176  

КПК України тимчасовим запобіжним заходом, яке застосовується з підстав та в порядку, 

визначеному КПК України.  

Враховуючи, що ст. 206 «Загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини» 

розміщена у § 1 «Запобіжні заходи, затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, 

суду» глави 18 «Запобіжні заходи, затримання особи» розділу ІІ «Заходи забезпечення 

кримінального провадження» КПК України, а заходи забезпечення кримінального 

провадження, зокрема запобіжні заходи, застосовуються слідчим суддею на підставі 
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клопотань про проведення певних процесуальних дій, доцільно подавати до слідчого судді 

клопотання щодо незаконного затримання в порядку ст. 206 КПК України, а не скарги на 

незаконне затримання в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України. 
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організаційного забезпечення 

діяльності Міністерства 
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ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ ВОЄННИХ ДІЙ НА 

СХОДІ УКРАЇНИ 

 

«Росіяни поважають силу, військова слабкість – 

ось, що завжди викликає у них презирство. Росія 

ніколи не буває такою сильною, як ти боїшся, і 

такою слабкою, як ти сподіваєшся»1 

Вінстон Черчилль 

 

«Війна однаково обкладає даниною чоловіків і 

жінок, але з одних збирає кров, а з інших – 

сльози»2 

Вільям Текерей. 

 

 

Сьогодні питання захисту прав та свобод людини у всьому світі набувають 

першочергове значення. Вперше, основоположні права та свободи людини, на міжнародному 

рівні закріпила «Загальна декларація прав людини», не дивлячись на те, що відповідно до 

Статуту ООН вона має рекомендаційний характер, усе ж Декларація прийнята та 

проголошений 10 грудня 1948 р. резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН [1] 

(ратифікована Указом Президії ВР УРСР від 19.10.1973. № 2148) [2]. Ця Декларація  

визначає – прав людини в якості завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи й 

всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди прагнули сприяти 

повазі прав і свобод і забезпеченню їх шляхом національних, і міжнародних прогресивних 

заходів. Декларація вказує: – кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, 

проголошені в ній; – під час здійснення своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати 

тільки тих обмежень, які встановлені законом включно з метою забезпечити належне 

                                                 
1. Правила життя Вінстона Черчілля URL: https://www.jnsm.com. ua/h/PZ15/ (дата звернення 03.09.2020). 
2 Про війну і мир. Мудрі вислови та цитати українських і світових письменників. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/quotes/quotes.php?qid=12 (дата звернення 03.09.2020). 

https://www.ukrlib.com.ua/quotes/quotes.php?qid=12
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визнання і повагу прав і свобод інших та забезпечення справедливої вимоги моралі, 

суспільного порядку та загального добробуту в демократичному суспільстві. 

Подальша деталізація основоположних прав людини й головне, визначення  

механізму їх забезпечення закріплено у «Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод» прийнятій в Римі 4 листопада 1950 р. урядами держав – членів  

Ради Європи і набула чинності 03.09.1953 [3] (ратифікована Законом України від 17.07.1997. 

№ 475/97-ВР), яка набула чинності в Україні 11.09.1997 [4]. Європейської Конвенції 

зобов’язує, Договірні Сторони гарантувати кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, 

права і свободи, визначені цією Конвенцією. 

Аналізуючи зазначену Конвенції, ми прийшли до висновку, що в положеннях правових 

норм цієї Конвенції визначено, зокрема: 1) право кожного на життя, яке охороняється 

законом. Нікого не може бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного 

вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон 

передбачає таке покарання (в Україні нині діє мораторій на смертну кару); 2) нікого не: – 

може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, 

поводженню або покаранню; – можна тримати в рабстві або в підневільному стані; – може 

бути піддано присилуванню виконувати примусову чи обов’язкову працю. 

Водночас у Європейській Конвенції вказано, що примусова чи обов’язкова праця не 

поширюється: a) на будь-яку роботу, виконання якої зазвичай вимагається під час 

призначеного згідно з положеннями правових норм Конвенції тримання в умовах 

позбавлення свободи або під час умовного звільнення; б) на будь-яку службу – військового 

характеру або у випадку, коли особа відмовляється від неї з мотивів особистих переконань у 

країнах, де така відмова визнається службу, яка вимагається замість обов’язкової військової 

служби; в) на будь-яку службу, що вимагається у випадку надзвичайної ситуації або 

стихійного лиха, яке загрожує життю чи добробуту суспільства; г) на будь-яку роботу чи 

службу, яка є частиною звичайних громадянських обов’язків. 

Звернемо увагу на те, що 23 років потому Україна визнала верховенство «Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод» і розпочала імплементацію правових норм 

Конвенції у систему національного законодавства та інших правових норм у сфері захисту 

прав людини і основоположних свобод. 

Необхідно наголосити, що закріплене у ч. 2 ст. 3 Конституції України положення  

про те, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
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діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [5]. Отже, Основний 

Закон України вимагає від держави створення правового механізму захисту прав людини та 

громадянина, які в більшості законів нашої держави натепер цілком відповідають 

положенням правових норм Конституції України [5] та вказаної Європейської Конвенції. 

Слід наголосити, що сьогодні на нашій планеті постійно спалахують війни, 

відбуваються міжнародні та внутрішні збройні конфлікти. Війна як форма колективного 

насилля все потужніше впливає на життя народів та держав. Так, за статистичними даними 

Міжнародного Комітету Червоного Хреста за останні п’ять тисяч років відбулося понад 

14000 війн. У них загинуло приблизно 5 млрд людей, а за останні 3400 років на землі було 

лише 250 років загального миру. Уже після Другої світової війни в різних регіонах земної 

кулі було зафіксовано понад 250 збройних конфліктів [6]. 

Разом з тим, військова агресія Російської Федерації (далі – РФ) проти українського 

народу на Сході України, яка продовжується уже понад шість років, стала центральною 

подією новітньої історії не лише нашої держави, але і Європейського Союзу та світової 

спільноти. Ось чому, захист прав і свободи людини та громадянина в Україні особливо 

зростає в умовах, міжнародного збройного конфлікту між Україною та РФ. 

Водночас необхідно констатувати, що 14 квітня 2014 року Україна оголосила початок 

Антитерористичної операції (далі – АТО) в частині території Донбасу з залученням  

Збройних сил України. Таке рішення було ухвалено після захоплення сепаратистами під 

керівництвом військових офіцерів спецслужб Російської Федерації українських міст 

Слов’янськ, Краматорськ і Дружківка. Невдовзі АТО переросло в гарячу війну, яку в  

Україні прийнято називають неоголошеною, гібридною, у РФ – громадянською. Але  

Міжнародний кримінальний суд (далі – МКС) у листопаді 2016 р. постановив, що війна на 

Сході України – це «міжнародний збройний конфлікт між Україною та Російською 

Федерацією» [7]. Разом з тим, відповідно до внесених змін розділу XX «Перехідних 

положень» Податкового кодексу України щодо відносин, пов’язаних зі здійсненням  

заходів з забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної  

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються  

шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), Закону України від 19 червня 2018 р.  

№ 2463-VIII [8]. АТО з 19.06.2018. стали називати – операції Об’єднаних сил (далі – ООС). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8012
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Натепер збройний конфлікт на Сході України, за оцінками ООН, «є однією із 

найсмертоносніших в Європі з часів Другої світової війни (01.09.1939 по 02.09.1945 рр.)». 

Так, за останніми даними управління Верховного комісара з прав людини Організації 

Об’єднаних Націй з прав людини (далі – ООН) за весь період міжнародний збройний 

конфлікт між Україною та РФ, з 14 квітня 2014 р. до 31 березня 2020 р. жертвами військового 

конфлікту стали близько 41–44 тис. людей. За 6 років війни загинуло від 13 до 13,2 тис. 

осіб, з них близько 4 тис. 100 українських військовослужбовців та 5 тис. 650 членів 

озброєних груп. Серед жертв війни на Сході України налічується від 29 до 31 тис. поранених, 

серед яких близько 7-9 тис. цивільних, від 9,5 до 10,5 тис. українських військовослужбовців і 

від 12,5 до 13,5 тис. членів озброєних груп. Зафіксовано 3 тис. 55 випадків загибелі 

цивільних осіб: з них 1 тис. 814 чоловіків, 1 тис. 57 жінок [9], жертвами бойових дій на 

Донбасі стали понад 500 дітей із них 147 хлопчиків і дівчаток загинули, а 363  

отримали травми [10]. 

Від війни 2 мільйонам осіб, які проживали на тимчасово окупованій частині  

території Донбасу довелося стати вимушеними переселенцями, серед них майже  

1,5 млн українців перебралися жити до інших регіонів України. Найбільше офіційно 

зареєстрованих переселенців проживають у Донецькій області – 510,8 тис. осіб, у Луганській 

області – 280,6 тис. осіб. У Києві налічується 159,6 тис. переселенців, у Харківській області – 

134,1 тис. У західному регіоні країни небагато переселенців: у Волинській,  

Івано-Франківській, Рівненській областях – близько 3 тис., у Чернівецькій – 2,5 тис. 

Слід зазначити, що сьогодні права людини порушують усі учасники міжнародного 

збройного конфлікту між Україною та РФ на території Донецької та Луганської областей 

України, ці порушення мають масовий характер, про це йдеться у звіті «Кримінальні справи, 

пов’язані зі збройним конфліктом на Сході України» оприлюдненої 31 серпня 2020 р. 

Моніторингової місії ООН з прав людини. Цей звіт охоплює спостереження від 14 квітня 

2014 р. до 31 серпня 2020 р. та аналіз індивідуальних випадків порушень прав людини під час 

кримінальних проваджень та процесів, пов’язаних з міжнародним збройним конфлікт між 

Україною та РФ, на території Донбасу, в т.ч. на окупованій частині території Донбасу. 

Найпоширеніші правопорушення, зокрема:  

1) незаконні й безпідставні затримання з утримуванням під вартою, так званих 

правопорушників та військовослужбовців;  

2) затяжні судові процеси;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://www.slovoidilo.ua/2020/04/01/infografika/suspilstvo/dynamika-mihracziyi-ukrayini-zhyve-najbilshe-zareyestrovanyx-pereselencziv
https://www.slovoidilo.ua/2020/04/01/infografika/suspilstvo/dynamika-mihracziyi-ukrayini-zhyve-najbilshe-zareyestrovanyx-pereselencziv


 

489 

 

3) тортури і жорстоке поводження з затриманими,  

4) відсутність ефективних засобів правового захисту, в т.ч. відсутність доступу  

до адвоката [11]. 

Сьогодні на контрольованій Україною території Донбасу, слід констатувати – 

порушення прав людини та громадянина, зокрема: права на свободу і особисту 

недоторканність; правову допомогу; справедливий розгляд справи компетентним, 

незалежним і безстороннім судом без невиправданих затримок; права на ефективний спосіб 

правового захисту, а також порушення права людини давати свідчення проти самого себе. Ці 

порушення спостерігаються на всіх етапах досудового провадження за кримінальними 

справами. А усунення більшості з них не потребує внесення змін до законодавства та 

нормативно-правових актів України. 

У своєю чергою, на Сході України де створені псевдодержавні маріонеткові окупаційна 

адміністрація РФ в тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, 

порушення прав людини та громадянина здійснюються у таких формах: не дотримуються 

основні елементи права на справедливий судовий розгляд і супутніх прав людини та 

громадянина. За основу кримінального судочинства взятий кримінальний кодекс радянської 

України зразка 1964 р., який містить в собі норми російського кримінального законодавства. 

На тимчасово окупованій частині території Донбасу існує практика адміністративного 

затримання, яке називається «адміністративний арешт», під час якого люди потерпають  

від тортур і жорстокого поводження. Про, що свідчать спеціалісти Моніторингової місії ООН 

з прав людини. 

За цими, так званими «адміністративними нормами», людей можуть свавільно 

затримувати без суду і тримати від вартою до 30 діб без повідомлення близьким та родичам 

про їхню долю. Наданих на безоплатній основі затриманим адвокатів там часто називають 

«дорогими листоношами», бо єдина користь від них, за словами опитаних жертв, є в тому, що 

вони можуть передавати листи з волі і передачі харчів та предмети особистої гігієни. За 

свідченнями потерпілих, лише перше підготовче засідання і останнє засідання з оголошення 

вироку є відкритими, а всі решта відбуваються за зачиненими дверима і часами навіть без 

участі самих обвинувачених. 

Слід наголосити, що звіт Моніторингової місії ООН з прав людини містить в собі 

більше ніж 1300 детальних інтерв’ю з жертвами і свідками порушень прав людини, 

результатах моніторингу 1280 судових засідань і вивчення понад 3300 судових рішень. 

https://www.dw.com/uk/%D1%83-%D1%84%D1%80%D0%BD-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D0%B4%D0%BD%D1%80-%D1%82%D0%B0-%D0%BB%D0%BD%D1%80/a-52838286
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Спільною проблемою на всіх територіях Донбасу, які охопив моніторинг ООН, є примус 

затриманих до свідчень проти себе і визнання своєї провини під тиском слідчих [11]. 

Звертаємо увагу на те, що 13 березня 2018 р., бюро з питань демократії, прав людини та 

праці Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, опублікував щорічний звіт 

(доповідь), присвячений стану справ у правозахисній сфері по всьому світу. Окремий блок 

порушень прав людини у звіті, стосується міжнародного збройного конфлікту між Україною 

та РФ на окремій частині території Донбасу (спровокованим та підживлюваним Росією). 

Серед цих порушень є загибель цивільних, викрадення, катування тощо. При цьому йдеться 

не лише про провину проросійських сепаратистів, але й про дії українських військових, 

спецслужб та правоохоронців. Втім порушення прав людини можна спостерігати не лише на 

лінії зіткнення. Ледь не на першому місці є ситуація з неналежним ставленням до затриманих 

та ув’язнених з боку правоохоронців та поганими умовами в тюрмах та слідчих ізоляторах та 

найгірші форми дитячої експлуатації [12]. 

У звіті окремо наголошується на тих порушеннях прав людини, що відбуваються на 

території України через російську агресію на Сході України. Так, сформовані на Донбасі 

окупаційні збройні сили, які нараховують близько 32 тис. бойовиків, з них 11 тис. – 

російський контингент [13] очолювані офіцерами РФ брали участь у викраденнях людей, 

катуваннях та незаконних ув’язненнях, а також вчиняли гендерно зумовлене насильство, 

обмеження свободи самовираження, включно зі свободою слова, зібрань та об’єднань, 

обмеження свободи пересування через лінію зіткнення та необґрунтоване обмеження надання 

гуманітарної допомоги. 

Таким чином, робота бюро з питань демократії, прав людини та праці Держдепу 

США дає правильне розуміння масштабів порушень на підконтрольних уряду України 

територіях та на окупованій частині території Донбасу. Адже в одному випадку йдеться 

про десятки інцидентів та можливість оскарження, а в іншому – про тисячі порушень прав 

людини й повну відсутність юридичних механізмів захисту. Оскільки, порушення прав 

людини, які вчиняються на окупованій частині території Донбасі неможливо розслідувати 

через російську агресію. Головне полягає у тому, що всі основні загрози у сфері 

дотримання та забезпечення прав людини на територіях Донбасу та на окупованій частині 

території Донецької та Луганської областей, полягають у: нерозумінні того, що рівень 

дотримання та забезпечення прав та свобод людини є індикатором ступеню 

забезпеченості державного суверенітету й територіальної цілісності та всіх складових 
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національної безпеки України як зовнішньої та і внутрішньої. Остання, визначає як 

сукупність чинників та умов, що створюють небезпеку певному об’єкту, життєво 

важливим інтересам людини та громадянина, суспільства, держави та її інститутів від 

реальних і потенційних внутрішніх загроз невоєнного характеру. 

Слід зазначити, що згідно зі ст. 12 Закону України «Про особливості державної 

політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 

територіях Донецької та Луганської областях» від 18 січня 2018 р. № 2268-VIII [14], метою 

забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави під час відсічі збройної 

агресії у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій, військовослужбовці, працівники 

правоохоронних органів та особи, визначені ст. 8 зазначеного Закону, залучені до здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

РФ у Донецькій та Луганській областях, відповідно до Конституції та законодавства України 

мають право (спеціальні повноваження):  

1) застосовувати у разі крайньої необхідності зброю і спеціальні засоби до осіб, які 

вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних 

вимог осіб, залучених до виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, або дії, 

пов’язані з несанкціонованою спробою проникнення в район здійснення зазначених заходів;  

2) затримувати і доставляти осіб, зазначених у п. 1 цієї частини, до органів  

Національної поліції; 

3) перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а в разі 

відсутності документів – затримувати їх для встановлення особи; 

4) здійснювати особистий огляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, 

транспортних засобів та речей, які ними перевозяться;  

5) тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на 

вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, громадян на окремі ділянки місцевості 

та об’єкти, виводити громадян з окремих ділянок місцевості та об’єктів, відбуксировувати 

транспортні засоби;  

6) входити (проникати) в житлові та інші приміщення, на земельні ділянки, що 

належать громадянам, на територію та в приміщення підприємств, установ і організацій, 

перевіряти транспортні засоби для виконання заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях тощо. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19/print#n64
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Чинні правові норми ст. 12 зазначеного Закону, грубо порушують права людини  

та громадянина. Оскільки, вони застосовуються до громадян, які проживають на території 

України (Донбасу), хоча і межують з тимчасово окупованою територією Донецької  

та Луганської областях. Застосування цих правових норм можливе тільки, відповідно  

до ч. 1. ст. 64 Конституції України, в умовах воєнного або надзвичайного стану  

можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії  

цих обмежень та п. 19 ст. 92 Основного Закону України [5]. Виключно законами  

України визначаються: правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної 

екологічної ситуації. 

Враховуючи викладене, ми приходимо до висновку: 

1. Наразі РФ тимчасово окупувала частину території Донецької та Луганської 

областей, де продовжуються порушення прав і свобод людини та громадянина, що потребує 

вирішення не тільки на національному, а й міжнародному рівні. 

2. На нашу думку, наразі назріла необхідність введення воєнного стану в окремій 

місцевостях території Донецькій та Луганській областей України. Правовою основою 

введення воєнного стану є Конституція України (ч. 2 ст. 43; ч. 2, 3 ст. 83; п. 20 ст. 106; 

ст. 157), Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 р.  

№ 389-VIII та конкретний указ Президента України про введення воєнного стану в Україні 

або в окремих її місцевостях (п. 20 ст. 105 Конституції України), затверджений Верховною 

Радою України (п. 31 ст. 85 Конституції України).  

Введення правового режиму воєнного стану, передбаченого в положеннях норм  

Закону України від 12 травня 2015 р., що визначає зміст правового режиму воєнного стану, 

порядок його введення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, 

військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і 

громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб. 
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МОБІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ 

КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

 

Унаслідок окупації АР Крим та збройного конфлікту на Донбасі в Україні з’явилася 

нова категорія громадян зі статусом внутрішньо переміщених осіб (далі ВПО), які у свою 

чергу, зіткнулися з численними проблемами – починаючи від пошуку місця тимчасового 

проживання, отримання медичної допомоги – до вирішення інших соціальних питань. 

Серед найважливіших питань сьогодення залишається проблема розбудови ефективних 

механізмів правової, інформаційної підтримки та соціальної інтеграції ВПО. В цьому контексті 

постає питання надання доступу до актуальної інформації щодо прав, обов’язків та законних 

інтересів ВПО та мирного населення, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях. 

Не можна не погодитися і з твердженням Т. Гранчак, що інформація і комунікація є 

стратегічним ресурсом і системоутворювальним фактором соціально-політичної 

реальності  [1]. 3 огляду на інтенсифікацію розвитку та впровадження в усі сфери життя 

інформаційних технологій, можна з впевненістю говорити про кардинальні зміни і у 

комунікаційних взаємовідносинах між громадянами, громадськими організаціями та 

органами влади. Адже тепер людина, маючи доступ до Інтернету, мобільного контенту, 

може, перебуваючи в будь-якому місці, одержувати актуальну інформацію, долучатися до 

обговорення проблем як загальнодержавного так і місцевого значення тощо. Враховуючи, що 

в Україні на сьогодні простежується тенденція до збільшення кількості смартфонів і 

планшетних комп’ютерів, що в свою чергу провокує динамічний розвиток ринку мобільних 

застосунків, останні трансформуються в невід’ємну частину інфраструктури будь-якої 

організації. 

Отже, актуальним видається дослідження сучасного стану та розвитку мобільних технологій 

як одного з інструментів сучасної комунікації між громадянським суспільством і органами 

державної влади, зокрема, задля налагодження ефективного діалогу, правової, інформаційної 

підтримки та соціальної інтеграції ВПО чому й присвячене пропоноване дослідження. 

Так, на сьогодні завдяки проекту Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: 

розробка тривалих рішень» продовжується робота з підготовки та поширення цільових 
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інформаційних та медійних продуктів, які сприятимуть кращому доступу до послуг, що 

надаються внутрішньо переміщеним особам. 

Зокрема, всеукраїнським благодійним фондом «Горєніє» розроблено мобільний 

застосунок для внутрішньо переміщених осіб «IDPRights – Захист прав ВПО». Застосунок 

стане у нагоді як внутрішньо переміщеним особам, так і юристам та соціальним працівникам 

які надають допомогу ВПО.  

Застосунок містить такі розділи як: «Новини», «Актуальні питання», «Законодавча 

база», «Профіль» (контакти організацій, що займаються захистом прав ВПО), «Приклади 

документів» із поясненнями щодо їх заповнення та застосування. Корисною та актуальною є 

функція «Запитання юристу», завдяки якій користувач може поставити текстове запитання та 

отримати письмову консультацію на електронну скриньку. Змістовним та інформативним є 

розділ застосунку «Актуальні питання», що був створений на основі звернень громадян, та 

поширених правових проблем, які стосуються внутрішнього переміщення. До кожного з 

актуальних питань розроблено покроковий алгоритм вирішення питання з прикладами 

заповнення необхідної документації [2]. Даний мобільний застосунок доступний для 

безкоштовного завантаження в крамниці застосунків Google Play.  

Ще одним мобільним застосунком, який розроблено в межах Програми відновлення та 

розбудови миру ПРООН за підтримки уряду Нідерландів для постраждалих від збройного 

конфлікту, є застосунок «Твоє право». Концепція даного застосунку полягає в тому, аби дати 

розуміння, чи має право громадянин на певну державну послугу та який алгоритм дій 

потрібно зробити. Мобільний застосунок містить юридичні визначення та приклади 

потрібних заяв та документів.  

Застосунок містить такі розділи як: «Права осіб, що постраждали від конфлікту в 

Україні», «Права осіб, що постраждали від ґендерно обумовленого насильства», «Права осіб, 

що постраждали від торгівлі людьми». Якщо потрібна інформація не була знайдена в 

розділах застосунку і користувачу все одно необхідна порада експерта, пропонується 

звернутися на гарячу лінію і отримати безкоштовну консультацію в телефонному режимі. 

Допомога надається через гарячу лінію ГО «Донбасс СОС» [3].  

 Мобільний застосунок працює як онлайн, так і офлайн, доступний українською й 

російською мовами, надає можливість збереження важливої інформації у особистому кабінеті 

для подальшого швидкого доступу (функція «додати до обраного»), має функцію для 



 

497 

 

поширення інформації («поділитися інформацією»), є безкоштовним і доступним для 

мобільних систем iOS та Android.  

Має намір створити мобільні застосунки для тимчасово переміщених осіб і громадян 

України, які проживають на окупованих територіях, для доступу до різних державних послуг 

і Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У відомстві у 

співпраці з Міністерством цифрової трансформації мають намір до кінця 2021 року створити 

електронні кабінет і мобільний застосунок для тимчасово переміщених осіб із можливостями 

створення електронної довідки переселенця, формування черги на житло, інформацією про 

пільги, надання гуманітарної допомоги. 

Крім того, до кінця 2022 року передбачається створення електронного кабінету й 

мобільного застосунку для проживаючих на окупованих територіях громадян із 

можливостями отримання електронних свідоцтв про народження, ідентифікаційних номерів і 

реєстрації правових актів [4].  

Також Міністерство реінтеграції тимчасового окупованих територій України обіцяє, що 

вже з жовтня поточного року в мобільному застосунку державних електронних послуг «ДІЯ» 

буде доступна в електронній формі довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО). На 

другому етапі реалізації проекту з цифровізацією послуг для ВПО, через застосунок цю 

довідку можна буде відправляти в державні органи в електронній формі для отримання 

державних послуг і соціальної допомоги. Також у мобільному застосунку «ДІЯ» довідку 

ВПО можна буде переоформити або оформити для нових зареєстрованих внутрішньо 

переміщених осіб, не виходячи з дому [5].  

Також в ході роботи було проаналізовано кількість завантажень досліджуваних 

мобільних застосунків та відгуки користувачів, що дало можливість говорити про їх 

затребуваність, актуальність та перспективність. Зокрема, застосунок «Твоє право» 

користувачі оцінили в 4,2 бали із 5, а застосунок «IDPRights – Захист прав ВПО» отримав 

оцінку на рівні 4,7 із 5 балів.  

Таким чином, в процесі формування стратегій розвитку, бачення проблематики і шляхів 

вирішення питань забезпечення конституційних прав та свобод внутрішньо переміщених 

осіб, питань державного та місцевого масштабу, мобільні технології видаються 

перспективними засобами комунікації в суспільстві. 

Проаналізувавши мобільні застосунки можна говорити про те, що їх створення 

забезпечить: 
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Для органів державної влади та органів самоврядування: 

– поширення інформації державного та місцевого значення; 

– удосконалення взаємодії між органами влади, бізнесом та громадянами; 

– підвищення рівня комунікації органів влади із громадянським суспільством; 

– забезпечення умов для розвитку електронної демократії; 

– забезпечення принципів антикорупційного законодавства; 

– зниження витрат шляхом автоматизації різних процесів.  

Для громадян, громадських організацій, бізнесу: 

– оперативне інформування про новини та події, спрощення доступу до публічної 

інформації; 

– забезпечення зворотного зв’язку з громадянами та залучення їх до обговорення 

актуальних проблем; 

– протидія корупційним діям з боку чиновників; 

– створення на базі мобільних застосунків інтерактивних сервісів для громадян; 

– економія матеріальних і часових ресурсів для пошуку необхідної інформації; 

– покращення ефективності використання інформаційних та інших ресурсів [6].  

Отже, позитивна динаміка використання мобільних застосунків підтверджує високий 

потенціал використання мобільних технологій для підвищення доступності та ефективності 

механізмів правового та соціального захисту ВПО, а їх подальше вдосконалення та 

поширення на нові платформи дозволить не тільки збільшувати частку користувачів, але і 

підвищувати доступність необхідних послуг для громадян, які раніше не користувалися 

такими механізмами комунікації. Враховуючи швидкість поширення смартфонів серед 

громадян України, завдяки доступності механізмів звернення громадян з приводу державних 

та місцевих питань, правової та соціальної допомоги за посередництвом мобільних 

технологій підвищиться в цілому якість і обсяг обміну інформацією між громадянами і 

представниками влади всіх рівнів. А це, в свою чергу, забезпечить органам влади можливість 

оперативно реагувати на проблеми та враховувати інтереси ВПО.  
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ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО В СЕРЕДОВИЩІ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

 

Вимушене масове переселення осіб є однією з найскладніших проблем для держав і 

етнокультурних спільнот. Вона зачіпає соціально-економічні, соціокультурні та політичні 

аспекти життєдіяльності всієї світової спільноти. Останнім часом в світі відзначені гострі 

негативні тенденції, пов’язані зі збільшенням кількості як біженців так і переселенців. 

Вже шостий рік поспіль в Україні спостерігається надзвичайно негативне явище – 

вимушене переселення осіб з тимчасово окупованих територій на Сході України. Мешканці 

цих територій змушені були залишити постійне місце проживання, роботу, майно, дехто і 

близьких людей у зв’язку із реальною загрозою їх життю та здоров’ю. У результаті збройного 

конфлікту в Україні, станом на вересень 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази 

даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 456 419 переселенців, більше 95 % 

з яких втекли від бойових дій на сході країни [1]. Жінки і діти становлять більшу частину 

внутрішньо переміщених осіб (58 % і 8 % відповідно). Серед внутрішньо переміщених осіб 

Донецької і Луганської областей є чоловіки і жінки всіх вікових категорій та соціально-

економічного статусу, які в умовах конфлікту та через внутрішню нестабільність і порушення 

прав людини в межах їх власної області, були змушені переїхати з непідконтрольної Україні 

території на підконтрольні території. Тому, внутрішньо переміщені особи, як група 

населення, включає багато підгруп, зокрема літні люди, люди з інвалідністю, сім’ї з єдиним 

годувальником та люди, які живуть з ВІЛ/СНІД. 

Внутрішньо переміщеною особою, у відповідності до Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», є громадянин України, іноземець 

або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має 

право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце 

проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, 

тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних 

ситуацій природного чи техногенного характеру [2]. 
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Для більш докладного розуміння категорії слід навести визначення, що дають 

доктринальні джерела міжнародного права та співвідносять це поняття із особами, 

змушеними раптово тікати зі своїх будинків у великих кількостях в результаті збройного 

конфлікту, внутрішньої ворожнечі, систематичних порушень прав людини або стихійних лих 

і знаходяться на території власної країни [3]. Фактично, внутрішньо переміщені особи, це 

особи, які підпадають під визначення вимушені переселенці, але які, покинувши місце свого 

постійного проживання, залишаються в країні своєї громадянської належності та можуть 

користуватися її захистом. 

Після початку військової агресії та окупації частини території України наша держава 

зіткнулася з невідомою для неї раніше проблемою необхідності належного забезпечення прав 

внутрішньо переміщених осіб. Ряд негативних явищ, численні порушення прав осіб, які 

вимушено покинули свої домівки, гостро підняли питання необхідності гарантування захисту 

прав внутрішньо переміщених осіб. 

Внутрішньо переміщені особи (далі – ВПО) відносяться до числа найбільш уразливих 

груп, оскільки в них особливі потреби і вони стикаються з великими проблемами. Саме це й 

призводить до великої кількості гендерно зумовленого насильства серед цієї категорії 

населення. Оскільки гендерно зумовлене насильство – це вияв дискримінації та грубе 

порушення прав та фундаментальних свобод людини.  

Гендерно обумовлене насильство означає будь-які небезпечні дії, які вчиняються  

проти волі людини і які базуються на соціально визначених гендерних відмінностях між 

жінками та чоловіками [4]. В Україні жінки потерпають від гендерно обумовленого 

насильства набагато частіше, ніж чоловіки. Так, у постраждалих від конфлікту регіонах 

України 80-90% тих, хто пережили насильство, складають жінки. Гендерно зумовлене 

насильство може бути фізичним, сексуальним, психологічним, емоційним, економічним  

та може статися де завгодно та в будь-який час: в дома, у громадських місцях, під час 

конфлікту та у мирний час. 

Ґендерна нерівність між жінками і чоловіками є основною причиною ґендерно 

обумовленого насильства. Традиційні уявлення, що жінка має слухатись чоловіка, та 

соціальні норми і стереотипи, які приписують чоловікам та жінкам певні ролі в суспільстві, 

часто використовуються, щоб виправдовувати насильство, називаючи його видом контролю 

чи навіть захисту. Бажання влади та контролю над, переважно, жінками, може включати 

погрози, домагання, фізичне чи сексуальне насильство, обмеження свободи пересування, 
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права на роботу, права розпоряджатись своїми грошима та посягання на інші права та 

свободи. Проблема ґендерно обумовленого насильства загострюється в часи збройного 

конфлікту та у постконфліктному суспільстві. Це стається через підвищений рівень 

небезпеки, брак верховенства права та брак доступу до притулків та інших послуг для 

постраждалих від насильства. Також часто сексуальне насильство стає елементом збройного 

протистояння. Внутрішньо переміщенні жінки та біженки особливо вразливі до ґендерно 

зумовленого насильства. 

Ризики гендерно обумовленого насильства суттєво посилюються в умовах збройного 

конфлікту та стосуються всіх, без винятку, категорій жінок. Разом з тим, процес 

внутрішнього переміщення супроводжується зростанням уразливості жінок до різноманітних 

проявів насильства поза межами сім’ї, оскільки переміщені особи не мають міцних зв’язків у 

приймаючих громадах та не користуються підтримкою місцевих мешканців [5]. 

Особливе занепокоєння викликають випадки порушення прав жінок-ВПО працедавцями 

або власниками орендованого житла. Неприпустимими слід вважати прояви агресії або 

зловживання з боку посадових осіб і представників суспільних інститутів, які покликані 

надавати підтримку переміщеним особам.  

Жінки-ВПО з дітьми стикаються з особливими труднощами при працевлаштуванні, 

через брак закладів по догляду за дітьми або родинних зв’язків. Жінки нарікають, що вони 

прикуті до домогосподарства і догляду за дітьми. Жінки становлять більшість безробітних 

ВПО, а частота довготривалого безробіття серед жінок-ВПО є вищою, ніж серед чоловіків. 

Проблеми, з якими зіштовхуються жінки-ВПО при працевлаштуванні, включають:  

– існування стереотипів на ринку праці стосовно жінок, літніх людей та ВПО;  

– небажання роботодавців наймати осіб з непідконтрольних уряду територій;  

– потреба у навчанні або наявність фаху та досвіду, який не відповідає потрібному 

набору навиків;  

– відсутність документів, необхідних для прийому на роботу (записи в трудовій 

книжці від попередніх працедавців).  

Жінки-ВПО в якості робочої сили потерпають від: розриву в оплаті праці; дискримінації 

при прийомі на роботу та збереженні робочого місця; та дискримінації у кар’єрному рості. 

У зв’язку з тим, що жінки-ВПО перебувають у економічно-вразливішому стані ніж 

чоловіки (27,5 % жінок змушені економити навіть на їжі проти 20,7 % чоловіків), часто 

фінансово залежать від чоловіків чи інших членів родини, частіше ніж чоловіки утримують 
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дітей, менше зайняті на ринку праці та менше започаткували власний бізнес, суттєво більше 

відчувають брак коштів, ніж чоловіки-ВПО. Жінки-ВПО частіше не можуть 

працевлаштуватися, вони є категорією осіб, стосовно яких можна стверджувати про 

існування підвищених ризиків стати жертвою торгівлі людьми. Ці ризики зумовлені тим, що 

частина жінок-ВПО перебуває у скрутному матеріальному становищі і їм доводиться 

погоджуватись на сумнівні пропозиції щодо працевлаштування, аби вижити в чужих для них 

містах. У більшості з них чоловіки або залишилися на непідконтрольній уряду території або 

пішли добровольцями захищати територію України, а вони з дітьми були змушені покинути 

домівки та шукати притулку. Одним із основних чинників, що сприяє потраплянню 

внутрішньо переміщених осіб у ситуацію торгівлі людьми, є їх недостатня поінформованість 

про цю проблему, а також легковажне ставлення до можливих наслідків сумнівного 

працевлаштування [6]. 

Найбільш поширеним видом гендерно обумовленого насильства залишається 

психологічне насильство: від нього потерпали 57 % жінок до переміщення та 50 % жінок 

після переміщення. Менш поширеними, але все ж актуальними є наступні появи гендерно 

обумовленого насильства:  

• контролююча поведінка, від якої потерпали 22 % опитаних жінок до переміщення 

та 24 % після;  

• фізичне насильство (15 % і 4 % відповідно); 

• економічне насильство (13 % і 17 % відповідно); 

• сексуальне насильство (11 % і 4 % відповідно) [7]. 

У зоні підвищеного ризику гендерно зумовленого насильства серед ВПО-жінок: жінки 

похилого віку; жінки з інвалідністю; жінки-рома; самотні матері; вагітні жінки; вдови; літні 

жінки; ЛБТ-жінки.  

Вагомою складовою гендерно обумовленого насильства, зокрема серед ВПО, 

залишається домашнє насильство, оскільки саме з діями колишнього або теперішнього 

чоловіка/партнера пов’язана переважна частина випадків фізичної та сексуальної агресії, про 

які повідомили постраждалі жінки. Численні дослідження громадських організацій 

засвідчують, що домашнє насильство залишається глибоко укоріненим явищем в 

українському суспільстві, а подібні випадки не сприймаються громадянами як 

екстраординарні ситуації. Мотиви агресивної поведінки здебільшого пов’язуються з 

особистими характеристиками кривдників, однак системну роль відіграє матеріальний 
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фактор: серед чинників, що провокують насильство, досить часто зазначаються незадовільні 

умови життя, невлаштованість побуту та низький рівень доходів. 

Варто враховувати той факт, що на сьогодні, за оцінками експертів, які безпосередньо 

працюють у сфері протидії гендерно обумовленому насильству, значно піднявся поріг 

чуттєвості: випадки насильства, які раніше викликали негайну реакцію жінок, зараз можуть 

не сприйматися як насильство. Навіть у випадках фізичного насильства, жінки звертаються 

по допомогу лише у крайніх випадках. За оцінками експертів, рівень самостійних звернень 

становить 2–10% від загальної кількості постраждалих. Тому, зміни рівня насильства 

стосовно жінок-переселенок неможливо однозначно сприймати як покращення ситуації. 

Важливо зауважити, що наслідки гендерно обумовленого насильства пов’язані не лише 

з фізичною шкодою та погіршенням здоров’я. Пережите потрясіння призводить до тривалих 

психологічних та емоційних проблем, погіршує стосунки з близькими людьми, 

відображається на професійній діяльності постраждалих жінок. Постійне відчуття страху та 

провини суттєво погіршує якість життя та формує передумови для самостигматизації жінок, 

які пережили насильство, обмежує можливості їх повноцінної участі в соціальному житті.  

Серед потреб жінок із числа ВПО у послугах для постраждалих від насильства, високий 

попит виявився на соціально-психологічну допомогу (47%) та отримання тимчасового житла 

(45%), а також різні види інформації стосовно надавачів відповідних сервісів.  

Основні запити жінок із числа ВПО, які постраждали від насильства полягали у: 

• сприянні в отриманні медичної допомоги;  

• відновленні документів та соціальних виплат;  

• влаштуванні дітей в садочки та школи;  

• допомозі у працевлаштуванні (пошук необхідних вакансій або термінова 

перекваліфікація);  

• сприянні в отриманні юридичних послуг (з питань розлучення, позбавлення 

батьківських прав, розподілу спільного майна);  

• пошуку нового житла [6]. 

Отже, жінки-ВПО особливо вразливі до різних форм гендерно обумовленого насильства 

в умовах конфлікту, включаючи приниження, образи, залякування, шантаж, словесні погрози, 

фізичне насильство, конфіскацію грошей і майна або офіційних документів, примусову 

неоплачувану роботу та непристойні коментарі сексуального характеру. 
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При наданні допомоги внутрішньо переміщеним особам слід враховувати, що після 

травматичних подій, які відбулися у зв’язку зі збройним конфліктом, багато хто з них 

перебуває в постійному стресовому стані та може переживати нові психологічні травми, 

пов’язані з переїздом і влаштуванням на новому місці. У одних це виражається в сильній 

тривозі і хвилюванні, а в інших – у спалахах гніву, часто без видимої причини, що 

призводить до насильницьких дій. 

Зважаючи на вищевикладене, для жінок з числа ВПО, які стикнулися з гендерно 

обумовленим насильством, зокрема сексуальним або домашнім насильством, необхідно в 

першу чергу забезпечити: 

– цілодобовий притулок для постраждалих осіб, забезпечення їх харчування, 

задоволення основних медичних і гігієнічних потреб; 

– психологічна діагностика, визначення потреб постраждалих осіб і здійснення 

заходів щодо їх задоволення;  

– у разі наявності дитини/дітей, які постраждали від насильства, або стали його 

свідками, визначення потреб та заходи щодо соціального захисту таких дітей;  

– консультації з питань застосування норм чинного законодавства України, 

допомога в оформленні документів, сприяння працевлаштуванню та проходженню навчання 

(у тому числі влаштуванню дітей до закладів освіти). 

Отже, ґендерно обумовлене насильство – це протиправні діяння, які вчиняються над 

особою тому, що вона або він належить до певної статі. Це крайній вияв дискримінації за 

ознакою статі, жертвами якого найчастіше стають жінки. Збройний конфлікт в Україні несе в 

собі катастрофічні наслідки і часто призводить до посилення гендерної нерівності між 

чоловіками і жінками. Крім того, що жінки і діти і так часто стають мішенями такої 

військової тактики, як сексуальне насильство, і саме вони становлять більшість серед 

внутрішньо переміщених осіб. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ВІДЕОЛЕКЦІЙ 

ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

В умовах інформаційної та гібридної війни Українському суспільству необхідно 

надавати можливість вчитися за програмами навчання вітчизняних вишів молодим 

громадянам України, які мешкають на території окупованих районів Донецької та Луганської 

областей. Одним із засобів реалізації такого навчання постають дистанційні курси, для яких 

немає меж у просторі та часі. У свою чергу, практика масових онлайн-курсів свідчить, що 

базовим навчальним елементом дистанційних курсів є відеолекції. 

Розуміючу актуальність цієї проблеми, науковці останнім часом активно звертаються до 

проблематики розробки, запису, монтажу, впровадження, коригування відеолекцій, а також 

визначення її сутності, специфіки, місця серед інших видів навчальної діяльності та 

навчальних засобів, класифікації тощо. Метою нашого дослідження є стисле визначення 

специфіки відеолекції та визначення практичних рекомендацій щодо їхнього створення. 

Закордонні фахівці визначають відеолекції як файли, що переглядаються на  

компакт-дисках або в Інтернеті та містять матеріали лекцій та наративні пояснення 

викладачів курсу [1]. Вони входять до групи електронних освітніх відеоресурсів, які 

українські дослідники, у свою чергу, визначають як «навчальні матеріали, створені у форматі 

цифрових відеоданих» [2]. 

Разом з тим, іноді під відеолекціями розуміють синхронний навчальний захід, який 

відбувається за допомогою Інтернету, щодо якого іноді також використовують терміни 

«онлайн-лекція», «веб-лекція», «вебінар», «відеоконференція». Частіше під відеолекціями 

розуміють саме записи відеолекцій, які доступні через Інтернет. Тобто, відеолекції варто 

трактувати в контексті такого родового поняття, як навчальні засоби, та такого родового 

поняття, як навчальний захід. 

Якщо ж говорити про різницю між класичною лекцією та відеолекцією, то базовою 

розбіжністю є те, що класична лекція – це синхронний навчальний захід, навчальне заняття, у 

той час як в контексті нашого дослідження, відеолекція – навчальний засіб, навчальний 

ресурс, створений для асинхронної роботи. 
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Відповідно, основним недоліком відеолекції є брак безпосередності спілкування  

та інтерактивної взаємодії викладача та студентів. Crook та Schofield акцентують: «основна 

проблема полягає в тому, чи можна зберегти в незмінному вигляді певні особливості 

традиційної лекції, коли лекція реалізується як інтерактивний артефакт» [3]. Як важливу 

характеристику традиційної лекції вони використовують термін «інтерсуб’єктивність» – 

тобто здатність співрозмовників ділитися точками зору й усвідомлювати це» [3]. Тому 

розробники відеолекцій намагаються наситити її різними «навчальними інтерактивностями» 

та квазі-антеракціями, зокрема, запитаннями, тестовими опитуваннями, посиланнями  

на інші ресурси, можливістю зробити закладку до відео, обговорити певний його фрагмент з 

іншими студентами тощо. 

Brecht та Ogilby визначають призначення відеолекцій у змішаному навчанні. По-перше, 

вони надають додатковий час викладання студентам, які не можуть повністю зрозуміти 

навчальний матеріал. По-друге, відеолекції дозволяють висвітлити в класі більш складний 

предметний матеріал [1]. У дистанційному навчанні ж відеолекції дозволяють ознайомитись 

студентам з викладачем у більш безпосередньому форматі, не лише через підготовлені ним 

навчальні матеріали. Навіть під час очного навчання запис відеолекцій є «звичайним 

продовженням традиційного курсу і має практичне значення, оскільки дозволяє студентам, 

які часто відсутні на звичайних очних лекціях, мати можливість покращити свої результати 

навчання», як визначають Wieling та Hofman [4]. 

Результати сучасних наукових досліджень свідчать, що рівень позитивного сприйняття 

студентами синхронних онлайн-лекцій не відрізняється від рівня сприйнятті традиційних 

лекцій [5]. Приблизно 68,5 % студентів, які використовували записи відеолекцій, повідомили, 

що вони допомогли засвоїти зміст навчання та підготуватися до проміжних іспитів, а 72,2 % 

заявили, що відеолекції допомогли виконати домашні завдання [1]. У Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх справ 80,9 % опитаних здобувачів освіти, які навчались 

у дистанційному форматі під час карантину, визначили необхідність відеолекцій у 

дистанційних курсах. 

Тому в університеті на цей час реалізується процес розробки відеолекцій. За 

результатами огляду наукової, навчально-методичної літератури та узагальнення практики, 

розроблені наступні поради науково-педагогічним працівникам. 

Науково-педагогічні працівники (далі – викладачі) завчасно готують: 



 

509 

 

– електронні варіанти власного конспекту або презентації, текст якої буде 

виводитися на екран (як телесуфлер). Рекомендовано оформляти конспект в форматі 

презентації PowerPoint, що дозволить користуватися пристроєм (клікером) для самостійного 

керування презентацією (переключення слайдів). Рекомендується готувати опорний 

конспект, тезисний план, а не повний текст виступу. Це дозволить реалізувати вільну 

розповідь, а не механічне зачитування тексту. Щоб слайд сприймався на відстані, 

рекомендовано використовувати шрифт розміром (кеглем) принаймні 30 пунктів; 

– фрагменти навчального контенту, які в подальшому мають інтегруватися до 

відеолекції під час її монтажу, зокрема: визначення ключових понять, ілюстративні 

зображення, схеми, таблиці, тестові або контрольні запитання тощо. Ці об’єкти перед 

записом відеолекції надаються відеооператору на електронних носіях (флешці). 

Рекомендовано використовувати в якості додаткових текстових об’єктів, що  

будуть виводитися на екран під час відеолекції: її план, визначення ключових понять  

теми, кількісна інформація (номери статей нормативно-правових актів, дати подій, певні 

статистичні відомості тощо). Окремі важливі елементи лекції (проблеми та шляхи  

їх розв’язання, концепції та їх доведення, висновки) рекомендовано візуалізувати за 

допомогою когнітивної графіки (структурно-логічних схем, діаграм, таблиць, кіл Ейлера, 

інфографіки тощо). Також рекомендується використання ілюстративної графіки (фотографій 

подій, репродукцій картин, портретів історичних діячів, зображень певних фізичних  

об’єктів тощо). Під час монтажу можлива інтеграції до відеолекції інших відеофрагментів, 

анімації, аудіозаписів тощо. 

До відеолекції можлива інтеграція тестових завдань, які потребують від глядача вірної 

відповіді для продовження перегляду (переходу до наступної лекції). Такий механізм буде 

реалізовуватися в LMS MOODLE за допомогою сервісу H5P та є доречним з урахуванням 

навчальних завдань лекції та специфіки її цільової аудиторії. 

Слід врахувати, що невеликі за обсягом навчальні об’єкти (титри, терміни, номери 

статей НПА тощо) при монтажі будуть виводитися на екран разом з зображенням викладача, 

а великі за обсягом навчальні об’єкти (ілюстрації, об’ємні визначення тощо) будуть 

виводитися на чистий екран, для чого будуть додаватися паузи, що трохи збільшить 

хронометраж відео. 

Рекомендована тривалість відеолекції: 10 – 15 хвилин. Вона може бути присвячена як 

усій навчальній темі, так і окремим навчальним питанням, що включено до плану лекції. В 
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останньому випадку необхідно записати декілька відеофрагментів, які будуть присвячені усім 

навчальним питанням теми. 

Неприпустимим є читання матеріалу лекції (з аркушу, ноутбуку тощо). Викладачі, які 

не можуть реалізувати вільне подання матеріалу, мають декілька разів самостійно здійснити 

репетицію лекції з фіксацією хронометражу. 

Якщо науково-педагогічний працівник обрав варіант запису з телесуфлером, то 

обов’язково потрібно записати пробний дубль (тестову зйомку), щоб оцінити, що викладач 

адаптувався до цієї технології та його очі в кадрі спрямовані в камеру та не «бігають» по 

екрану телесуфлера. 

Навіть за умови вибору вільного проведення лекції без телесуфлера до початку запису 

оператор пропонує викладачеві зробити пробний дубль тривалістю до двох хвилин, щоб 

оцінити зовнішній вигляд в кадрі та експозицію сцени. Рекомендована експозиція сцени: 

камера знаходиться на одному рівні з викладачем (по висоті), він стоїть, його фігура трохи 

зміщена в один бік екрану (для можливості розміщення на вільному просторі екрану титрів, 

візуальних і текстових навчальних об’єктів). Камера фіксує викладача приблизно по пояс. 

Камера та екран телесуфлера знаходяться на одній лінії з викладачем, щоб його погляд був 

зорієнтований на глядача (тобто водночас на камеру та екран телесуфлера). 

Рекомендації щодо структури відеолекції: на початку першої лекції представитися, у 

вступній частині кожної лекції нагадувати попередній матеріал, на який спирається викладач, 

доводити назву теми (навчального питання) та стислий план, а наприкінці лекції – 

акцентувати висновки та анонсувати наступну тему (чи навчальне питання). 

Рекомендовано продумати сценарій лекції, зокрема, реалізувати практико-

зорієнтований та проблемний підхід (на початку лекції наголосити проблему та поступово її 

розв’язати, надати поради щодо її недопущення тощо). 

Рекомендовані: короткі речення, темп близько 150 слів в хвилину, живе мовлення, 

природня жестикуляція, наведення прикладів, забезпечення зв’язку матеріалу з  

нагальними проблемами слухачів та суспільства, постановка та розв’язання проблемних 

питань, ситуацій тощо. 

Студія обладнана інтерактивною дошкою та в ній доступно проведення лекції з 

використанням її можливостей. У цьому разі презентацію, яка буде використовуватися, 

необхідно принаймні за два робочих дні до запису лекції надавати до відділення 

дистанційного навчання для оформлення відповідно до корпоративного стилю. При цьому в 
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такій презентації варто врахувати, що фігура викладача буде закривати собою певну частину 

кожного слайду. 

Науково-педагогічні працівники повинні дотримуватись ділового стилю одягу. 

Рекомендовано стриманий зовнішній вигляд. Варто уникнути використання яскравих 

аксесуарів, щоб не відволікати увагу майбутніх слухачів лекції. Атестовані працівники 

повинні записуватись у форменому одязі. 

Рекомендовано узяти з собою пляшку з водою, гребінець. Щоб не забути в день запису 

додаткові матеріали, рекомендується перед цим надіслати їх на пошту відділення 

дистанційного навчання. Під час запису викладачі після викладення логічного фрагменту 

лекції можуть робити технічні паузи, які потім будуть видалені при монтажі. 

У подальшому заплановано реалізацію можливості завантаження субтитрів до лекцій та 

надання здобувачам освіти технічної можливості створювати закладки до відео. Тому 

схвалюється надання викладачами тексту субтитрів до лекції. 

Під час запису відеолекцій у повному обсязі забезпечуються встановленні карантинні 

обмеження. Персонал, що здійснює відеозапис, забезпечує провітрювання приміщення у 

перервах між записом та не допускає сторонніх осіб. 

Таким чином, відеолекції постають популярним та досить ефективним засобом 

дистанційного навчання, які можуть використовуватися, зокрема, для навчання молоді, що 

мешкають на тимчасово окупованій території. Під час їх запису слід врахувати низку 

вищевикладених організаційних, технологічних те методичних вимог. 
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Голіна Ольга Юріївна, 

науковий співробітник науково-дослідного  

сектору правового забезпечення службово- 

бойової діяльності НГУ науково-дослідного центру 

службово-бойової діяльності НГУ 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ООС 

 

Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями 

та призначена для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних 

інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, 

охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з 

правоохоронними органами – із забезпечення державної безпеки і захисту  

державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних 

воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп 

та злочинних організацій. 

Діяльність Національної гвардії України ґрунтується на принципах верховенства права, 

забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, позапартійності, 

безперервності, законності, відкритості для демократичного цивільного контролю, 

прозорості, відповідальності, централізованого керівництва та єдиноначальності. 

Як самостійна силова структура існувала з 1991 по 2000, як військове формування з 

правоохоронними функціями на базі Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ 

України та залученням нових військових кадрів на добровольчій основі з 13 березня  

2014 року. Загальна чисельність – до 60 тисяч військовослужбовців. 

Національна гвардія функціонує в системі Міністерства внутрішніх справ України. 

Міністр внутрішніх справ України здійснює військово-політичне та адміністративне 

керівництво Національною гвардією України. До особового складу Національної гвардії 

України входять військовослужбовці та працівники. Військовослужбовці проходять 

військову службу за контрактом та за призовом. Військовослужбовці Національної гвардії 

України на період військової служби зупиняють членство в політичних партіях та 

професійних спілках. Існує Військовий резерв Національної гвардії України. Резервісти, які 

проходять службу у Резерві Нацгвардії, одержують відповідні військові знання [2]. 
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Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та  

обов’язки визначаються законами України, положеннями про проходження військової 

служби громадянами України в Збройних Силах України, та іншими нормативно-правовими  

актами [2]. 

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» на 

військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу до 

Національної гвардії України приймаються громадяни України, які пройшли професійно-

психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби: 

– військовослужбовці, які проходять строкову військову службу у Національній  

гвардії України; 

– громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або базову 

загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби; 

– військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського 

складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 років [4, с. 19–20]. 

З перших днів проведення Антитерористичної операції на сході України  

підрозділи Національної гвардії України разом із добровольцями стали на захист 

територіальної цілісності України. До складу Нацгвардії увійшли добровольчі батальйони 

«імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького», «Азов», «Донбас». 

Завдяки самовідданості та незламній вірі у незалежну Україну в 2014 році підрозділи 

Нацгвардії втримали ситуацію на Донбасі під контролем і дали змогу мобілізуватися 

підрозділам Збройних сил, наростити спроможності та повноцінно стати на захист України. 

У 2014–2015 роках підрозділи НГУ виконували бойові завдання по всій лінії зіткнення в 

межах протидії проросійським незаконним збройним формуванням. Зокрема,  

нацгвардійці брали участь у ліквідації блокпостів незаконних збройних формувань так званих 

ЛНР/ДНР, забезпечували контроль територій, на яких розгорталися сили АТО, 

організовували блокування осередків дислокації НЗФ, здійснювали недопущення поширення 

діяльності НЗФ на інші території, проводили розвідувально-пошукові заходи, пошук  

місць установлення керованих фугасів. Підрозділи Нацгвардії забезпечували спільно з 

підрозділами ЗСУ супроводження колон сил АТО на шляхах сполучення, проведення 

рейдових та штурмових дій у складі штурмових груп спільно з підрозділами Збройних сил, 

Служби безпеки, Державної прикордонної служби України. 
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Нацгвардійці визволяли від проросійських бойовиків та найманців Слов’янськ, 

Попасну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші міста й населені пункти. Брали участь у боях за 

Іловайськ та Дебальцеве, обороняли Маріуполь та штурмували Широкино. 

З кінця 2015 року підрозділи Збройних сил України змінили підрозділи Нацгвардії  

на 1-й лінії оборони в районі проведення Атитерористичної операції. Після перерозподілу  

зон відповідальності між підрозділами ЗСУ особовий склад НГУ залучається до виконання 

бойових завдань з ізоляційно-обмежувальних заходів на блокпостах та утримання взводних 

опорних пунктів на другому та третьому оборонних рубежах, охорони та оборони базових 

таборів, місць дислокації, об’єктів критичної інфраструктури в зоні проведення АТО. 

З 30 квітня 2018 року, після зміни формату проведення АТО, підрозділи НГУ  

беруть участь в операції Об’єднаних сил. Нацгвардійці несуть службу на стаціонарних та 

мобільних блокпостах, охороняють взводні опорні пункти, важливі державні об’єкти, 

охороняють громадський порядок, органи судочинства, здійснюють конвоювання 

спецконтингенту, прикривають державний кордон на межі з Російською Федерацією, 

здійснюють контрдиверсійну боротьбу, батальйонні тактичні групи НГУ беруть участь в 

оборонних діях на лінії зіткнення [1]. 

Сьогодні понад 40 тисяч військовослужбовці НГУ виконують широке коло завдань як 

самостійно, так і у взаємодії з колегами з правоохоронних органів, Збройних сил України та 

інших структур сектору безпеки та оборони України. Зокрема, підрозділи Національної 

гвардії беруть участь в операції Об’єднаних сил, виконують завдання з прикриття державного 

кордону, боряться зі злочинністю, охороняють громадський порядок, а також особливо 

важливі об’єкти, органи державної влади, супроводжують засуджених і осіб взятих  

під варту, охороняють дипломатичні представництва та консульські установи іноземних 

держав у різних куточках України, тимчасово охороняють суди, органи та установи  

системи правосуддя [2]. 

Основними функціями Національної гвардії України є: 

– захист конституційного ладу України, цілісності її території від спроб зміни їх 

насильницьким шляхом; 

– забезпечення охорони органів державної влади, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України, участь у здійсненні заходів державної охорони органів 

державної влади та посадових осіб; 
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– участь у здійсненні заходів, пов’язаних з припиненням збройних конфліктів та 

інших провокацій на державному кордоні, а також заходів щодо недопущення масового 

переходу державного кордону з території суміжних держав; 

– участь у спеціальних операціях із знешкодження озброєних злочинців, припиненні 

діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (груп), 

організованих груп та злочинних організацій на території України, а також у заходах, 

пов’язаних із припиненням терористичної діяльності; 

– участь у відновленні правопорядку у разі виникнення міжнаціональних і 

міжконфесійних конфліктів, розблокуванні або припиненні протиправних дій у разі 

захоплення важливих державних об’єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і 

порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

– участь у відновленні конституційного правопорядку у разі здійснення спроб 

захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства, у 

відновленні діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування; 

– участь у здійсненні заходів правового режиму воєнного стану; 

– участь у виконанні завдань територіальної оборони. 

З початку Операції об’єднаних сил, Національна гвардія України, досягла: 

– не порушуючи Мінських домовленостей, повернуто під контроль близько 24 км² 

території, у тому числі 3 населених пункти (хутір Вільний, Південне, Шуми); 

– перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів майже 4576,7 га; 

– знищено 52 655 вибухонебезпечних предметів; 

– відновлено 1000 га територій, які вже використовуються в господарських цілях; 

– вилучено з незаконного обігу 374 одиниці зброї, близько 252 кг вибухівки, понад 

300 тис боєприпасів; 

– на користь Держави вилучено матеріальні цінності, які використовувались у 

незаконний спосіб, вартістю близько 274 млн грн [3, с. 32–33]. 

За весь час виконання службово-бойових завдань в АТО / ООС на сході України  

219 гвардійців загинули, 812 воїнів отримали поранення та травмовано. Зниклими безвісти 

рахуються 14 військовослужбовців Національній гвардії України. 

За мужність і героїзм, проявлені у боротьбі за територіальну цілісність та  

Незалежність України заохочено 20351 військовослужбовець – учасник АТО (ООС), у тому 

числі 1364 нагороджено державними нагородами, з них 188 – посмертно. 
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Таким чином, Сьогодні Національна гвардія – це дієва сила, яка виконує складні бойові 

операції і підтримує порядок на вулицях мирних українських міст. Її історія тісно 

переплетена з історією нової України. 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ 

(ЗОКРЕМА, ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ), ЯК МІСЦЯ 

ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 

З 2014 року і до сьогоднішнього дня триває збройний конфлікт на Сході України. 

Наразі, значні території Держави Україна (Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, 

частина території Донецької області, частина території Луганської області) є тимчасово 

окуповані збройними силами (військами), поліцейськими підрозділами, іншими мілітарними 

формуваннями та цивільною окупаційною адміністрацією Держави-агресора, Держави-

окупанта – Російської Федерації (Росії). 

20 березня 2014 року, Верховною Радою України прийнято (ухвалено) Декларацію 

«Про боротьбу за звільнення України» від 20 березня 2014 року № 1139-VII [1]. Вбачається, 

що саме з цього часу в Правовій Системі Держави Україна (передусім, в Законодавстві 

України) розпочалося юридичне регулювання правового режиму тимчасово окупованої 

території України. 

Саме тому, станом на теперішній час, одним із новітніх предметів наукового 

дослідження в сфері кримінального права України (в тому числі, в сфері науки кримінального 

права України) є окупована територія, як місце вчинення кримінального правопорушення 

(злочину, кримінального проступку)). 

Так, виходячи із теорії кримінального права України, передусім, вчення про 

кримінальне правопорушення місцем вчинення кримінального правопорушення є певна 

конкретно визначена територія (простір) де: 1) скоюється суспільно небезпечне діяння  

(у разі вчинення кримінального правопорушення з формальним складом); 2) скоюється 

суспільно небезпечне діяння і настають його суспільно небезпечні наслідки (у разі вчинення 

кримінального правопорушення з матеріальним складом). 

Загальновизнаним у кримінальному праві України є правовий інститут складу 

кримінального правопорушення. Так, одним із елементів складу кримінального 

правопорушення є об’єктивна сторона кримінального правопорушення. 

У свою чергу, однією із складових ознак об’єктивної сторони кримінального 

правопорушення є місце вчинення кримінального правопорушення. Так, Кримінальний 
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Кодекс України [2] передбачає місце вчинення кримінального правопорушення в якості 

ознаки складу кримінального правопорушення для ряду кримінальних правопорушень. 

Так, Кримінальний Кодекс України (далі за текстом – КК України) прямо  

передбачає місце вчинення кримінального правопорушення в якості ознаки основного складу 

кримінального правопорушення (злочину) Порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 

КК України). Так, альтернативна диспозиція даної кримінально-правової норми, серед опису 

ознак декількох кримінально-протиправних діянь, які становлять склад злочину порушення 

законів та звичаїв війни визначає окуповану територію, як місце вчинення кримінального 

правопорушення, в якості конститутивної (обов’язкової) ознаки складу злочину для такого 

кримінально-караного діяння, як порушення законів та звичаїв війни у формі: розграбування 

національних цінностей на окупованій території. 

Слід зазначити, що станом на сьогоднішній день, у статтях Особливої  

частини КК України, які передбачають кримінальну відповідальність за скоєння 

кримінальних правопорушень (злочинів) проти миру та безпеки людства окупована 

територія, як місце злочину прямо визначена в якості обов’язкової ознаки складу злочину 

лише одного єдиного складу злочину, а саме: Порушення законів та звичаїв війни, який 

передбачений диспозицією ч. 1 ст. 438 КК України. Так, диспозиція ч. 1 ст. 438 КК України, 

яка передбачає основний склад даного злочину, одним із декількох злочинних діянь вчинення 

яких є підставою вважати наявність складу кримінального правопорушення, який 

передбачений диспозицією ч. 1 ст. 438 КК України визначає саме: розграбування 

національних цінностей на окупованій території. Очевидним є те, що вчинення 

кримінального правопорушення на окупованій території є фактором, який підвищує ступінь 

суспільної небезпечності, як самого кримінального правопорушення так і суб’єкта 

кримінального правопорушення, який його вчинив.  

Вищевказане злочинне діяння – порушення законів та звичаїв війни у виді 

розграбування національних цінностей на окупованій території), окрім ознак складу злочину 

(в тому числі, ознак об’єктивної сторони злочину) властивих власне розбою, як 

кримінальному правопорушенню передбаченому ст. 187 КК України, має і інші ознаки 

складу злочину (в тому числі, ознаки об’єктивної сторони злочину) властиві лише йому, як 

кримінальному правопорушенню проти миру і безпеки людства, в тому числі: 

1) об’єкт злочину – правовідносини в сфері забезпечення суворого та неухильного 

додержання (дотримання, виконання) законів та звичаїв війни;  
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2) предмет злочину: національні цінності;  

3) місце злочину: окупована територія. 

Детальніше дослідимо таку ознаку об’єктивної сторони злочину, як місце злочину: 

окупована територія.  

Так, окупована територія, як місце злочину, при всіх інших рівних обставинах  

(зокрема, разом із вищеназваними об’єктом злочину та предметом злочину), суттєво 

підвищує ступінь суспільної небезпеки кримінального правопорушення – розграбування 

національних цінностей на окупованій території, яке передбачено нормами ч. 1 ст. 438  

КК України у порівнянні з іншими кримінальними правопорушеннями (передусім, розбоєм за 

ч. 1 ст. 187 КК України) у яких об’єктивна сторона не має ознаки окупованої території, як 

місця злочину, що проявляється, в тому числі, за формальними критеріями кримінально-

правових норм, а саме: 1. Суворість санкції статті КК України. Так, основний склад злочину 

розбій (ч. 1 ст. 187 КК України) карається позбавленням волі на строк від трьох до семи 

років. В свою чергу, основний склад злочину порушення законів та звичаїв війни у виді 

розграбування національних цінностей на окупованій території (ч. 1 ст. 438 КК України) 

карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років. 2. Різність  

ступіня тяжкості кримінального правопорушення, так основний склад злочину розбій  

(ч. 1 ст. 187 КК України) є тяжким злочином. В свою чергу, основний склад злочину 

порушення законів та звичаїв війни у виді розграбування національних цінностей на 

окупованій території (ч. 1 ст. 438 КК України), є особливо тяжким злочином. 

Особливо слід зупинитися на питанні кваліфікації кримінальних правопорушень. Так, 

порушення законів та звичаїв війни у виді розграбування національних цінностей на 

окупованій території (ч. 1 ст. 438 КК України) є спеціальним складом злочину по відношення 

до загального складу злочину – розбій (ст. 187 КК України).  

Слід зауважити, що певні кваліфіковані склади злочини – розбою (ст. 187 КК України), 

встановлені, передусім, нормами ч. 4 ст. 187 КК України передбачають санкцію у вигляді 

позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна, яка є 

значно суворішою, аніж санкція ч. 1 ст. 438 КК України (про яку зазначено вище за текстом), 

як за критерієм верхньої межі основного покарання (15 років та 12 років позбавлення  

волі, відповідно), так і за критерієм наявності додаткового обов’язкового покарання у  

виді конфіскації майна, яке передбачено санкцією ч. 4 ст. 187 КК України; в свою чергу, 

санкція ч. 1 ст. 438 КК України не передбачає додаткового покарання. 
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Проте, оскільки, розграбування національних цінностей на окупованій території є 

спеціальним складом злочину по відношенню до загального складу злочину – розбій, 

вчинення дій передбачених ч. 1 ст. 438 КК України: Порушення законів та звичаїв  

війни у виді розграбування національних цінностей на окупованій території має 

кваліфікуватися саме за ч. 1 ст. 438 КК України і додаткової кваліфікації за відповідною 

частиною ст. 187 КК України не потребує. 

Разом з цим, інші кримінально-правові ознаки, які характеризують злочин Порушення 

законів та звичаїв війни у виді розграбування національних цінностей на окупованій 

території, які хоча і не впливають на кваліфікацію злочину мають враховуватись при 

вирішенні питання про кримінальну відповідальність суб’єктів кримінального 

правопорушення, яких обвинувачують у скоєнні даного злочину:  

 зокрема, вчинення розграбування національних цінностей на окупованій території 

організованою групою (частина 3 статті 28 КК України) має враховуватись в якості 

обставини, яка обтяжує призначення покарання (п. 2 ч. 1 ст. 67 КК України). 

 в тому числі, вчинення даного злочину, що поєднане із заподіянням тяжких 

тілесних ушкоджень, має враховуватись в якості ознаки, яка підвищує ступінь суспільної 

небезпеки злочину (п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України).  

Вбачається, що злочинне діяння (дія) – розграбування національних цінностей на 

окупованій території має кваліфікуватися за ч. 1 ст. 438 КК України, як  

спеціальним складом кримінального правопорушення. Проте, якщо вищеназване злочинне 

діяння скоєно у поєднанні з вищеназваними ознаки злочину, які хоча і не в пливають на 

кваліфікацію злочину, то такі мають враховуватись в якості обставин, які обтяжують 

покарання (ст. 67 КК України) або в якості ознак, які підвищують суспільну небезпечність 

кримінального правопорушення (п. 2 та 3 ст. 65 КК України), відповідно, що буде сприяти 

найбільш повному та всебічному дослідження обставин вчиненого злочину, який 

передбачений диспозицією ч. 1 ст. 438 КК України. 

Вбачається, що в подальшому можливим шляхом розвитку Кримінального 

Законодавства України є посилення кримінальної відповідальності за кримінальні  

проступки та злочини, які вчиненні на тимчасово окупованій території України, передусім у 

формі: а) закріплення у КК України такої обставини, яка обтяжує призначення покарання, як 

вчинення (скоєння) кримінального правопорушення на тимчасово окупованій території 

України; б) встановлення у статтях Особливої частини КК України такої кваліфікуючої, 
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особливо кваліфікуючої ознаки вчинення злочину, як вчинення кримінального 

правопорушення на тимчасово окупованій території України, передусім, стосовно умисних 

тяжких і/або умисних особливо тяжких злочинів проти особи (зокрема, умисне тяжке тілесне 

ушкодження, умисне вбивство). Доцільним є також встановлення правила щодо 

незастосування строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та 

незастосування строків давності виконання вироку суду щодо кримінальних правопорушень, 

які вчиненні на тимчасово окупованій території України.  

Додатково посилити кримінальну відповідальність за саме злочини вчиненні на 

тимчасово окупованій території України можливо запровадженням ряду нових  

кримінально-правових правових інститутів, спрямованих на обмеження застосування 

пільгових норм кримінального права України, в тому числі, таких правових інститутів,  

як: а) заборона звільнення від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК України), 

передусім, у разі скоєння: умисних тяжких злочинів, умисних особливо тяжких злочинів на 

тимчасово окупованій території України; б) заборона застосування, призначення більш 

м’якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КК України) у разі скоєння  

умисних тяжких злочинів, умисних особливо тяжких злочинів, інших спеціально 

передбачених КК України злочинів на тимчасово окупованій території України. 

Можливо припустити, що в подальшому одним із напрямків еволюції  

кримінального законодавства України буде збільшення складів кримінального 

правопорушення в яких окупована територія (тимчасово окупована територія України), як 

місце злочинного посягання буде мати юридичний статус конститутивної ознаки  

основного або кваліфікованого (особливо кваліфікованого) складу злочину або 

кримінального проступку. 

Дослідження окупованої території (тимчасово окупованої території України), як 

місця кримінального правопорушення в межах вчення про злочин необхідно здійснювати 

з ґрунтовними пізнанням загально-правових основ юридичного режиму тимчасово 

окупованої території України. У зв’язку з цим, слід зазначити, що питання правового 

режиму тимчасово окупованої території України визначаються Конституцією України [3], 

Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII [4]  

(далі за текстом – Закон України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII), Законом України 

«Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України 
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на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18 січня  

2018 року № 2268-VIII [5], іншими Законами України та іншими нормативно-правовими 

актами України.  

Зауважу, що норми Конституції України, в даному випадку, мають значення 

фундаментальних правоположень, які встановлюють конституційно-правові інститути: 

Суверенітет України над всією Територією України; Територія України, Територіальний 

устрій України. Так, норми статті 2 Конституції України, передбачають принципи  

відповідно до яких: Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є 

унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і 

недоторканною. Правоположення статті 132 Конституції України встановлюють принцип у 

відповідності із яким, зокрема: Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності 

та цілісності державної території. Згідно приписів частини 2 статті 133 Конституції України 

до складу України входять, зокрема, Автономна Республіка Крим, Донецька, Луганська 

області, місто Севастополь. Правоположення статті 134 Конституції України встановлюють 

принцип у відповідності із яким, зокрема, Автономна Республіка Крим є невід’ємною 

складовою частиною України. 

Звертаю увагу на те, що правовий режим тимчасово окупована територія  

України найбільш деталізовано в адміністративному праві України. Так, згідно положень 

частини 1 статті 2 Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207–VII метою даного  

Закону України є, зокрема, визначення особливостей додержання та захисту прав і свобод 

людини і громадянина. У відповідності до приписів частини 1 статті 5 даного Закону України 

від 15 квітня 2014 року № 1207-VII: Україна вживає всіх необхідних заходів щодо 

гарантування прав і свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією та законами 

України, міжнародними договорами, усім громадянам України, які проживають на тимчасово 

окупованій території.  

Вищенаведене свідчить про те, що подальші наукові дослідження окупованої території, 

як місця кримінального правопорушення, мають здійснюватись у тісному взаємоз’язку з 

конституційним правом України та адміністративним правом України.  

У зв’язку з цим, вбачається, що юридичний термін – окупована територія, який 

встановлений відповідно до норм частини 1 статті 438 КК України, відповідає правовому 

визначенню – тимчасово окупована територія України, яке передбачено згідно приписів 

Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII. Тобто, в даному випадку,  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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правова дефініція: окупована територія, охоплює (включає) в себе правовий термін 

тимчасова окупована територія України. Таким чином, передбачений диспозицією ч. 1 ст. 438 

КК України правовий термін окупована територія структурно можна визначити,  

як: 1) тимчасова окупована територія України; 2) окупована територія, тимчасова окупована 

територія іноземних Держав.  

Враховуючи вищенаведене, є можливим внесення змін та доповнень до диспозиції 

частини 1 статті 438 КК України в частині наступного у текстового викладення, 

конкретизації юридичної (кримінально-правової) категорії окупована територія, з 

відповідним уточненням, як: окупована територія (в тому числі, тимчасово окупована 

територія України) або окупована територія (тимчасово окупована територія України; 

окупована територія, тимчасово окупована територія іноземної Держави).  

Вищеназвані зміни та доповнення до Кримінального Кодексу України повністю 

відповідали б: 1) завданню забезпечення миру і безпеки людства (частина 1 стаття 1 

Кримінального Кодексу України); 2) принципам чинності закону про кримінальну 

відповідальність у просторі, а саме: а) принципу громадянства, який закріплений в 

приписах статті 7 КК України, які визначають правоположення відносно чинності закону 

про кримінальну відповідальність щодо кримінальних правопорушень, вчинених 

громадянами України або особами без громадянства (що постійно проживають в Україні) 

за межами України; б) універсальному принципу та в) реальному принципу, які закріплені 

в приписах статті 8 КК України, які визначають правоположення відносно чинності 

закону про кримінальну відповідальність щодо кримінальних правопорушень, вчинених 

іноземцями або особами без громадянства (що не проживають постійно в Україні) за 

межами України. 

У зв’язку з цим слід звернути увагу на той факт, що притягнення до кримінальної 

відповідальності суб’єктів злочину за скоєння кримінальних правопорушень на окупованій 

території іноземної Держави відповідно до принципу громадянства, універсального принципу 

та реального принципу має здійснюватись, в тому числі, ґрунтовним дослідження 

Законодавства про окуповану (тимчасово окуповану) територію відповідної іноземної 

Держави. Вищеназвані зміни до Кримінального Законодавства України сприяли б 

забезпеченню: принципу верховенства права, принципу законності, принципу 

невідворотності покарання в сфері притягнення до кримінальної відповідальності суб’єктів 

кримінального правопорушення, які вчинили злочинні посягання проти миру і безпеки 
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людства, як на території України (передусім, на тимчасово окупованій території України), так 

і на території іноземних Держав (передусім, на тимчасово окупованій території  

іноземних Держав). 
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ПРАВОВІ НОТАТКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ 

 

За роки незалежності в Україні відбулося багато змін, серед яких можна відзначити 

наявність частки населення, котра має статус внутрішні переміщенні особи, тобто це члени 

нашого суспільства, які є переселенцями з тимчасово окупованих територій Донецької та 

Луганської областей та АР Крим. За даними пресслужби Міністерства соціальної політики в 

України, а саме відповідно Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених 

осіб станом на 8 січня 2020 року їх налічувалося 1 433 454 осіб, а на 24 червня 2020 року 

показник досяг 1 448 234 особи [1]. Зростання кількості зазначених осіб в Україні, їх адаптація 

в життєвому середовищи, яке динамічно змінюється зазнає певних ускладнень. Мають місце 

проблеми з використанням правових регуляторів, практично відсутній дієвий механізм 

адаптації окремих пільгових сегментів, які затверджено законодавцем, значні бюрократичні 

перепони при оформленні пакету документів для підтвердження права на їх отримання тощо. 

Ми вважаємо, що основою вирішення зазначених проблеми є питання організаційно-правового 

спрямування. Поява цих проблем чітко простежується в період адаптаційного процесу осіб, які 

проживали на тимчасово окупованих територіях. Така ситуація підкреслює доцільність, 

актуальність та сучасність обраного напрямку дослідження.  

За результатами проведених досліджень встановлено, на першому етапі законодавець 

надав правову основу для тих індивідуумів суспільства, які включено до групи внутрішньо 

переміщених осіб. Мається на увазі зміст ч.1. ст.1 Закону України від 20.10.2014 № 1706-VII 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» [2]. Законодавець звернув 

увагу на те, що внутрішньо переміщеними особами слід вважати тих осіб, які  

залишили свої домівки, рятуючись від небезпеки, але не перетнули міжнародний кордон, а 

залишились на території рідної країни. При цьому у ст. 2 зазначеного правового регулятора  
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законодавець гарантує індивідуумам суспільства, котрі мають статус внутрішньо 

переміщених осіб наступне: 

– по-перше, захист та дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб; 

– по-друге, створення умов для добровільного повернення внутрішньо переміщених 

осіб до покинутого місця проживання; 

– по-третє, сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб за новим місцем 

проживання в Україні. 

Цілком зрозумілим є той факт, що при формуванні пакету правових регуляторів для 

внутрішньо переміщених осіб законодавець, на першому етапі обирає напрямок вирішення їх 

соціальних проблем. З цією метою у 2014 році законодавець вирішує питання  

юридичної основи для соціальних гарантій. Мається на увазі прийняття Постанови КМУ  

від 01.10.2014 року № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг» [3] та «Про облік внутрішньо переміщених осіб» [4]. 

До пакету соціальних пільг для внутрішньо переміщених осіб законодавець включив: 

одноразову грошову допомогу; право на безкоштовне та пільгове житло; право на земельну 

ділянку; освітні пільги; забезпечення прав безробітних; інші пільги, які надає держава 

переселенцям. До їх складу законодавець також включив: сприяння в розміщенні їх рухомого 

майна до свого нового місця проживання та безкоштовний проїзд будь-яким видом 

громадського транспорту до свого місця проживання, якщо там зникнуть причини, які 

спонукали їх до переїзду. 

Важливо також звернути увагу на те, що законодавець відповідно до Закону України  

від 20.10.2014 № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених  

осіб» [2] надав внутрішньо переміщеним особам право на: отримання гуманітарної та 

благодійної допомоги; отримання інформації про можливі місця й умови для тимчасового 

проживання/перебування, про стан інфраструктури, довкілля у таких місцях; влаштування 

дітей у садочки та школи державної форми власності. 

Певні преференції законодавство України передбачило також в питаннях 

працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. По-перше, гарантує можливість спрощеної 

реєстрації в центрі зайнятості. По-друге, сприяє працевлаштуванню внутрішньо переміщених 

осіб. По-третє, створює умови та сприяє організації підготовки, перепідготовки та 

підвищенню кваліфікації внутрішньо переміщених осіб. 
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За результатами проведених досліджень встановлено, що у 2018 році розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 944-р. «Про затвердження  

плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та  

впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період  

до 2020 року» [5] визначено стратегічні цілі, чітко окреслено зміст наміченого заходу та 

відповідального за його адаптацію в межах затверджених термінів виконання. Ми вважаємо 

такий підхід свідчить про можливість у майбутньому оцінки намічених заходів з визначенням 

факторів, які стануть носіями позитивного чи негативного впливу. До складу стратегічних 

цілей інтеграції внутрішньо переміщених осіб включено: 

 забезпечення ефективної реалізації плану заходів, злагодженої роботи та 

ефективної координації дій між органами державної виконавчої влади з метою його 

належного виконання; 

 визначення житлових потреб внутрішньо переміщених осіб з метою забезпечення 

їх прав на житло; 

 забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом, соціальним житлом; 

постійним і доступним житлом; 

 оцінка матеріальної шкоди і надання компенсації внутрішньо переміщеним особам 

після повернення контролю над окупованими територіями у Донецькій та Луганській 

областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі з урахуванням особливостей шкоди, 

завданої внаслідок бойових дій і тимчасової окупації частини території України; 

 забезпечення реалізації прав внутрішньо переміщених осіб на отримання  

пенсійних та соціальних виплат за місцем їх фактичного проживання/перебування без 

обмежень тощо [5]. 

В цілому з метою адаптації обраної Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб 

проведено розподіл робіт для виконавців за наступними напрямками: організація виконання 

плану заходів; забезпечення права на житло; захист права власності; пенсійне та  

соціальне забезпечення; конкуренція на ринку праці; право на освіту; право на медичне 

обслуговування та підтримка приймаючих територіальних громад в процесі інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб. 

Разом з тим, шквал критики отримала постанова Кабінет Міністрів України № 788,  

що набула чинності з 28 вересня 2019 року «Щодо соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам» [6]. На думку фахівців Української Гельсінської спілки з прав  
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людини даною Постановою практично унеможливлено виплату пенсій внутрішньо 

переміщеним особам. Щоправда в постанові КМУ №788 включено інструменти, які сприяли 

спрощенню процедури звернення внутрішньо переміщених осіб до пенсійних органів. 

Мається на увазі зміна місця проживання внутрішньо переміщених осіб, на даний час не є 

основою вимагати від них додаткових звернень до пенсійних органів, так як ця інформація, у 

відповідності з даною постановою, має братися з Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб [7]. 

Таким чином, досліджуючи питання правових регуляторів життєдіяльності  

внутрішньо переміщених осіб було встановлене наступне. По-перше, головним правовим 

інструментом вважається Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб». По-друге, окремі положення даного правового інструменту підкріпленні 

рядом Постанов КМУ, котрі надають порядок забезпечення виплат встановлених законодавцем 

соціальних пільг. По-третє, в Україні існує Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб 

на період до 2020 року, котра охоплює ряд стратегічних цілей, чітко визначені обсягу робіт, 

виконавців та терміни їх адаптації. По-четверте, за результатами проведених досліджень 

стало зрозумілим, що мають місце ряд недоліків у змістовності правових регуляторів, які 

потребують осучаснення. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТ НА ТИМЧАСОВО 

ОКУПОВАНИХ ТА ПОСТКОНФЛІКТНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

За даними слідчих Служби безпеки України, тривалі порушення законів і звичаїв  

війни на окупованому Донбасі загрожують його екологічній та техногенній безпеці. У ході 

військових дій російсько-окупаційні війська зруйнували та пошкодили велику кількість 

об’єктів інфраструктури. Це може негативно вплинути на роботу очисних споруд, на захист 

сховищ токсичних та радіоактивних відходів, погіршити якість питної води та порушити 

систему водопостачання. Адже через затоплення шахт на окупованій території на поверхню 

виходять токсичні шахтні води. Вони потрапляють до річки Сіверський Донець та 

Азовського моря [1]. 

Сьогодні загально визнаним є той факт, що згубний вплив війни на навколишнє 

природне середовище (далі – НПС) виявляється більш небезпечним, ніж будь-який інший 

техногенний фактор. Наразі досліджується вплив війни на оточуюче людину середовище з 

охопленням чотирьох широких сфер: 

1) економічної - руйнування місць існування і діяльності; 

2) соціальної - поневіряння людей, безробіття, безгрошів’я; 

3) екологічної - зникнення різновидів флори і фауни, погіршення стану НПС; 

4) гуманітарної - руйнування культурно-освітньої, міської інфраструктури. 

Переважну більшість цих відносин слід розглядати в якості предмета військової 

урбоекології, як складової військової екології, що, в свою чергу виступає прикладною 

галуззю екології, яка досліджує та прогнозує екологічні наслідки воєнних дій, а також 

військової діяльності у мирний час. Тож, в умовах продовження військової агресії на  

Сході України, актуальним уявляється дослідження процесу формування правового 

забезпечення екологічної безпеки міст на тимчасово окупованих та постконфліктних 

територіях. 

Прийнятим 16.09.2014 р. (набув чинності 18.10.2014 р.) Законом України № 1680-VII 

«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 
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Луганської областей» [2], відомим також як закон про особливий статус Донбасу, 

передбачалося запровадження особливого порядку місцевого самоврядування в окремих 

районах Донецької та Луганської областей (далі – ОРДЛО), до яких належать райони, міста, 

селища, села, що визначаються рішенням Верховної Ради України. Остання такий перелік 

встановила відповідною постановою [3]. 

Однак, не зважаючи на перманенте продовження тимчасовості дії цього закону  

(останнє – на строк до 31 грудня 2020 року включно) особливий порядок місцевого 

самоврядування, на сьогодні, так і не запроваджений. Натомість, законом встановлена 

державна підтримка соціально-економічному розвитку ОРДЛО, яка полягає у запровадженні 

законом відмінного від загального економічного режиму здійснення господарської та 

інвестиційної діяльності, спрямованого на: 

 відновлення об’єктів промисловості, транспортної та соціальної інфраструктури, 

житлового фонду; 

 переорієнтацію промислового потенціалу; 

 створення нових робочих місць; 

 залучення інвестицій і кредитів для відновлення та розвитку об’єктів,  

розташованих в ОРДЛО. 

Іншим законом, спрямованим на забезпечення прав і свобод громадян та правовий 

режим на тимчасово окупованій території України (далі – ТОТ) [4], підтверджено 

конституційне гарантування права власності та правовий режим майна, у тому числі й на 

природні ресурси на ТОТ – земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші  

природні ресурси, що знаходяться в межах території України, природні ресурси її 

континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, які є об’єктами права 

власності Українського народу, військове майно, майно державних органів, державних 

підприємств, установ та організацій, що знаходяться на ТОТ і є власністю держави Україна, 

не можуть переходити у власність інших держав, юридичних або фізичних осіб в інший 

спосіб, ніж передбачений законами України. 

Серед заходів забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб  

(далі – ВПО) [5], в аспекті теми дослідження, слід виділити наступні: 1) набуття відповідно 

до законодавства ВПО за місцем їх фактичного перебування прав на земельну ділянку із 

земель державної власності (забезпечують місцеві державні адміністрації в межах своїх 

повноважень); 2) набуття відповідно до законодавства ВПО за місцем їх фактичного 



 

533 

 

перебування прав на земельну ділянку із земель комунальної власності (вирішують питання 

органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень); 3) сприяння з  

надання ВПО кредитів на придбання земельних ділянок, придбання та будівництво житла –  

з метою забезпечення будівництва та інвестування у розвиток житлової інфраструктури міст 

та населених пунктів відповідні органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування разом із державними банківськими установами, а також за наявності 

можливостей залучення міжнародної гуманітарної або благодійної допомоги формують для 

ВПО регіональні довгострокові програми з пільгового кредитування (у тому числі – 

іпотечного) будівництва або придбання житла. 

Слід враховувати, що органи досудового розслідування, які здійснюють досудове 

розслідування кримінальних правопорушень, у тому числі й екологічних, відповідно до 

положень ст. 2 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у 

зв’язку з проведенням антитерористичної операції» [6], в разі зміни меж району або 

завершення антитерористичної операції продовжують досудове розслідування таких 

кримінальних правопорушень. 

Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» визначає організацію, 

повноваження і порядок діяльності військово-цивільних адміністрацій (далі – ВЦА) [7], що 

утворюються як тимчасовий вимушений захід з елементами військової організації управління 

для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі проведення 

антитерористичної операції. Зокрема, ВЦА населених пунктів на відповідній території 

здійснюють повноваження, серед іншого, із прийняття рішень про: 

а) організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та 

інших територій, що підлягають особливій охороні; 

б) внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних 

та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, 

пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом. 

Аналогічними повноваженнями, поряд із здійсненням повноважень місцевих державних 

адміністрацій на відповідній території, наділені й районні та обласні ВЦА. 

Сухопутна територія ОРДЛО у межах військово-сухопутної зони «Схід» належить до 

зони відповідальності оперативного командування «Схід» з урахуванням особливостей, 

визначених Законом України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в  

окремих районах Донецької та Луганської областей», постановами Верховної Ради України 
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від 17 березня 2015 р. № 252-VIII «Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл 

Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого 

самоврядування» та від 17 березня 2015 р. № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, 

селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» [8]. 

Крім того, слід мати на увазі, що Україна наразі користується своїм правом на  

відступ від зобов’язань, визначених п. 3 ст. 2, ст.ст. 9, 12, 14 та 17 Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права та ст.ст. 5, 6, 8 та 13 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, в ОРДЛО та інформує Генерального секретаря Організації 

Об’єднаних Націй та Генерального секретаря Ради Європи про стан безпекової ситуації в 

Донецькій та Луганській областях та про зміну території, на яку поширюється відступ 

України від зазначених зобов’язань [9]. 

Наступним Указом Президента України [10] Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) 

було доручено забезпечити врахування під час розроблення проекту Державної цільової 

програми «Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України» заходів щодо 

вирішення першочергових питань життєзабезпечення громадян, які проживають на 

територіях Донецької та Луганської областей, звільнених внаслідок проведення 

антитерористичної операції, насамперед у населених пунктах, розташованих біля ліній 

зіткнення. Зазначена урядова програма [11], Концепція якої була схвалена розпорядженням 

КМУ від 31 серпня 2016 р. № 892, з’явилася через рік після виходу вказаного вище указу, а 

план заходів з її реалізації [12] аж у 2018 р. 

Проте, слід відмітити, що, по-перше, досягнення мети Програми заплановано 

забезпечувати шляхом виконання програмних заходів за трьома стратегічними 

компонентами, серед яких і відновлення критичної інфраструктури та основних  

соціальних послуг у таких сферах, як освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, об’єкти 

соціальної інфраструктури, енергетика, транспорт, водопостачання та водовідведення, 

екологія та охорона НПС. 

По-друге, розділ Програми «Екологія та охорона навколишнього природного 

середовища» вперше містив більш-менш реальні заходи підвищення національної 

спроможності щодо захисту НПС з відповідними показниками виконання завдання:  

 кількість збудованих та реконструйованих полігонів твердих побутових відходів;  

 будівництво сміттєпереробного заводу;  

 протяжність очищених берегів р. Айдар, р. Казенний Торець, р. Бахмутка тощо. 



 

535 

 

Також парламент доручив КМУ [13]: 1) вжити необхідних заходів для утворення 

міжвідомчого координаційного органу з метою узагальнення правової позиції держави у 

питанні відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (далі – РФ) та підготовки 

консолідованої претензії України до РФ щодо реалізації її міжнародно-правової 

відповідальності за збройну агресію проти України; 2) розробити методику визначення 

шкоди та обсягу збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ; 3) розробити та 

внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про створення реєстру фізичних та 

юридичних осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ; 4) продовжити та 

розширити застосування механізму Європейського суду з прав людини з метою реалізації 

міжнародно-правової відповідальності РФ. 

Важливе право уряд України надав особам, що виїжджають з ТОТ, яких  

змусили покинути своє місце проживання на ТОТ або які самостійно покинули своє місце 

проживання з метою уникнення негативних наслідків: а) збройного конфлікту; б) проявів 

насильства; в) порушень прав людини; г) надзвичайних ситуацій природного чи техногенного 

характеру. Такі особи можуть перетинати лінію розмежування через контрольний пункт 

в’їзду/виїзду без дозволу фізичній особі за рішенням керівника координаційного центру [14]. 

Такий підхід цілком відповідає засадам, на яких має базуватися комунікація з 

громадянами України, які проживають на ТОТ у Донецькій та Луганській областях для 

забезпечення процесу реінтеграції, а саме [15]: Україна – це стала держава з перспективним 

майбутнім, яка, не дивлячись на складність поточної ситуації, забезпечує гідний рівень життя 

та безпеку своїх громадян, а також надає їм можливості для розвитку. Межі та перелік 

районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та 

Луганській областях встановлені окремим указом Президента України [16]. 

Також ускладнилася екологічна ситуація на сході України, це зумовлено військовими 

діями і руйнацією інфраструктури та екологічно небезпечних підприємств. На тимчасово 

окупованій території України порушується екологічна рівновага, а відсутність належного 

державного контролю за якістю довкілля, зокрема на непідконтрольних територіях Донецької 

і Луганської областей, призводить до небезпечних змін стану довкілля і збільшує ризики для 

здоров’я населення і безпеки його життєдіяльності. 

Нарешті, визначаючи пріоритети екологічної політики на наступні п’ять років, 

Верховна Рада України [17] доручила КМУ прискорити спільно з центральними органами 

виконавчої влади (далі – ЦОВВ) розроблення і внесення на розгляд законопроектів відносно 
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розроблення та затвердження національних планів дій щодо охорони НПС, щодо адаптації до 

зміни клімату, щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням; програм щодо 

запобігання і ліквідації наслідків зсувів та підтоплень, щодо матеріально-технічного 

переоснащення національної гідрометеорологічної служби, основних напрямів морської 

природоохоронної політики України; комплексної програми стабілізації екологічної ситуації 

та забезпечення екологічної безпеки на Донбасі. 

Міністерству з питань ТОТ та ВПО України (зараз – Міністерство з питань  

реінтеграції ТОТ України) спільно з Міністерством енергетики та захисту довкілля України 

(зараз – Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України) доручено  

розглянути питання щодо екологічного відновлення Донбасу та посилення координації між 

ЦОВВ та запропонувати законодавчі шляхи його вирішення. Місцевим органам виконавчої 

влади: 1) розробити регіональні та місцеві програми з будівництва та реконструкції об’єктів 

природоохоронної інфраструктури на основі їх інвентаризації, оцінки стану та ефективності 

функціонування; 2) вжити заходів щодо співпраці з органами державного екологічного 

контролю, налагодження екологічного моніторингу, забезпечення притягнення до 

відповідальності порушників природоохоронного законодавства та його вимог до 

природокористування; 3) спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити 

розроблення та реалізацію місцевих програм охорони НПС. 

Аналогічна позиція підтримана й стратегією регіонального розвитку [18], оскільки 

зруйнована економіка та інфраструктура, накопичення екологічних проблем, формування 

іміджу території «бойових дій» на Сході та Півдні України, призвели до нівелювання 

інвестиційної привабливості відповідних територій. 
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ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

 

З точки зору міжнародної спільноти категорія внутрішньо переміщена особа 

відноситься до особливо вразливої та потребує захисту і гуманітарної допомоги, такий 

обов’язок по гарантуванню їх прав покладено на публічну владу. Після вимушеного 

переміщення особи на державу покладається обов’язок по охороні її основоположних прав, а 

саме: на житло (тимчасове), харчування, доступ до соціальних послуг, працевлаштування, 

медичну допомогу тощо. 

Режим права власності може бути поширений не на будь-які майнові права, а лише на 

ті, що дають можливість набути у власність конкретні предмети матеріального світу (речі або 

гроші), та за рахунок яких можна безпосередньо задовольнити відповідні інтереси особи. 

Крім того, майнові права можуть бути предметом таких договорів як купівля-продаж, 

дарування, застава тощо. Утім зауважимо, що майнові права не можуть бути об’єктами права 

власності, оскільки ними визначаються лише матеріальні речі. До майнових прав також 

відносять право вимоги, що виникає у зв’язку з володінням, користуванням та 

розпорядженням майном, а також до них можна віднести виключні права автора,  

спадкові права тощо. 

Захист прав власності внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) є складовою частиною 

механізму охорони прав людини як на міжнародному, так і на національному рівнях. При 

цьому забезпечення права власності ВПО здійснюється у двох площинах: публічній – як 

елемент загальної системи забезпечення правопорядку та приватній – як засіб механізму 

забезпечення й охорони прав і законних інтересів людини. Сутність правового захисту 

полягає у необхідності забезпечення можливості ВПО вільно розпоряджатися своїм правом 

та мотивацією задля вирішення актуальних фундаментальних проблем і прикладних завдань, 

що стоять перед суспільством взагалі та конкретним суб’єктом зокрема. 

Важливе значення для захисту права власності ВПО є положення ст. 55 Конституції 

України, в якій закріплено права і свободи людини, зокрема право на звернення за захистом 

своїх прав до суду, Конституційного Суду України чи Уповноваженого Верховної  

Ради з прав людини, а при використанні всіх національних способів захисту таких прав та 
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при їх неефективності звертатися за захистом до відповідних міжнародних судових  

установ чи організацій, членом або учасником яких є Україна [1]. Захист майнових прав, 

зокрема права власності, переміщенням осіб є предметом розгляду значної кількості судових 

справ майже на всій території України. Специфіка таких справ пов’язана з їх суб’єктним  

та об’єктним складом та зумовлює необхідність напрацювання чітких способів захисту  

прав ВПО. Так, наявність цивільно-правового статусу ВПО обумовлює особливість 

здійснення цивільно-правової охорони окремих майнових прав, зокрема житлових,  

спадкових, кредитних. 

Зауважимо, що в 2017 р. Апеляційним судом Харківської області було зроблено 

Узагальнення судової практики у справах щодо захисту майнових та немайнових прав, 

порушених у зв’язку з конфліктом на Донбасі, в якому було визначено, що здатність осіб 

здійснювати більшість своїх прав здебільшого залежить від їх можливості надати документи. 

Крім цього, часто трапляється, що в процесі переміщення такі документи може бути 

втрачено, знищено або навіть конфісковано у ВПО [2]. Тому початковим етапом у процедурі 

цивільно-правового захисту права власності ВПО є відновлення втрачених документів або 

визнання у судовому порядку права власності тощо. Наступний етап цивільно-правового 

захисту власності ВПО є обрання способу захисту. 

Способи захисту передбачені у ст. 16 Цивільного кодексу України. Йдеться про 

визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; 

відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов’язку в натурі; 

зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші 

способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 

визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади 

АР Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Суд може 

захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або 

законом чи судом у визначених законом випадках [3]. Наведені способи захисту можуть бути 

застосовані щодо захисту права власності ВПО. 

Крім того, при захисті майнових прав ВПО можуть бути застосовані і міжнародні 

правила, стандарти. Зокрема, принципи Паулу Сержіу Пінейру «Принципи з питань 

реституції житла та майна біженців та переміщених осіб». Згідно з принципом 21(1) «ніхто не 

може бути безпідставно позбавлений майна і власності», принцип 21(2) вказує на те, що 

майно ВПО повинно бути «за будь-яких обставин захищене, зокрема, від: розкрадання; 
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прямих чи не вибіркових нападів або інших проявів насильства; використання для прикриття 

військових операцій або цілей; каральних дій, та; знищення або експропріації як одного з 

видів колективного покарання». У Принципі 21(3) зазначається, що «необхідно забезпечити 

захист від знищення, а також від довільної або протизаконної експропріації, привласнення чи 

використання» майна та власності, що «було залишене ВПО» [4]. 

Незважаючи на існуючі міжнародні засади цивільно-правового захисту права  

власності ВПО, у Законі України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб» [5] не визначено засад захисту майнових прав, права власності ВПО. Окремі положення 

щодо цього містяться у ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України», зокрема: на  

тимчасово окупованій території право власності охороняється згідно із законодавством 

України; за ВПО зберігається право власності та інші речові права на майно, у тому числі на 

нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходяться на тимчасово окупованій 

території, якщо воно набуте відповідно до законів України; набуття та припинення  

права власності на нерухоме майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій  

території, здійснюється відповідно до законодавства України за межами тимчасово 

окупованої території [6]. 

Відповідно до практики ЄСПЛ бажаним засобом правового захисту внаслідок  

порушень права на власність є restitutio in integrum або повернення майна. Водночас  

ЄСПЛ майже завжди передбачає альтернативний варіант для уряду в разі, якщо реституція є 

неможливою, який полягає у виплаті фіксованої суми матеріальної шкоди. Враховуючи 

суспільно-політичну обстановку в Україні, можна констатувати, що жоден із таких  

принципів у нашій державі не виконується. ВПО не лише не отримують компенсацію за своє 

майно, яке вони втратили, а й не можуть захистити свої права, наприклад, право на житло, 

оскільки у державі відсутні відповідні механізми. Тому вбачається, що єдиним виходом із 

ситуація, яка склалася, є запровадження відповідних механізмів захисту прав особи, 

позбавленої майна у зв’язку з окупацією або воєнним конфліктом. Саме реституція має бути 

способом захисту в такій ситуації, а у разі її неможливості держава повинна надавати житло, 

аналогічне втраченому за ринковою вартістю або меншої вартості з компенсацією різниці або 

відшкодовувати ринкову вартість втраченого майна. 

Засади здійснення майнових прав ВПО розроблені у наукових джерелах, зокрема:  
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1) рівність суб’єктів при здійсненні майнових прав незалежно від факту 

переміщення;  

2) свобода здійснення майнових прав без будь-якого обмеження внаслідок факту 

переміщення;  

3) неприпустимість обмеження доступу до судового захисту внаслідок факту 

переміщення;  

4) неприпустимість позбавлення права власності, зокрема нездійснення особою 

права власності щодо майна, яке опинилося на окупованій території;  

5) неприпустимість незаконної зміни цивільно-правового статусу внутрішньо 

переміщеної особи тощо [7, с. 6]. 

Узагальнюючи наведене можна визначити такі засади цивільно-правового захисту права 

власності ВПО:  

1) непорушність права власності;  

2) доступ до судового захисту права власності;  

3) недопустимість обмеження права власності ВПО внаслідок факту переміщення;  

4) неприпустимість позбавлення права власності внаслідок нездійснення фактичного 

володіння та управління власністю;  

5) охорона права власності на майно, залишеного на окупованої території, за 

законодавством України;  

6) поширення правового режиму українського законодавства на майно, залишене на 

окупованих територіях. 
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ОСІБ, 

ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТИМЧАСОВИХ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ 

ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Від початку збройного конфлікту навесні 2014 року конституційний лад на території 

Донецька та Луганська фактично припинив своє існування. Так звані самопроголошені 

«Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» унеможливлюють 

дотримання прав людини приблизно 3 мільйонів українських громадян, що мешкають на 

підконтрольних їм територіях. Ними самовільно запроваджено власну нормативно-правову 

базу, а також створено мережу незаконних місць позбавлення волі, де затриманих піддають 

катуванням та жорстокому поводженню. Наприклад стаття однієї з міжнародних організацій 

з прав людини під назвою «Україна:Повстанські сили утримують і катують мирне 

населення». У матеріалі, розміщеному на сайті Human Rights Watch, описуються умови 

утримання полонених, захоплених проросійськими бойовиками. «Повстанські сили в Східній 

Україні, яких підтримує Росія, свавільно затримують мирних жителів, піддають їх тортурам, 

принижують людську гідність та змушують працювати 

Якщо говорити про грубе порушення бойовиками терористичних організацій прав 

людини то за висновками закордонних експертів та експертів України по правам людей, 

можна виділити порушення:  

– права на вільне пересування громадян  

дія Тимчасового порядку перетину лінії зіткнення; великі черги на пунктах в’їзду-

виїзду; мінометні обстріли транспортних коридорів із людськими жертвами, нелюдські 

перевірки особистих речей зокрема телефонів, комп’ютерів та іншої техніки тощо, перевірка 

мешканців родини та збір особистих даних без згоди людей для шантажування та 

використовування людського ресурсу у війні проти України. Також з особливою жорстокістю 

та цинізмом бойовики знущаються над літніми людьми. Пенсіонери, ветерани праці, а також 
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інваліди повинні стояти у черзі на перевірку документів більше 5-6 годин, коли українські 

прикордонники перевіряють документи та транспорт за 15-20 хвилин. Серед літніх людей 

зафіксовані випадки смерті на КПВВ «ДНР». Так Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в 

Україні повідомила про смерть 50 людей на непідконтрольних територіях. Також про це 

говорила радник з питань внутрішньо переміщених осіб Валерія Вершиніна: «У більшості 

випадків люди похилого віку вмирають від захворювань серця, найчастіше це відбувається 

влітку або взимку, коли дуже жарко або дуже холодно. Перетин лінії розмежування займає 

від чотирьох до восьми годин, і пенсіонерам необхідно долати ці перешкоди, щоб отримати 

свої законні пенсії. Необхідно позбавити людей від необхідності перетинати лінію 

розмежування так часто - зробити великим інтервал, з яким пенсіонери їздять на перевірки, 

або взагалі відмовитися від нього на користь більш технологічних методів перевірки». 

– економічних та соціальних прав  

Українське населення на непідконтрольній території фактично позбавлене державних 

соціально економічних гарантій; громадяни не мають належного доступу до соціальної 

допомоги, банківських рахунків та реєстрації актів цивільного стану; вони по збавлені права 

голосувати на місцевих виборах тощо. 

–  права на житло, землю та власність  

Відсутність комплексного механізму щодо компенсацій майнових втрат; неналежний 

захист приватної власності, мародерство та подальше руйнування власності населення у зоні 

конфлікту 

– права на охорону здоров’я 

Ліки у більшості випадків недоступні або ж надто дорогі; доступ до спеціалізованої 

медичної допомоги залишається вкрай обмеженим і забезпечується, здебільшого, виключно 

завдяки гуманітарній допомозі  

З метою забезпечення важливих інтересів суспільства і держави в умовах збройної 

агресії Російської Федерації Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та інші 

органи державної влади були вимушені приймати закони та рішення , які тягнуть за собою 

певний відступ від зобов’язань України за Міжнародним пактом про громадянські і політичні 

права та Конвенцією про захист прав людини. На жаль, на даний час в окремих районах 

Донецької і Луганської областей тимчасово припинена діяльність державних та 

правоохоронних органів України, діють незаконні збройні формування та присутні військові 

частини збройних сил Росії, Україна не контролює частину державного кордону з Росією. За 
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таких умов Україна не може гарантувати додержання прав людини на відповідній території в 

повному обсязі. 

Перемога у гібридній війні, яку розв’язала проти нас Російська Федерація, може бути 

досягнута не лише суто військовими засобами, а й за рахунок цілеспрямованої державної 

політики, спрямованої на об’єднання українського суспільства, зокрема, через нормативно-

правове забезпечення рівних прав і свобод усіх громадян, незалежно від їхнього місця 

проживання, статусу, чи електоральних уподобань. 

Завдяки військової агресії з боку Російської Федерації проти України, в державі 

появилися нові соціальні групи, які потребують державного захисту та підтримки. Це, 

цивільні громадяни, які не брали безпосередньої участі у збройному конфлікті, але 

страждають внаслідок бойових дій та відсутності можливості захистити свої права. 

Це населення, що проживає у зоні конфлікту, серед них: інваліди, які отримали 

інвалідність внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних у районах 

бойових дій, літні люди, які не можуть переїхати до підконтрольних України територій, 

громадяни які зазнали великі матеріальні збитки , що виникли у районах бойових дій. 

Внутрішньо переміщенні особи Населення, що перебуває у зоні збройного конфлікту, 

потерпає від порушення їх основоположних прав людини і громадянина. У таких випадках 

існує не лише постійна загроза життю, здоров’ю і майну цих осіб. Порушується нормальний 

порядок життя таких людей, у них виникає низка додаткових проблем і непритаманних 

мирному часу обов’язків. Зокрема, збройний конфлікт суттєво позначається на безпеці 

чоловіків жінок, дітей, літніх людей і людей з обмеженими фізичними можливостями. Певні 

проблеми громадян, які переселилися із зони конфлікту в інші регіони України залишаються 

наразі нерозв’язаними. Не вдалося відчутно знизити рівень соціальної напруженості як серед 

переселенців, так і загалом в українському суспільстві. Не відбулася належна інтеграція і 

соціальна адаптація переміщених осіб за новим місцем проживання. Неналежне забезпечення 

реалізації конституційних прав і свобод українських громадян, що проживали у зоні 

конфлікту дуже гостре питання, яке складається з окремих причин: 

 дефіцит фінансових ресурсів держави; 

 відсутність чіткого механізму та критеріїв відбору для надання соціальної 

підтримки переселенцям залежно від їхнього матеріального становища та соціального 

статусу; 
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 брак повної й достовірної інформації щодо розмірів збитків, завданих переселеним 

громадянам під час воєнних дій та відсутність механізму їхньої компенсації 

 недосконалість державної політики у сфері забезпечення переселених громадян 

робочими місцями, обмеженість інформації про можливості працевлаштування;  

 наявність у багатьох переселених громадян психофізіологічних травмі відсутність 

програми надання їм відповідної медико-соціальної допомоги. 

Сучасний характер і наслідки збройних конфліктів, у т. ч. гібридного характеру, 

потребують удосконалення українського законодавства з метою як найповнішого 

забезпечення прав, свобод, життя і здоров’я постраждалого мирного населення. 

На сьогоднішній день, існує низка нормативно-правових актів, які визначають 

особливості державного управління на сході України та покликані забезпечити соціальний 

захист місцевого населення, зокрема, це: Закони України «Про тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної операції», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», акти Кабінету Міністрів України про затвердження переліку населених 

пунктів, на територіях яких здійснювалася ООС, про створення Державного агентства з 

питань відновлення Донбасу, про обмеження поставок окремих товарів з тимчасово 

окупованої території на іншу територію України, про затвердження Комплексної державної 

програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які 

переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення ООС в інші 

регіони України. Українське законодавство потребує певних змін з метою якнайкращого 

забезпечення конституційних прав і свобод громадян України в умовах гібридного 

конфлікту. До такої роботи мають активно залучатися представники громадськості із зони 

конфлікту, оскільки вони як ніхто знають проблеми, з якими стикається населення, а також 

розуміють, що треба робити для відновлення безпеки і стабільності. Прикладом позитивної 

практики України у цій сфері можна вважати розробку проекту Тимчасового порядку 

контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів через лінію зіткнення у 

межах Донецької та Луганської областей, затвердженого керівником ООС. До цієї роботи 

активно залучалися не лише представники різних державних органів України, але й 

громадяни, що проживають безпосередньо у зоні конфлікту. 

Сучасне міжнародне право в галузі прав і свобод людини вимагає від держави 

постійного моніторингу виконання та вдосконалення власного законодавства у цій сфері. При 

цьому, питання забезпечення, охорони та захисту прав людини не розглядаються 
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міжнародною спільнотою як суто внутрішня справа держави. Принципово важливим є 

усвідомлення необхідності забезпечення прав людини за будь-яких обставин. Загальним 

принципом міжнародного права щодо збройних конфліктів є те, що має бути забезпечене 

гуманне ставлення до цивільного населення та осіб, які вийшли зі складу збройних сил обох 

сторін чи перестали брати участь у військових діях. 

Отже, проаналізувавши складне правове, економічне та соціальне становище в окремих 

районах Донецької та Луганської областях пропонується: 

 забезпечення належних державних гарантій захисту права на життя та наявність 

правових механізмів ефективного розслідування порушень цього права  

 протидії катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню чи покаранню; 

 захисту права на свободу та особисту недоторканність, ефективне розслідування 

злочинів насильницького зникнення, звільнення заручників, відновлення їхніх прав та 

забезпечення їхньої реабілітації; 

 забезпечення права на незалежний, справедливий суд у розумний строк, що 

відповідає європейським цінностям та світовим стандартам захисту прав людини; 

 запобігання та протидії усім формам дискримінації, гендерного насильства, 

торгівлі людьми та рабства, надання якісної допомоги жертвам; 

 проведення вчасного розслідування та вжиття відповідних заходів щодо будь-яких 

випадків пошкодження, конфіскації та розграбовування майна в зоні проведення ООС, 

вчинення інших кримінальних злочинів;  

 організації та проведення незалежних і своєчасних розслідувань за усіма 

обвинуваченнями щодо осіб, пов’язаних з позасудовими стратами, свавільним затриманням, 

катуванням та іншими формами жорстокого поводження; 

 забезпечення гідного поводження з тілами людей, що загинули внаслідок бойових 

дій та надання вільного доступу до місць їхнього захоронення. 

Міністерству інформаційної політики України, а також засобам масової інформації слід 

взяти до уваги, що висвітлення ролі жінок і молоді у збройному конфлікті на сході України та 

подоланні його наслідків сприятиме якісним змінам у розумінні суспільством відповідних 

проблем та визначенню підходів до їх вирішення. 

З метою належної реалізації громадянами України, з числа внутрішньо переміщених 

осіб, права на освіту Кабінету Міністрів України доцільно приділити увагу матеріально-
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технічному і фінансовому забезпеченню закладів освіти і науки, які були евакуйовані 

із зони проведення ООС. 

Кабінету Міністрів України, органам державної влади слід вживати заходів щодо 

широкого залучення представників громадянського суспільства до розробки проектів 

нормативно-правових актів з питань гарантування прав і свобод громадян України, що 

перебувають у зоні конфлікту, розробки заходів щодо деокупації та реінтеграції тимчасово 

непідконтрольних територій та до інших процесів мирного врегулювання. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ОСІБ, ЯКІ 

ПРОЖИВАЮТЬ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ 

ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

У зв’язку з існуванням збройного конфлікту на Сході України виникають проблеми 

захисту конституційних прав та свобод осіб, які проживають на тимчасово окупованих 

територіях. 

Так, відповідно до ЗУ «Про особливості державної політики із забезпечення державного 

суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях» основними напрямами захисту прав і свобод цивільного населення на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях є: 

1) захист основоположних політичних і громадянських прав і свобод людини; 

2) вжиття заходів для звільнення Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією 

Російської Федерації всіх незаконно затриманих, утримуваних громадян України; 

3) сприяння забезпеченню відновлення порушених матеріальних прав; 

4) сприяння забезпеченню соціально-економічних, екологічних та культурних 

потреб, зокрема шляхом реалізації заходів, визначених центральним органом виконавчої 

влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово 

окупованих територій, на виконання відповідних рішень Кабінету Міністрів України; 

5) надання правової та гуманітарної допомоги, у тому числі із залученням 

міжнародної допомоги, зокрема надання медичних та соціальних послуг на контрольованих 

Україною територіях; 

6) сприяння підтриманню культурних зв’язків; 
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7) забезпечення доступу до навчальних закладів та засобів масової інформації 

України [1]. 

Від початку збройного конфлікту на сході України весною 2014 року конституційний 

лад на тимчасово окупованій території Україні фактично припинив своє існування. Як 

зазначається у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, цивільне 

населення України заплатило найвищу ціну внаслідок значних порушень та зловживань у 

сфері прав людини, відсутності безпеки та колапсу верховенства права [2]. 

Протягом останніх шести років в непідконтрольних районах Донецької і Луганської 

областей припинена діяльність державних (у тому числі правоохоронних) органів України, 

діють незаконні збройні формування та присутні військові частини збройних сил  

Російської Федерації, Україна не контролює значну ділянку державного кордону з Росією.  

За таких умов Україна не може гарантувати додержання прав людини на відповідній 

території в повному обсязі [3]. 

Основними ознаками неналежного забезпечення основоположних конституційних прав 

і свобод українських громадян на окупованій території Донецької та Луганської областей, є 

порушення:  

 права на вільне пересування громадян (запровадження комендантської години; 

перетин КПВВ тільки за наявності дозволу від СБУ для переміщення осіб через лінію 

зіткнення у межах Донецької та Луганських областей; великі черги на пунктах в’їзду-виїзду; 

обстріли транспортних коридорів із людськими жертвами; принизливе відношення бойовиків 

до цивільного населення; у зв’язку запровадження карантину на тимчасово окупованих 

територіях та на підконтрольній території Україні взагалі зупинено роботу КПВВ, у певний 

період карантину бойовики пропускали цивільних осіб за певними списками від 

«Міністерства іноземних справ ЛНР», потрапити до яких виникало складнощі тощо); 

 право на доступ до інформації (блокування українських телеканалів, 

радіотрансляцій та українських сайтів); 

 право на свободу слова (переслідування активістів за свободу виявлення думок у 

соціальних мережах, а також збір інформації щодо їхніх дій в Інтернет-мережі); 

 право на свободу та особисту недоторканість (упродовж березня–квітня 2014 року 

згідно з підрахунками щонайменше 46 осіб були незаконно позбавлені волі. Більшість із них 

через певний час в результаті перемовин було звільнено, проте є й ті, хто й досі вважається 

безвісно зниклими. Випадки позасудових страт, насильницьких зникнень, свавільних 
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затримань, катувань, жорстокого поводження та сексуального насильства, пов’язаного з 

конфліктом, із 2014 року фіксують як національні правозахисні, так і міжнародні організації 

(у тому числі УВКБ ООН). Згідно інформації, наданої радником голови Служби безпеки 

України, представники самопроголошених ДНР та ЛНР продовжують утримувати у полоні 

близько 148 людей, у тому числі, цивільних осіб [4]; 

 права на свободу світогляду і віросповідання (в окупованих районах Донецької та 

Луганської областей більшості церков і релігійних громад, за винятком православних громад 

Московського патріархату, висунуто звинувачення в екстремізмі, шпигунстві на користь 

України чи США, диверсійній діяльності тощо, що супроводжується незаконними арештами і 

конфіскацією церковної власності. У зв’язку із захопленням церковних споруд окупаційною 

владою або у зв’язку з загрозою ідентифікації прихожан конкретної релігійної громади та 

подальшого їх переслідування вони змушені припинити свою релігійну діяльність або 

суттєво обмежити її та діяти у підпіллі. Вуличні мирні зібрання, зокрема, хресні ходи, 

молитовні та інші заходи стали неможливими) [5];  

 права на мирні зібрання та на свободу об’єднання (неможливість проведення 

відкритих і вільних зібрань на територіях ДНР та ЛНР, заборона альтернативних поглядів, 

покарання за протести чи зібрання проти політики озброєних груп);  

 економічних та соціальних прав (українське населення на непідконтрольній 

території фактично позбавлене державних соціально-економічних гарантій; громадяни не 

мають належного доступу до соціальної допомоги, банківських рахунків та реєстрації актів 

цивільного стану (наприклад, щоб укласти шлюб, який буде визнаний Україною та світом чи 

отримати свідоцтво про народження або смерть потрібно перетнути межу зіткнення); щоб 

отримати диплом про вищу освіту студентам з непідконтрольних території Україні потрібно 

складати іспити в містах Російської Федерації; вони позбавлені права голосувати на місцевих 

виборах. Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України» передбачено, що для громадян України, які 

проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, реалізація прав на 

зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на 

надання соціальних послуг виплата пенсій громадянам України здійснюється відповідно до 

законодавства України. Соціальному забезпеченню підлягають всі категорії громадян 

https://helsinki.org.ua/pravo-na-svobodu-ta-osobystu-nedotorkanist/#_ftn11
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України, які залишилися проживати на окупованій території або переселилися на материкову 

частину. Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, діти-інваліди та інші громадяни 

України, бездомні особи перебувають у складних життєвих обставинах і проживають на 

тимчасово окупованій території, мають право на отримання соціальних послуг відповідно до 

законодавства України тощо);  

 права на житло, землю та власність (приватне житло, залишене без нагляду на 

строк від 3 місяців, підлягає інвентаризації з можливим переданням у володіння іншим  

особам; відсутність комплексного механізму щодо компенсацій майнових втрат; неналежний 

захист приватної власності, мародерство та подальше руйнування власності населення  

у зоні конфлікту);  

 права на охорону здоров’я (ліки у більшості випадків недоступні або ж надто 

дорогі; доступ до спеціалізованої медичної допомоги залишається вкрай обмеженим і 

забезпечується, здебільшого, виключно завдяки гуманітарній допомозі; люди з інвалідністю 

не мають можливості отримувати безкоштовно окремі медикаменти, товари та щорічне 

лікування, а допомога у зв’язку з інвалідністю, яку виплачують в тимчасово окупованих 

територіях Донецької та Луганської областях, не покриває основних потреб; деякі ліки не 

мають аналогів на тимчасово окупованих територіях і потребують завозу лише з 

підконтрольних Україні територій, безпосередньо мешканцями непідконтрольних територій, 

оскільки офіційний ввіз та збут таких препаратів заборонено). 

Таким чином, виходячи із вище сказаного, державним органам України складно 

забезпечити конституційні права та свободи осіб, які проживають на тимчасово окупованих 

територіях Донецької та Луганської областей. 
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ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА СТАНОВИЩА ЖІНОК-ВПО ТА ЧОЛОВІКІВ-ВПО  

В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧІ ПРОГАЛИНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ 

 

Станом на 14 вересня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 млн. 457 тис. 665 переселенців з тимчасово 

окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Криму. Така кількість 

внутрішньо переміщених осіб потребує особливого захисту та соціальної підтримки. Хоча за 

останні п’ять років відбувався поступовий розвиток системи надання соціальної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам (далі – ВПО), разом з тим, все ще залишаються 

невирішеними проблеми з якими стикалися ВПО ще з початку АТО (ООС) та анексії Криму.  

Однією з таких проблем залишається неврахування гендерної специфіки, яку частіше 

ідентифікують з гендерними стереотипами. З одного боку гендерна специфіка полягає у 

особливостях ставлення до людини виходячи з її гендеру, а з іншого, у можливостях, 

спроможності людини реалізувати свої права виходячи з гендерної приналежності.  

Згідно Конституції України усі люди рівні перед законом, відповідно на державу 

покладається обов’язок забезпечити рівні можливості для усіх без винятку, не поділяючи 

людей на жінок і чоловіків. Хоча усі без винятку внутрішньо переміщені особи зіткнулися з 

рядом проблем ефективності реалізації власних прав і свобод, що гарантовані Конституцією 

України, в тому числі виборчих прав, трудових, економічних та соціальних прав, захисту 

права власності, відновлення втрачених ідентифікуючих документів тощо, але вирішення 

таких проблем мало гендерну особливість. Тобто, виходячи з рівних прав, механізм реалізації 

зазначених прав був різний, й подекуди запропоновані можливі механізми не були розроблені 

з урахуванням гендерної специфіки.   

Окрім того, однією з фундаментальних проблем є – проблема розподілу гендерних 

ролей та наявність гендерних стереотипів. Жінки-ВПО все ще залишаються більш 

вразливими, й потребують окремого дбайливого ставлення та захисту з боку держави. У Звіті 

«Про гендерний аналіз результатів всеукраїнського опитування щодо дотримання прав ВПО» 
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який був складений за результатами проведеного дослідження Українським інститутом 

соціальних досліджень ім. Олександра Яременка зазначається що гендерна специфіка 

постійно супроводжувала процес адаптації ВПО на нових місцях проживання [2]. Жінки-

ВПО не виходять за межі основної жіночої функції, до якої історично прив’язують жінок 

взагалі – функції обслуговування. Як чоловіки-ВПО залишаються в межах своєї функції – 

функції забезпечення. Основні гендерні стереотипи щодо ролей, функцій та розподілу сфер 

між жінками та чоловіками знайшли відображення і у цьому дослідженні. За жінками 

залишається функція обслуговування (у тому числі відвідування усіх державних та 

соціальних інституцій), догляд за дітьми та іншими родичами, а за чоловіками – функції 

«забезпечення» (заробляння грошей, в тому числі і нелегально, започаткування бізнесу, 

трудова міграція) [2]. Це ще раз свідчить про те, що навіть змінюючи місце проживання, 

зайнятість та часто навіть при суттєвій зміні соціального статусу, гендерні ролі та стереотипи 

у стосунках, ставленні та очікуванні до поведінки чоловіків та жінок зберігається [2]. 

Відповідно це спричиняє таки негативні наслідки як  перебування жінок-ВПО у економічно-

вразливішому стані ніж чоловіки (27,5 % опитаних жінок змушені економити навіть на їжі). 

Питома вага жінок перебуває у фінансово-економічна залежать від чоловіків чи інших членів 

родини. Жінки частіше ніж чоловіки самостійно утримують дітей, менше зайняті на ринку 

праці та менше започаткують власний бізнес, суттєво більше відчувають брак коштів, ніж 

чоловіки-ВПО та більше змушені заощаджувати [2]. Гендерна специфіка існує і у питаннях 

відповідальності та вихованню неповнолітніх дітей – лише 27,1 % чоловіків проживає разом з 

дітьми до 18 років при тому 41,6 % жінок самостійно виховують неповнолітніх дітей.   

Відповідно це ставить жінок-ВПО у більш вразливіше положення аніж чоловіків. Окрім того 

дослідження показали, що жінки-ВПО усе частіше стають жертвами домашнього насильства 

(це одна з найпоширеніших проблем, яка стосується біля 30 % жінок в Україні). Хоча, 

чоловіки, так само, як і жінки, занепокоєні питанням сексуальних домагань на робочому 

місці. 13 % респондентів, що відповідає 4,5 мільйона дорослих українців, зазначили, що вони 

знають когось, хто став жертвою сексуальних домагань. Чверть населення (8,7 мільйона 

українців) знає особисто когось, хто став жертвою домашнього насильства (частина людей 

може знати одну й ту саму жертву, тому не йдеться про 8,7 мільйона жертв) [3].  

Усе вищевикладене і свідчить про існування прогалин у чинному законодавстві в 

частині усунення гендерних стереотипів, а подекуди ігнорування гендерної специфіки.  Хоча, 

чоловіки і жінки в Україні прагнуть бачити зміни в традиційних ролях чоловіків та жінок. 
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77 % українців стверджують, що рівність між чоловіками та жінками важлива для них. 71 % 

респондентів вважають, що чоловіки та жінки мають бути рівною мірою залучені до 

сімейного життя, і лише 40 % погоджуються, що поточна ситуація є такою. Дві третини 

українців бачать, що наразі в політичному житті країни домінують чоловіки, але лише  

36 % вважають, що так має бути [3]. Такі цифри вказують на прагнення досягнути гендерної 

рівності у суспільстві, натомість чинне законодавство, яке є наслідком пострадянських часів, 

створює значні перешкоди у вирішенні цієї суспільної проблеми. 

Разом з тим, гендерна специфіка має бути передбачена при розробці чинного 

законодавства. Забезпечення прав і свобод людини є обов’язком держави, але нажаль, 

відповідальність за порушення взятих державою обов’язав не передбачена. Тому і надалі 

виникають проблеми забезпечення гендерної рівності. Безумовно усі люди є рівними перед 

законом, але де-факто дослідження вказують на різні умови існування й вирішення нагальних 

побутових проблем чоловіками й жінками. 

Сьогодні є дуже важливою проблема законотворчого процесу щодо забезпечення не 

лише рівних прав, а й рівних можливостей жінок та чоловіків, заснованого на тому, що права 

людини є невід’ємною частиною загальних прав людини.  Рівність прав і свобод людини і 

громадянина незалежно від статі визначається і гарантується Конституцією України, іншими 

законодавчими актами. Конституція України встановила такі ж стандарти в сфері гендерної 

рівності, що закріплені в Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про 

громадянські та політичні права, Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні 

права, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про ліквідацію 

всіх форм дискримінації щодо жінок, інших міжнародних документах. Права безумовно 

повинні бути рівними, але розробка механізмів реалізації визначених прав повинна 

будуватися виходячи з гендерної специфіки.  

Особливе значення для усунення гендерної стереотипів в Україні  є впровадження 

положень забезпечення гендерної рівності які визначенні у Стамбульській конвенції та 

Стратегії гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки. Нажаль в Україні й досі не 

ратифікована Стамбульська  конвенція, а це можна вважати значною законодавчою 

прогалиною у питанні забезпечення рівності жінок та чоловіків. Особливо це стосується 

жертв збройних конфліктів. Забезпечення гендерної рівності з одного боку повинно 

відбуватися при умові усунення гендерних стереотипів, а з іншого врахувати гендерну 



 

558 

 

специфіку, й впровадити гендерно чутливі заходи захисту жінок, які перебувають у важкому 

становищі та потребують захисту.  

 

Список використаних джерел 

1. Переселенец: статус, определяющий судьбу // Донецкие новости. 27.11.2017 року. 

URL: https://dnews.dn.ua/news/658358 

2. Звіт «Про гендерний аналіз результатів всеукраїнського опитування щодо 

дотримання прав ВПО», який був складений за результатами проведеного дослідження 

Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка від 24 жовтня  

2017 року. URL: http://www.un.org.ua/images/documents/4533/gender-analysis-updated.pdf 

3. Іванна Климпуш-Цинцадзе презентувала результати першого національного 

опитування щодо рівності чоловіків та жінок. URL:  https://www.kmu.gov.ua/news/ivanna-

klimpush-cincadze-prezentuvala-rezultati-pershogo-nacionalnogo-opituvannya-shchodo-rivnosti-

cholovikiv-ta-zhinok 

4. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу із цими явищами. URL: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900

001680462546 

6. Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки. URL: 

https://rm.coe.int/prems-041318-gbr-gender-equality-strategy-2023-ukr-new2/16808b35a4 

7. Дмитрієва М.М. Лінгвістичний експеримент як інструмент для вимірювання 

гендерної чутливості. URL: http : // www.linguistics.kiev.ua / seminar /2003/12/18/ sem 01_02_7. 

html 4.  

8. Дмітрієва М. М. Гендерна термінологія: національне vs. інтернаціональне URL: 

http://www.linguistics.kiev.ua /seminar/2005 /03/07/ seminar_3_genderna_t_35.html 

  

https://dnews.dn.ua/news/658358
http://www.un.org.ua/images/documents/4533/gender-analysis-updated.pdf
https://www.kmu.gov.ua/news/ivanna-klimpush-cincadze-prezentuvala-rezultati-pershogo-nacionalnogo-opituvannya-shchodo-rivnosti-cholovikiv-ta-zhinok
https://www.kmu.gov.ua/news/ivanna-klimpush-cincadze-prezentuvala-rezultati-pershogo-nacionalnogo-opituvannya-shchodo-rivnosti-cholovikiv-ta-zhinok
https://www.kmu.gov.ua/news/ivanna-klimpush-cincadze-prezentuvala-rezultati-pershogo-nacionalnogo-opituvannya-shchodo-rivnosti-cholovikiv-ta-zhinok
https://rm.coe.int/prems-041318-gbr-gender-equality-strategy-2023-ukr-new2/16808b35a4


 

559 

 

Лудан Руслан Васильович, 
науковий співробітник 

 НДІ праці і зайнятості населення  

Мінсоцполітики і НАН України  

 

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ЩОДО 

ЗАПОБІГАННЯ БІДНОСТІ 

 

Військова агресія Російської Федерації проти України в окремих районах Луганської та 

Донецької областей, анексія Автономної Республіки Крим змусила тисячі громадян змінити 

своє місце проживання та переселитися в інші регіони нашої держави. Це спричинило появу 

не тільки нового суб’єкта права соціального забезпечення – внутрішньо переміщеної особи, а 

й нових для соціально-забезпечувальної сфери проблем, передусім щодо працевлаштування, 

забезпечення житлом, відновлення пенсійних виплат, грошових допомог, медичної допомоги, 

що потребують вирішення. Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим й окремих 

районів Луганської і Донецької областей, що спричинила внутрішнє переміщення осіб, є 

соціальним ризиком, від несприятливих наслідків якого чинним законодавством України 

передбачені заходи соціального захисту. 

Відповідно до ст. 1 Закону України від 20.10.2014 р. № 1706-VII «Про забезпечення прав 

і свобод внутрішньо переміщених осіб» [1] – внутрішньо переміщеною особою (далі – ВПО) 

є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на  

території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні,  

яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою 

уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних 

проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 

техногенного характеру. 

У зв’язку з ситуацією на сході країни та масовим переміщенням населення з Донецької 

та Луганської областей в інші регіони країни прояви нової бідності зумовлюють необхідність 

розробки нових стратегічних підходів. Реалізація Стратегії подолання бідності передбачає 

здійснити комплекс заходів, спрямованих на створення умов для продуктивної зайнятості 

населення, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції, посилення їх соціального захисту, 

удосконалення системи державних соціальних стандартів та гарантій, ліквідацію 

неефективних пільг, дотримання принципів адресності та соціальної справедливості при 
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отриманні соціальної підтримки населення, упередження соціального відчуження найбільш 

вразливих категорій громадян. 

Тривалий час у країні спостерігався поступовий процес збідніння населення, проте нині 

відбуваються суттєві зміни, зумовлені передусім економічним спадом та бойовими діями на 

сході Україні, які мають значний вплив на різні сфери життя, зокрема соціальну. Тож рівень 

бідності зростає за всіма критеріями. Однак бідність, спричинена подіями на сході, набула 

нової форми – раптової. Вона настає в разі втрати всього майна та джерел для існування, 

тобто людина в один момент, маючи певний рівень достатку, його втрачає і стає бідною. До 

бойових дій ВПО мали певні соціально визнані блага: майно, роботу, стабільний заробіток, 

освіту, що за українськими мірками було прийнятним соціальним статусом та рівнем доходів 

та давало можливість відносити себе до середнього класу. Раптова бідність та раптове 

збідніння, максимально наблизило певну частину ВПО до межі бідності, й відтепер вони 

становлять нову групу - так званих нових бідних [5]. Ці люди відрізняються від звичайних 

груп бідних за такими критеріями:  

1) причина бідності: бойові дії на сході України та анексія АР Криму змусили  

майже 2 млн осіб залишити майно і роботу, змінити місце проживання; 

2) часовий проміжок: настання бідності відбулося непередбачувано, випадково, 

неочікувано. На відміну від класичних бідних, для яких бідність – поступовий шлях; 

3) психологія бідності: ВПО, що опинилися в складних життєвих умовах, не 

відчували себе бідними (за винятком тих, хто й до переміщення був бідним), оскільки до 

бойових дій мали певний статус у суспільстві, який давав змогу задовольняти потреби на 

доволі високому рівні. 

Саме психологічний фактор є найбільшою відмінністю раптово бідних від бідних. проте 

ця група людей не має свідомості бідної людини, навпаки, вважає себе активними членами 

суспільства, здатними самостійно вирішувати свої проблеми. Проте, для значної кількості 

ВПО на новому місці проживання не вдається відновити втрачені блага та соціальний статус. 

Проблеми із проживанням, роботою, інтеграцією до нової громади стають найбільш 

актуальними для них [5]. Втрата роботи та складнощі з її отриманням на новому місці є ще 

однією проблемою ВПО. Пошук роботи ускладнюється ще й тим, що відбувається на тлі 

загального спаду попиту на робочу силу, що зумовлено економічним спадом, який створює 

високу напругу на ринку праці. Крім того, значну частину ВПО складають мешканці 

індустріального регіону, для якого властива важка промисловість, а тому на працівників, які 
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користувалися попитом на донецькому та луганському ринках праці, не завжди є попит в 

інших регіонах. Тобто регіонально локалізовані ринки праці також вносять перешкоди на 

шляху пошуку роботи, особливо для тих, працівників, які є середнього і старшого віку і для 

яких праця та кваліфікація в виробничій сфері була основною. Тому кваліфікація та досвід 

багатьох ВПО, що слугували для них високим статусом на ринку праці на Донбасі, в інших 

областях України робить їх неконкурентоспроможними в інших професіях. Проблема 

локальних ринків праці відображена в результатах дослідження Міжнародної організації 

праці щодо зайнятості ВПО. Було виявлено, що найчастіше відмовою від реєстрації у 

Державній службі зайнятості є те, що у базі вакансій служби переважно дуже 

низькооплачувані вакансії та брак вакансій за фахом безробітних ВПО. А найбільшим 

сектором економіки, де ВПО знаходять роботу стала оптова та роздрібна торгівля, ремонт 

автотранспортних засобів тощо. На другому і третьому місці сфери діяльності, як  

будівництво та інші види діяльності сфери послуг [4]. Цінним аспектом в Стратегії очевидно 

є визнання окрім сталих категорій серед бідного населення появи нових вразливих до 

бідності груп населення – внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної 

операції та всіх осіб, постраждалі від збройного конфлікту на сході України [2]. Це в свою 

чергу означає визнання на офіційному рівні окремої групи бідних – раптово бідних та 

вразливих до бідності внаслідок воєнних дій, а тому для них передбачені власні умови 

подолання та профілактики бідності. 

З метою державної підтримки та запобіганню поширенню раптової бідності серед 

внутрішньо перемішених осіб внаслідок бойових дій необхіднє, у першу чергу, підвищення 

адресності надання їм соціального допомоги, яка має, серед іншого, такі заходи: 

 Для вчасного виявлення сімей, що знаходяться на межі бідності та надання їм 

необхідного соціального супроводу та запобігання бідності серед ВПО необхідно Комплексну 

державну програму щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які 

переселилися з тимчасово окупованої території України в інші регіони України, доповнити 

таким пунктом: «Виявлення та налагодження соціального супроводу сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах внаслідок переселення із зони ведення бойових дій»; 

 Для виявлення бідності серед ВПО, а також оцінки масштабів цього явища та 

проведення заходів з профілактики вразливості до бідності необхідно внести зміни до Єдиної 

інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб щодо доповнення даних 

інформацією про дохід на одного члена сім’ї в місяць з метою раннього виявлення сімей, що 
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потрапили у складні життєві обставини; 

 Для запобігання бідності серед сімей ВПО, які не є бідними, але є вразливими до 

бідності необхідно звільнити від оподаткування операції оренди житла, яке надається 

внутрішньо переміщеним особам на основі легальних договорів оренди, за умови, що дохід 

на одного члена сім’ї не перевищує двох прожиткових мінімумів; 

 Для реалізації заходів щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, 

передбачених Програмою, Міністерству фінансів визначити джерела фінансування при 

внесенні змін до Державного бюджету на поточний та встановити їх при формуванні 

Державного бюджету на наступний 2021 р. або в рамках капітальних видатків, які 

розподіляються Кабінетом Міністрів України.  

Крім того, держава повинна підтримати тих ВПО, сім’ї яких за своїм економічним 

становищем не потребують участі у переважній частині соціальних програм і проектів. У той 

же час цей прошарок ВПО безумовно потребує певної державної підтримки у напряму, 

щонайменше, збереження їхнього матеріального становища; 

 Також заслуговує на увагу законодавчий досвід таких зарубіжних країн, як Грузія, 

Азербайджанська Республіка, Сербська Республіка у сфері соціального захисту внутрішньо 

переміщених осіб. Йдеться про використання бальної системи оцінки потреб внутрішньо 

переміщених осіб при наданні грошової допомоги, розширення цільових державних програм, 

запровадження тимчасових податкових пільг для роботодавців, які працевлаштовують 

внутрішньо переміщених осіб (Грузія); покладення на державні органи обов’язку надання 

всіх необхідних для внутрішньо переміщеної особи документів, а також сприяння у їх видачі 

або заміні при втраті чи пошкодженні внаслідок переміщення (Сербська Республіка). 

Соціологічні дослідження показують, що у професійному розрізі серед ВПО наявні 

працівники різної кваліфікації за широким спектром видів економічної діяльності. При цьому 

багато з них готові до підвищення кваліфікації або перенавчання у відповідності до 

конкретних умов на місцевому ринку праці. Це повинно бути враховано у відповідних 

програмах підготовки працівників-фахівців у центрах зайнятості. 
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБОВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВИ В АСПЕКТІ ЗАХИСТУ ПРАВ 

СУБ’ЄКТІВ ВЛАСНОСТІ І ГОСПОДАРЮВАННЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

  

За частиною четвертою статті 13 Конституції України на державу покладається 

конституційний обов’язок забезпечити захист прав усіх суб’єктів права власності і 

господарювання, соціальну спрямованість економіки тощо. Норми Основного Закону 

держави мають імперативний характер, тому такий захист прав має бути повноцінним, 

достатнім і гарантованим, інакше – матиме місце невиконання чи/або неналежне виконання 

державою своїх конституційних обов’язків. Відтак, постає питання: якщо держава неналежно 

виконує свої конституційні обов’язки, то чи має вона «моральне» право вимагати від інших 

суб’єктів правовідносин беззаперечного виконання ними своїх конституційних обов’язків 

Відповідь: однозначна «так» має, оскільки норми моралі не є нормами права, хоча останні 

формуються з урахуванням перших.  

У зв’язку з воєнними подіями на Сході України, які тривають шостий рік поспіль, 

втрачено контроль на державним кордоном України порушено територіальну цілісність 

держави і державний суверенітет України, що фактично унеможливлює захист прав усіх 

суб’єктів права власності і господарювання на тимчасово окупованій території.  

Проте виправдання бездіяльності держави в цьому аспекті є помилковим і навіть недоречним. 

Справа в тому, що держава фактично два роки (2014, 2015 роки) не приймала жодних  

дієвих кроків для розв’язання основних економічних проблем громадян України, які  

переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції в інші регіони України, не забезпечила зниження рівня соціальної 

напруженості в суспільстві, вона самоусунулася від сприяння інтеграції та соціально-

економічній адаптації таких осіб за новим місцем проживання, не організувала державну 

допомогу в забезпеченні створення належних умов для бізнесової їх активності і соціальної 

життєдіяльності, не створила умов для реалізації бізнесового потенціалу переселених осіб, а 

також не змогла забезпечити системну соціальну, медичну, психологічну і матеріальну 

підтримку вимушених переселенців.  
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Держава фактично осунулася від створення економічних програм в аспекті компенсації 

завданої громадянам України (як вимушеним переселенцям) шкоди, зокрема майнової 

(матеріальної), моральної тощо. Громадяни України, які у 2014 році не з їхньої вини стали 

вимушеними переселенцями, втратили не тільки власне помешкання, а й роботу і свій бізнес, 

що нерідко було єдиним джерелом доходу тисяч родин, в яких на утриманні були десятки 

тисяч дітей, зокрема й неповнолітніх.  

За юридичною позицією Конституційного Суду України, висловленою ним у Рішенні 

від 13 червня 2019 року № 4-р/2019, «Україна як правова держава має своїм пріоритетом 

гарантування прав і свобод людини і громадянина. З цією метою держава зобов’язана 

запроваджувати юридичне регулювання, яке відповідає конституційним нормам і принципам, 

необхідне для забезпечення реалізації прав і свобод кожної особи та їх ефективного 

поновлення» (абзац шостий підпункту 2.1. пункту 2 мотивувальної частини) [1]. Отже, 

враховуючи реалії національного державотворення 2014/2015 років, вкажемо, що держава 

фактично осунулася від виконання своїх конституційних обов’язків в аспекті забезпечення 

реального захисту майнових, бізнесових, соціальних та інших прав тих громадян України, які 

у зв’язку з військовими подіями на Сході України стали вимушеними переселенцями. 

Так, Кабінет Міністрів України лише 16 грудня 2015 року прийняв постанову  

«Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації 

та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України 

та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період  

до 2017 року» № 1094, яка набрала чинності 29 грудня 2015 року [2]. 

Такий крок держави був правильним, але невиправдано довгоочікуваним: 

по-перше, держава втратила шанс забезпечити організовану евакуацію громадян 

України, які вимушено потрапили у зону воєнних дій та суміжних з нею територій, вона не 

надала їм транспортного та іншого забезпечення не тільки для перевезення певного  

набору особистих речей, а й не спробувала налагодити організований виїзд транспорту для їх 

особистої евакуації з небезпечних територій. Відповідно до статті 15 Закону України  

«Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення  

економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12 серпня 2014 року 

№ 1636-VII [3], яка має назву «Евакуація бізнесу з тимчасово окупованої території України» 

лише вказано, що «будь-якій юридичній особі - резиденту України, яка змінює (змінила) своє 

місцезнаходження з тимчасово окупованої території на іншу територію України  
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списується податковий борг, суми розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань за 

будь-якими податками (зборами, обов’язковими платежами), що виникли з моменту 

тимчасової окупації». Отже. держава констатувала реальні проблеми суб’єктів 

господарювання, проте не вчинила дієвих кроків в аспекті гарантування їхніх конституційних 

прав та законних інтересів; 

по-друге, держава не допомогла суб’єктам господарювання вивести виробниче 

устаткування із небезпечних зон, охоплених військовим конфліктом, з подальшим їх 

розташуванням і налагодженням виробництва в підконтрольній Україні території.  

Звичайно, що військовий конфлікт – це завжди форс-мажорні обставини, проте держава й не 

спробувала забезпечити переміщення у підконтрольну Україні територію хоча б частини того 

виробничого устаткування, яке можна було б евакуювати. Наразі фактично непоправних 

економічних утрат зазнала Україна у багатьох сферах господарювання, особливо вони є 

відчутними у металургійній та вугільній промисловості: металургія становила  

стабільне джерело валютних надходжень в Україну, а вугілля – сировинний ресурс для 

металургійного виробництва. 

Загалом Україна втратила під час військової агресії на Сході понад двадцять відсотків 

ВВП, отримала вкрай знецінену національну валюту – гривню, яка за розрахунками 

міжнародних експертів визнана найбільш недооціненою валютою в світі, а також  

наша держава і надалі щороку продовжує втрачати понад шість мільярдів доларів 

інвестиційних надходжень. Зважаючи на мільярдні економічні втрати нашої держави  

через військову агресію з боку РФ на Сході нашої держави, Україна мала б щороку подавати 

тисячі судових позовів до міжнародних судових органів, проте такої активної позиції з боку 

України і донині не спостерігається; 

по-третє, в Україні не була своєчасно створена Єдина інформаційна база даних про 

внутрішньо переміщених осіб, тому держава весною-літом 2014 року не зуміла організувати 

й системну підтримку таких осіб, включаючи їх тимчасове розміщення, працевлаштування, 

навчання, професійну перепідготовку відповідно до суспільних потреб і намірів та особистих 

можливостей переселених громадян України; 

по-четверте, органи державної влади не подбали про спрощену процедуру відновлення 

втрачених документів, які посвідчують особу громадянина України, та інших документів, 

необхідних для визнання та реалізації економічних, соціальних та інших прав переселених 
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громадян. Втрата документів фактично й унеможливлювала реалізацію конституційного 

права переселених осіб на здійснення ними господарчої діяльності тощо; 

по-п’яте, Україна належно не використала економічну допомогу іноземних держав, 

міжнародних організацій в аспекті залучення економічної, соціальної та іншої підтримки 

переселених громадян, що мало б відбуватися шляхом активного укладення відповідних 

міжнародних договорів, меморандумів (протоколів про наміри) щодо сприяння соціальній 

підтримці переселених громадян тощо; 

по-шосте, в Україні не було ухвалено програму щодо виділення в установленому 

порядку земельних ділянок для будівництва і розвитку об’єктів господарювання, будівництва 

житла переселеним громадянам з урахуванням їх потреб і потенціалу щодо можливостей 

перспективного працевлаштування тощо. 

Отже, наведені та й інші питання не були своєчасно вирішені державою, незважаючи на 

те, що загальна кількість переселених осіб становить понад 1 млн 200 тисяч, абсолютна 

більшість з яких є громадяни України. Вони мають абсолютно законні вимоги розраховувати 

на своєчасну, максимально необхідну і вичерпну реалізацію державою її конституційних 

обов’язків щодо захисту кожного переселенця, його життя і здоров’я, честі і гідності, 

недоторканності і безпеки, що визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави та є головним конституційним 

обов’язком держави, за неналежне виконання якого держава відповідає перед людиною 

(стаття 3 Конституції України). 

Крім того, військова агресія російської держави зумовила суттєве матеріальне зубожіння 

кожного громадянина України. Так, 03 серпня 2020 року минуло 6 років з часу набрання 

чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

інших законодавчих актів» від 31 липня 2014 року № 1621 [4], яким «тимчасово» (початково до 

1 січня 2015 року) було встановлено військовий збір, проте він існує й донині. Його ставка 

становить 1,5 % доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є 

фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Зокрема, за 

інформацією Державної казначейської служби України, за 2014 рік до державного бюджету 

надійшло 2,5 млрд грн, 2015 рік – 9,153 млрд грн, 2016 рік – 11, 457 млрд грн, за 2017 рік –  

15, 067 млрд грн, за 2018 рік – 18,723 млрд грн, за 2019 – понад 20 млрд грн. Наведені вище 

кошти назавжди вилучені з кишень фізичних та юридичних осіб в Україні, де майже вісім 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4178
https://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ006769
https://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ006769
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відсотків осіб отримують мінімальну заробітну плату (4 723 грн), яка наразі становить лише 

170 дол, що є найнижчим показником заробітної плати в європейських державах.  

Наразі Україна вчиняє певні кроки в аспекті покращення економічних основ для 

розвитку господарської діяльності. Так, 14 січня 2020 року Верховна Рада України  

ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний  

бюджет України на 2020 рік» щодо забезпечення функціонування Фонду розвитку 

підприємництва» № 436-ІХ [5], відповідно до якого виділено 2 млрд грн для запуску 

програми кредитів під 5, 7 та 9 відсотків для підтримки мікро- та малого бізнесу в Україні. 

Проте цей закон не надає жодних пільг, переваг тим суб’єктам господарювання, які втратили 

свій бізнес через воєнний конфлікт на Сході України і вимушені були все починати з нуля на 

підконтрольній нашій державі території. 

Не менш вразливим для переселених осіб є питання щодо реалізації їх права на земельні 

паї, що розташовані на непідконтрольній Україні території. Справа в тому, що відповідно до 

статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» від 5 червня 2003 року № 899-IV у разі, якщо власник 

паю або його спадкоємець не оформить право власності на цю земельну ділянку, він 

вважатиметься таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Ділянка буде 

вважатись «незатребуваною», її буде передано у комунальну власність територіальної 

громади, на території якої вона розташована. Отже, земельні паї відійдуть у комунальну 

власність, а механізму повернення цих земельних ділянок власникам наразі немає. 

Таким чином, незважаючи на те, що норми Конституції України мають імперативний 

характер і прямо зобов’язують державу забезпечити захист прав усіх суб’єктів права 

власності і господарювання на всій території України, проте держава, як свідчить практика 

національного державотворення, ігнорує ці конституційні приписи, неналежно використовує 

свій державно-владний потенціал, що не відповідає принципам верховенства права, 

демократії, законності тощо. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ УЧАСНИКІВ ООС/АТО: 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 

Право на працю являється одним з фундаментальних прав і свобод людини і 

громадянина, яке визнане та врегульоване на міжнародному рівні всіма країнами світу. 

Питання забезпечення права на працю на сьогодні особливо актуальним є для осіб, які 

потребують додаткового захисту від держави, до них належать: особи з інвалідністю, 

неповнолітні, малозабезпечені сім’ї, внутрішньо переміщені особи, учасники ООС/АТО та 

інші категорії громадян. З метою посилення соціального забезпечення учасників ООС/АТО 

протягом 2019-2020 року в Україні було прийнято понад 11 законів, спрямованих на загальне 

покращення забезпечення соціальними правами учасників ООС/АТО, в тому числі 

врегулювання питання забезпечення права на працю. Проте внесені зміни не вирішили всіх 

існуючих проблем у даній сфері, тому вагомість та необхідність дослідження зазначеної 

проблеми не викликає жодних сумнівів. 

В Україні право на працю є конституційним правом, яке закріплене в ст. 43 Основного 

Закону, де зазначається, що держава створює умови для повного здійснення громадянами 

права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, 

реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів 

відповідно до суспільних потреб [1]. На міжнародному рівні право на працю проголошено 

Загальною декларацією прав людини [2], Міжнародним Пактом про економічні, соціальні та 

культурні права [3], Конвенціями і Рекомендаціями Міжнародної організації праці [4; 5], 

Європейською соціальною хартією [6]. 

Право на працю визначають як у широкому так і вузькому сенсі. На думку 

Н. Гетьманцевої, у широкому розумінні право на працю – це право кожного громадянина 

вимагати у держави створення правових механізмів, які гарантують можливість кожному 

громадянину вибір місця роботи, виду діяльності та роду занять та створюють умови і 

фактори, що спрямовані на реалізацію права на працю, самовираження людини у процесі 

трудової діяльності та її захист [7, С. 87–88]. У вузькому розумінні право на працю – це 
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забезпечене і гарантоване на конституційному рівні право особи мати можливість реалізувати 

свою здатність до праці шляхом укладення трудового договору чи в інший спосіб для 

задоволення своїх матеріальних і духовних потреб, а отже, юридично гарантована 

можливість вимагати від роботодавця усунення незаконних перепон для реалізації даного 

права [7, С. 87–88]. Виходячи з цього, право на працю включає в себе: вибір місця роботи, 

створення належних умов для реалізації права на працю, захист від безробіття. 

Право на працю в Україні регламентується досить широкою системою нормативно-

правових актів. Так, частиною 5 статті 42 Кодексу законів про працю України учасникам 

ООС/АТО передбачено переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у 

зв’язку із змінами в організації виробництва і праці [8]. Крім того, відповідно до  

ст. 119 зазначеного Кодексу, за мобілізованими працівниками (учасниками ООС/АТО), під 

час дії особливого періоду, а також прийнятими на військову службу за контрактом, у тому 

числі при укладенні нового контракту, на строк до закінчення особливого періоду або до дня 

фактичного звільнення зберігається: робоче місце, посада та середній заробіток (незалежно 

від підпорядкування та форми власності) [8].  

Незважаючи на правове забезпечення окремих аспектів права на працю учасників 

ООС/АТО в українському законодавстві, в сучасних реаліях вони опинялися в ситуаціях, 

коли недобросовісні роботодавці недотримуються встановлених законодавством вимог  

щодо збереження робочого місця. Тому з метою належного забезпечення права на працю 

учасників ООС/АТО у 2015 році було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених 

законом гарантій працівникам, призваним на військову службу» від 03.11.2015 № 734-VIII, 

відповідно до норм якого роботодавцям було встановлено фінансову відповідальність за 

незбереження робочого місця на час призову у вигляді штрафу, який складає чотирикратний 

розмір мінімальної заробітної плати, а до юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців,  

які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої – третьої груп, 

застосовується попередження; на посадових осіб підприємств, установ і організацій 

незалежно від форми власності та фізичних осіб – підприємців, які використовують  

найману працю санкція передбачає від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян [9]. Проте, введена фінансова відповідальність не вирішила проблем 

збереження робочих місць учасників ООС/АТО, адже штраф за порушення гарантій 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T190378.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T190378.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T190378.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T190378.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150734.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150734.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150734.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150734.html
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збереження робочого місця учасникам ООС/АТО складає невелику суму, а контроль за 

виконанням цих вимог відсутній.  

Наступне, на чому хочемо зупинитися, це – працевлаштування учасників ООС/АТО.  

З метою належного забезпечення права на працю учасників ООС/АТО в Закон України  

від 05.07.2012 № 5067-VI «Про зайнятість населення» у 2016 році були внесені зміни, 

відповідно до яких учасників ООС/АТО віднесено до категорії громадян, що мають додаткові 

гарантії у сприянні працевлаштуванню [10]. Відповідно до ч. 2 ст. 14 зазначеного Закону, 

учасники ООС/АТО підпадають під квоту у розмірі 5 %, тобто на підприємствах, установах 

та організаціях з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб 5 % від штату повинні 

складати пільговики, у тому числі учасники ООС/АТО. У разі працевлаштування осіб,  

яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років, на кількість 

штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї  

особи [11]. Проте, реалізація на практиці зазначеної пільги учасникам ООС/АТО не має 

результату, адже учасників ООС/АТО приєднали до загальної категорії громадян, що мають 

додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, тим самим не можна сказати, що права 

даної категорії осіб забезпечені в повній мірі. 

Крім того, з метою поліпшення працевлаштування учасників ООС/АТО у 2016 році 

внесено зміни до Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI 

відповідно до яких роботодавцям, які працевлаштовують учасників ООС/АТО, компенсують 

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) (у 2020 році мінімальна сума (ЄСВ) становить 1039,06 грн., 

максимальна 15585,90 грн.) [10].  

Станом на 1 липня 2020 року у Державній службі зайнятості по всій Україні 

зареєстровано 518 тисяч безробітних, з них 9.2 тис. (2 %) учасники ООС/АТО. В столиці до 

служби зайнятості звернулися 626 безробітних із числа учасників ООС/АТО, з них 55 осіб з 

інвалідністю. Допомогу по безробіттю отримував 601 учасник ООС/АТО. Серед учасників 

ООС/АТО, зареєстрованих у столичній службі зайнятості, 49 % – особи віком до 35 років, 

34 % – особи від 35 до 44 років, 17 % – старше 45 років. Серед безробітних учасників 

ООС/АТО вищу освіту мають – 67 %, з початковою та середньою – 18 %, з професійно-

технічною – 15 %. З січня по серпень 2020 року отримали роботу 117 осіб із числа учасників 

ООС/АТО, з них 5 осіб з інвалідністю. Станом на 1 вересня 2020 року, статус безробітного 

мали 357 безробітних з числа учасників АТО (ООС), з них 336 осіб отримували допомогу по 

безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 7 027 грн., що на 8 % більше, 
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ніж станом на 1 вересня 2019 року [11]. Отже, не зважаючи на те, що кадровий потенціал 

серед учасників ООС/АТО в основному складають працездатні особи з відповідним 

професійно-кваліфікаційним рівнем, а законодавець прийняв закон, який передбачає 

зменшену фінансову навантаженість на роботодавців, які приймають на роботу учасників 

ООС/АТО, до значних результатів це не призвело. 

Взагалом проаналізувавши нормативно-правові акти, які регламентують питання 

забезпечення права на працю учасникам ООС/АТО можемо дійти висновку, що вказаній 

категорії осіб надаються пільги по: збереженню місця роботи, переважного залишення на 

робочому місці, сприяння у працевлаштуванні, проте більшість з них носять 

декларативний характер через недосконалість механізмів їх реалізації та відсутність 

належного контролю за їх виконанням.  
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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ЗБРОЙНОГО 

КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Соціально-правовий захист дітей в умовах проведення АТО/ООС в Україні – це 

забезпечення державою належних умов для юридичного закріплення, захисту і відновлення 

соціального захисту дітей.  

Досліджуючи процес реалізації державної політики в сфері захисту прав та 

благополуччя дітей слід зазначити, що через збройний конфлікт на Сході України виникла 

критична ситуація із забезпеченням прав людини, у тому числі й дітей. Більше того, як 

зазначає І. Геращенко, за роки війни загинули 138 дітей, які були або вбиті, або підірвані на 

мінах [1]. Згідно зі звітом Моніторингової місії ОБСЄ у період з січня 2018 року по жовтень 

2019 року загинула або отримала поранення через спрацювання мін та інших 

вибухонебезпечних предметів 31 дитина. 

За даними дослідження «Оцінка потреб дітей, що постраждали від мін або 

вибухонебезпечних предметiв внаслiдок збройного конфлiкту на Сходi України», 

підготовленого Данською Радою у справах біженців – Данською Групою з розмінування 

спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), у період з 2014 по 2018 роки було зафіксовано 

39 випадків, в яких діти постраждали від мін або вибухонебезпечних залишків війни у 

Донецькій та Луганській областях на підконтрольних Уряду України територіях. Результати 

дослідження презентовано на засіданні Координаційної ради з питань дотримання прав 

дитини та сім’ї при представникові Уповноваженого та за підсумками направлено 

рекомендації центральним органам виконавчої влади щодо посилення допомоги дітям, які 

постраждали від мін або вибухонебезпечних залишків збройного конфлікту. Зокрема, 

необхідними є збір даних щодо постраждалих дітей, у тому числі за ознакою причини 

травми та потреб постраждалих, забезпечення права на належну медичну допомогу, 

забезпечення реабілітації, надання психологічної та психосоціальної, соціальної, 

економічної підтримки дітям, які постраждали від мін та інших вибухонебезпечних 

предметів [2]. Однак, облік дітей, що загинули чи постраждали внаслідок  
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збройного конфлікту на Сході здійснюється досить нерівномірно, що спотворює тим самим 

реальні результати. Водночас, можна стверджувати, що у відсотковому вимірі, кількість 

дітей, що загинули в конфлікті, в будь-якому випадку нижча, ніж їх кількість щодо 

дорослого населення.  

Основними нормативно-правовими актами щодо захисту дитини в збройних конфліктах 

належать: Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у 

збройних конфліктах (Протокол ратифіковано Законом України № 1845-IV (1845-15)  

від 23.06.2004); Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм 

дитячої праці № 182 (Конвенцію ратифіковано Законом України № 2022-III (2022-14)  

від 05.10.2000); Закон України «Про охорону дитинства» (із змінами № 720-IX від 17.06.2020); 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (із змінами  

№ 720-IX від 17.06.2020); Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян» № 835/2014  

від 29.10.2014 р. та ін. 

У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації на сході України та відповідно до 

частини шостої статті 30-1 Закону України від 26.04.2001 № 2402-III «Про охорону 

дитинства» Урядом затверджено Порядок надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (постанова КМУ від 05.04.2017 № 268)  

(далі – Порядок). Проте моніторингом Уповноваженого з прав людини виявлено недоліки 

прийнятого Порядку. Про це свідчить те, що при виїзді сімей з дітьми з тимчасово 

окупованих територій Донецької та Луганської областей, вивезенні дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з інтернатних закладів на безпечну територію  

України відповідний статус отримали лише 9 дітей (на початок 2018 року налічується  

понад 227,7 тис. дітей, які є вимушено переміщеними особами). Представниками 

Секретаріату Уповноваженого під час засідань робочої групи в Мінсоцполітики 

наголошувалося, що діти, які втратили своє звичне оточення, друзів і живуть сьогодні в 

зовсім іншому середовищі, окрім того, зазнають психологічних страждань. У квітні 2018 року 

було внесено зміни до зазначеного Порядку (постанова КМУ від 11.04.2018 № 301), якими 

розширено підстави надання статусу дитині, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів, а саме у зв’язку із психологічним насильством. 

За даними Мінсоцполітики, станом на 31 грудня 2019 року зареєстровано понад  

190 тисяч дітей, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб. Водночас статус дитини, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/720-20#n259
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/720-20#n381
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яка постраждала внаслідок бойових дій, отримали всього 39 тисяч осіб, що становить  

лише 20% [3]. Отримання такого статусу дає перспективу для держави розпочати серйозну, 

обґрунтовану фінансову роботу з надання гарантій і пільг таким дітям. 

Як відомо, для дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, 

передбачено спеціальний статус. Отримання такого статусу сприятиме формуванню 

державної політики у сфері захисту дітей. Цей статус надається довічно, тому певні пільги 

можуть бути надані у майбутньому. Також сьогодні на доопрацюванні знаходиться проект 

постанови, який передбачає спрощення існуючого механізму отримання статусу. 

Право отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів мають неповнолітні діти, які отримали поранення, контузію, каліцтво,  

зазнали фізичного або сексуального насильства, були викрадені, залучалися до участі у діях 

збройних формувань; перебували в полоні чи отримали психологічну травму. Відповідно  

до Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 268, 

для цього батькам або родичам необхідно звернутися до найближчої служби у справах  

дітей із відповідною заявою. Якщо дитина старше 14 років, вона може зробити це самостійно. 

До заяви про надання статусу необхідно подати такі документи: свідоцтво про народження; 

документи, що посвідчують особу заявника; згоду на обробку персональних даних;  

довідку внутрішньо переміщеної особи дитини або документа, що підтверджує її проживання в 

населеному пункті, де проходили бойові дії; документи, що підтверджують обставини 

травмування дитини. Якщо документи про реєстрацію місця проживання дитини  

відсутні, підтвердити факт перебування в зоні бойових дій можна свідоцтвом про  

народження або відомостями про право власності батьків або самої дитини на рухоме чи 

нерухоме майно. Також підтвердженням можуть бути учнівський квиток, свідоцтво про освіту 

або медичні документи. 

Щоб підтвердити поранення, контузію або інші фізичні травми дитини до служби у 

справах дітей потрібно надати виписку з медичної картки або відповідний висновок 

спеціаліста після медичного обстеження та лікування. Якщо дитина піддавалась будь-якому 

насильству, була викрадена й незаконно утримувалась чи її залучали до участі у  

збройних формуваннях, батьки або родичі мають подати копії заяви про відповідне 

кримінальне правопорушення та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань,  

а також висновку судової експертизи. Для підтвердження психологічного насильства 
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необхідний спеціальний висновок – оцінка потреб сім’ї в соціальних послугах, який готує 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Якщо батьки дитини загинули, то також 

надається копія свідоцтва про смерть та документи, що підтверджують загибель їх у 

населеному пункті, де тривали бойові дії. Протягом 30 календарних днів від подачі 

документів орган опіки та піклування приймає рішення про надання або відмову в статусі. 

Якщо дитина згодом стала повнолітньою – це не може бути підставою у скасуванні статусу 

дитини, яка постраждала через бойові дії [4].  

Нині на доопрацюванні перебуває проект Постанови «Про питання термінового  

вжиття заходів для забезпечення захисту прав та інтересів дітей, які постраждали внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів». Зокрема, за ним передбачається спрощення порядку 

отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок бойових дій, а також додаткові 

соціальні гарантії. У пояснювальній записці до Постанови йдеться про те, що люди не завжди 

звертаються до правоохоронних органів, коли лишають місце конфлікту. У такому випадку 

отримати відповідний статус дитині майже неможливо. До того ж у проекті Постанови 

передбачено й низку додаткових соціальних гарантій для дітей, які отримали поранення, інші 

ушкодження, а також інвалідність через воєнні дії та збройні конфлікти. Також усім дітям, які 

постраждали внаслідок бойових дій, пропонують надавати одноразову компенсацію за 

шкоду, заподіяну здоров’ю; щорічну допомогу на оздоровлення; проходження безкоштовної 

психологічної та медико-психологічної реабілітації тощо [5]. 

Моніторинг Уповноваженого з прав людини в Україні засвідчив, що незначний  

рівень отримання дітьми статусу, постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, пов’язаний з низьким рівнем поінформованості батьків (інших законних 

представників) та самих дітей про можливість отримання такого статусу. Наприклад, діти – 

учасники Міжнародної конференції з питань забезпечення прав дитини в умовах збройного 

конфлікту, які проживають на території, наближеній до проведення воєнних дій, не знали про 

своє право та можливість отримання зазначеного статусу. 

Також встановлено випадки, коли, незважаючи на надходження звернень від  

батьків дітей, районною державною адміністрацією взагалі не розглядались питання щодо 

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 

(Сватівська РДА Луганської області) або керівники закладів, в яких виховуються діти -

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, у тому числі переміщені з 

непідконтрольної території, не ініціювали надання дитині зазначеного статусу 
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(Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 7 Донецької обласної ради, 

Луганський обласний будинок дитини № 2). 

Водночас у зоні проведення активних воєнних дій триває освітній процес.  

За оперативними даними Департаментів освіти і науки Донецької та Луганської обласних 

державних адміністрацій, у містах та районах на лініях зіткнення з підвищеною бойовою 

активністю, де проживає більш як 33 тисячі дітей (у Донецькій області – 24 989 дітей,  

у Луганській області – 8 255 дітей), продовжують працювати 84 школи. 

Діти, які проживають на території, наближеній до проведення воєнних дій, 

зазначають, що однією з найбільш хвилюючих для них тем є безпека освітнього  

процесу: звертають увагу на відсутність належним чином обладнаних бомбосховищ і 

присутність військових у школах. У засобах масової інформації продовжують з’являтись 

відомості про дислокацію у приміщеннях шкіл на територіях, наближених до лінії 

розмежування, осіб зі складу Збройних Сил України та інших воєнізованих формувань. Це 

посилює ризик пошкодження інфраструктури системи освіти та наражає на небезпеку 

цивільне населення [2]. 

Таким чином, за таких умов важливе місце в системі забезпечення прав і свобод займає 

соціально-правовий захист дітей, як найбільш вразливої групи населення. З метою 

ефективності соціально-правового захисту дітей необхідно створити дієві державні гарантії 

захисту дітей, які постраждали від збройного конфлікту як в сфері охорони здоров’я, так і в 

галузі освіти та соціального забезпечення. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ФАКТІВ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ  

АБО РОБОТИ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ  

НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Слід зазначити, що процедуру передання (набуття) адміністративної (управлінської) 

компетенції від одного суб’єкта публічної адміністрації до іншого в теорії адміністративного 

права визначено як публічне (позапроцесуальне, адміністративне по своїй природі) 

правонаступництво [1]. 

Відомо, що питання правонаступництва суб’єктів публічної адміністрації (державних 

органів, підприємств, установ та організацій, а також органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій комунальної форми власності), тобто правове регулювання 

їхньої діяльності, контроль за дотриманням законодавства в їхній діяльності та інші 

регламентовані законодавством заходи по відношенню до таких суб’єктів, є компетенцією 

держави в особі її суб’єктів, в залежності від їх компетенції (територіальної, функціональної). 

Таким чином, слід зазначити, що дії таких суб’єктів публічної адміністрації у вирішені 

питань пов’язаних із правонаступництвом залежать від існування правового механізму щодо 

реалізації такого правонаступництва. Нажаль інститут правонаступництва є недостатньо 

дослідженим, а саме законодавство яке регулює такі суспільні відносини є незначним та 

допускає значну кількість прогалин у регулюванні таких суспільних відносин [5, с. 213]. 

Отже, поміж проблем сучасної теорії адміністративного права й законодавства, які 

виявляються при вирішенні питань пов’язаних із правонаступництвом у судовому та 

процедурному порядках, доцільно погодитись із вітчизняними вченими [1; 5, с. 213] про 

цілковиту відсутність теоретичного обґрунтування й законодавчого врегулювання процедури 

набуття адміністративної компетенції одним суб’єктом публічної адміністрації після іншого. 

Зазначені прогалини у вітчизняному законодавстві породжують значний об’єм 

ускладнених питань, які для громадян України залишаються не вирішеними або вирішення їх 

потребує залучення суттєвих зусиль та часу. Проте, такий стан справ не відповідає змісту 

статті 3 Конституції України, зокрема, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини 

є головним обов’язком держави [6]. 
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Так, на теперішній час одним із наслідків законодавчо невизначеного питання, що 

пов’язане із відсутністю механізму публічного правонаступництва, є зокрема, результати 

реалізації суб’єктами публічної адміністрації деяких повноважень у питаннях при 

підтвердженні стажу служби або роботи відповідних фізичних осіб, які перебували у 

трудових відносинах із підприємствами, установами або організаціями, що функціонували на 

тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, а також Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя. 

Відомо, що відповідно до частини другої статті 1, пункту 1 частини першої статті 3 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» [2] з 20.02.2014, зокрема, сухопутна територія Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя визнаються тимчасово окупованими територіями. 

Також, Кабінетом Міністрів України [3] затверджено перелік населених пунктів 

Донецької та Луганської областей, що розташовані на лінії зіткнення та на території яких 

органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. 

В свою чергу, слід зазначити, що до законодавчого визнання факту тимчасової окупації 

зазначених територій – на них функціонували відповідні підприємства, установи та 

організації різних форм власності, в тому числі комунальної та державної форми власності 

(далі – суб’єкти публічної адміністрації). В подальшому ж зазначені суб’єкти публічної 

адміністрації припинили свою діяльність на територіях, які є тимчасово окупованими, 

шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), у 

відповідності до статті 104 Цивільного кодексу України [4]. 

Також, враховуючи динамічний стан реформування виконавчої гілки влади, що 

здійснюється з другого півріччя 2014 року та супроводжується ліквідацією одних суб’єктів 

владних повноважень та утворенням нових1, питання підтвердження служби або роботи 

відповідних фізичних осіб, які перебували у трудових відносинах із підприємствами, 

установами або організаціями, що функціонували на зазначених тимчасово окупованих 

територіях є фактично унеможливленим. 

                                                 
1 Відповідно до пункту 5 Розділу ХІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

Національну поліцію» було ліквідовано міліцію, як державний озброєний орган виконавчої влади та утворено 

новий центральний орган виконавчої влади, шляхом виділення із Міністерства внутрішніх справ України – 

Національну поліцію України. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 18.05.2016 № 343  

та № 348 було ліквідовано Державну пенітенціарну службу та її територіальні органи управління, у зв’язку із 

чим було утворено відповідні міжрегіональні управління Міністерства юстиції. Відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 17 було ліквідовано Державну реєстраційну службу та Державну 

виконавчу службу. 
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Цілком доцільно зазначити, що у відповідності до законодавства державні органи, 

органи місцевого самоврядування, державні і комунальні підприємства, установи та 

організації створюють архівні підрозділи для тимчасового зберігання архівних документів, 

що нагромадилися за час їх діяльності, використання відомостей, що містяться в цих 

документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і 

законних інтересів громадян. Зазначені архівні підрозділи зобов’язані після закінчення 

строків тимчасового зберігання документів передати їх у порядку, встановленому 

Міністерством юстиції України, на постійне зберігання відповідно до центральних 

державних архівів України, галузевих державних архівів, місцевих державних архівних 

установ або архівних відділів міських рад [7]. 

Проте, слід врахувати, той факт, що окупація зазначених територій унеможливила 

здійснити будь-які заходи пов’язані із не тільки вилученням архівних документів, а й взагалі 

із вилученням різних видів національних, культурних, історичних та інших цінностей. 

Тому, значна кількість фізичних осіб, як громадян України так і громадян інших країн, які 

перебували у трудових відносинах із суб’єктами публічної адміністрації, що функціонували на 

тимчасово окупованих територіях опинилися в ситуації унеможливлення підтвердження свого 

стажу, вислуги років та похідних від них прав (надбавки за вислугу років, доплат, право на 

додаткову відпустку за стаж державної служби, встановлення тарифних розрядів і т.п.). 

Також, відомо, що будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або 

особами (органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території), є 

недійсним і не створює правових наслідків [2]. 

Таким чином, будь-яка фізична особа, що опинилася в такій ситуації, пов’язаній із 

унеможливленням підтвердження факту своєї роботи або служби, може бути обмежена у 

своїх правах на відповідний вид грошового забезпечення, рівень заробітної плати, своєчасне 

настання права на пенсію і т.п. 

Однак, слід зазначити, як однією із складових сутності публічного правонаступництва є 

те, що визначальними для обґрунтування змісту й процедури правонаступництва є 

положення Конституції України, зокрема, про відповідальність держави перед людиною за 

свою діяльність [5, с. 216; 6]. 

Так, вітчизняним законодавством передбачено можливість у судовому порядку 

встановлення фактів, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи 

майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення [8]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1000-16#n14
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Для використання такої можливості функціонує дієвий механізм у вигляді права на 

безоплатну правову допомогу, порядку його реалізації, підстав та порядку надання 

безоплатної правової допомоги, державних гарантій щодо такого права [9]. Також, одним із 

основних завдань Мін’юсту, зокрема, є здійснення загального управління у сфері надання 

безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги [10]. 

Отже, складова сутності публічного правонаступництва щодо відповідальності держави 

перед людиною за свою діяльність створила дієвий механізм у вирішенні зазначеної 

проблеми. Проте, значна кількість громадян України залишається не обізнаною у можливості 

вирішення означеної проблеми визначеним у нашому дослідженні шляхом, що породжує 

звернення до різного роду суб’єктів владних повноважень із проханням підтвердити їм стаж 

роботи або вислугу років, у результаті чого отримують різні відповіді, у контексті 

«відсутності компетенції», «не підконтрольності архівних установ», «рекомендації 

звернутися до іншого суб’єкта владних повноважень», але, які нажаль не містять відомостей 

щодо їхніх конкретних дій задля вирішення такої проблеми. 

Тому, неабиякої нагальності потребує максимальне інформування суспільства (шляхом 

висвітлення у друкованих засобах масової інформації, соціальних «платформах» мережі 

Інтернет, у відповідях на звернення громадян суб’єктами владних повноважень), яке 

опинилося у такій ситуації, про можливість використання зазначеного дієвого механізму.  

Додатково, слід врахувати, що державою створено можливість повноцінного 

безоплатного отримання вторинної правової допомоги (представництва інтересів у судах, 

складання процесуальних документів) для певних суб’єктів [9]. 

Отже, з огляду на викладене, слід зазначити, що зазначена проблема є незначною у 

порівняні із тим об’ємом проблем та ускладнень, які стали результатом тимчасової окупації 

частини території України, проте дотримання, як було зазначено, складової змісту публічного 

правонаступництва потребує не тільки законодавчого врегулювання, а й адміністративно-

управлінського забезпечення. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ УЧАСНИКІВ ПРОВАДЖЕННЯ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВИ В СУДІ  

В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ 

 

Повідомлення учасників судового провадження про розгляд в суді справи за їх участю є 

однією з передумов реалізації права особи на захист своїх порушених прав у судовому порядку. 

Особливої актуальності порушене питання набуває у випадку участі у господарській справі в 

якості відповідача фізичної особи, яка не є підприємцем та має статус внутрішньо переміщеної 

особи, оскільки правила реєстрації місця проживання (перебування) такої особи є відмінним від 

загальних правил. При цьому, у Господарському процесуальному кодексі України  

(далі – ГПК України) закріплені однакові для всіх учасників справи правила повідомлення про 

дату, час і місце судового засідання або вчинення певної процесуальної дії [1]. 

Так, у випадку відсутності у відповідача-фізичної особи статусу підприємця, суд 

зобов’язаний до відкриття провадження у справі витребувати інформацію про зареєстроване 

у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи – 

відповідача, у тому числі за допомогою даних Єдиного державного демографічного реєстру 

(абз. 2 ч. 1, ч. 8 ст. 176 ГПК України).  

Аналіз судової практики свідчить про те, що суди для встановлення місце реєстрації 

проживання (перебування) фізичної особи – відповідача обмежуються відправкою 

відповідних запитів до органів міграційної служби. Наприклад, для підтвердження інформації 

про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи Господарський суд 

Донецької області відправив відповідну ухвалу до Державної міграційної служби України та 

Головного управління Державної міграційної служби у Донецькій області [2]. 

У такий спосіб не можна встановити фактичне місце проживання внутрішньо 

переміщеної особи. При цьому, відправлення повідомлень про розгляд справи в 

господарському суді за місцем реєстрації відповідача, який є внутрішньо переміщеною 

особою є неможливим із причини окупації відповідних територій на сході України, що має 

наслідком позбавлення особи права захистити свої права та інтереси.  
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Верховний суд неодноразово наголошував у своїх рішення про те, що розгляд справи за 

відсутності учасника процесу, щодо якого немає відомостей про вручення йому судової 

повістки, є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

безумовною підставою для скасування судового рішення [3]. Звісно, відправлення 

відповідачу у справі ухвали господарського суду про порушення провадження по справі за 

належною адресою є однією із умов дотримання ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. 

Більш того, наявність окреслених перепон в реалізації внутрішньо переміщеною особою 

права на справедливе правосуддя не дозволяють реалізувати дію таких принципів 

господарського процесуального судочинства як змагальність та диспозитивність. Як слушно 

наголошує В.В.Сердюк, характерною ознакою змагальності судового процесу є наділення 

сторін рівними процесуальними правами [4, c. 91]. В.Г.Соловйов наголошує, що саме 

принцип змагальності має забезпечити широкі можливості учасникам судочинства 

відстоювати свої права та інтереси [5, c. 183].  

Є очевидним, що у випадку необізнаності відповідача про наявність в суді справи  

за його участю він позбавлений можливості реалізувати свої процесуальні права, ключовими 

із яких є участь у судовому засіданні та подання до суду пояснень і доказів щодо  

предмету позову.  

Внутрішньо переміщені особи є громадянами своєї̈ країни та повинні мати можливість в 

повній мірі реалізувати всі належні їм права людини та користуватися гарантіями 

міжнародного гуманітарного права.  

Головним нормативно-правовим документом, який встановлює гарантії дотримання 

прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб, є Закон України  

від 20.10.2014 № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», у 

частині другій статті 1 якого закріплено, що адресою покинутого місця проживання 

внутрішньо переміщеної особи є адреса місця проживання особи на момент виникнення 

обставин, які стали причиною вимушеного переміщення [6]. Саме це адреса має бути 

зареєстрована внутрішньо переміщеною особою у встановленому законом порядку. Факт 

внутрішнього переміщення внутрішньо переміщених осіб підтверджується довідкою про 

взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, порядок видачі якої регламентовано 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014. № 509 «Про облік внутрішньо 

переміщених осіб» [7]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_06_17/pravo1/T141706.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_06_17/pravo1/T141706.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_05_20/pravo1/KP140509.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_05_20/pravo1/KP140509.html?pravo=1
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Із наведеного вбачається, що данні про фактичне місце проживання (перебування) 

фізичної особи відповідача, який є переміщеною особою достовірно можна встановити тільки 

шляхом звернення до Міністерства соціальної політики із запитом про надання відповідних 

відомості з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. 

Таким чином, доцільним є уточнення господарського процесуального законодавства 

щодо правил підтвердження місця проживання (перебування) фізичної особи – відповідача 

шляхом покладення на суд обов’язку встановлювати наявність або відсутність реєстрації 

відповідної інформації у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. 

Вище наведені пропозиції доцільно викласти у ст. 176 ГПК України. 

Впровадження цих пропозицій забезпечить належну реалізацію права сторони 

господарського судочинства на участь у судовому процесі та відповідає умовам міжнародних 

стандартів реалізації права на справедливе правосуддя. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ У РОЗВ’ЯЗАННІ 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НАСИЛЛЯ У РЕЗУЛЬТАТІ ЗБРОЙНОГО 

КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Військові дії на Сході України стали причиною багатьох негараздів в економічній, 

політичній і соціальній сфері. Некеровані дії бойовиків, прагнення захопити владу на 

українських землях будь-якими методами створюють одну із найскладніших загроз для 

жителів східних областей, які терплять насильство по відношенню до жінок, дітей. Заради 

збереження свого життя, благополуччя сімей вони покидають власні домівки, нажите добро і 

мігрують у більш безпечні місця. А це зумовлює складні психологічні й педагогічні проблеми 

[3; 4]. Стрес, зумовлений позбавленням домівки, відсутністю стабільності, втратою 

годувальника, друзів, родичів, батьків, майна, негативно впливає на особистість. Брак коштів, 

засобів для існування може також стати причиною страждань. 

Особливо гостро переживають цю ситуацію діти, психіка який вкрай чутлива і  

зазнає травмування. Надзвичайно складною є проблема насилля і приниження особистої 

гідності під час війни за гендерною ознакою. Багато дівчат і жінок потребують тривалої 

реабілітації. Це проблема комплексна (не тільки психолого-педагогічна, а й правова, 

пов’язана з покаранням винуватців насильства). Вона потребує особливих ресурсів і правової 

компетентності фахівців. 

Компетентнісний підхід у вищій школі та особливості формування професійної 

компетентності окреслено в працях О. Антонової, І. Беха, В. Безпалька, Н. Бібік, С. Данилюк, 

Л. Дибкова, А. Дубасенюк, І. Зязюна, О. Кобилянського, А. Маркової, Ю. Павлова,  

Л. Петровської, І. Родригіної, О. Рогульської та ін.; формування професійної компетентності 

як інтегрального об’єднання системи сформованих компетенцій було досліджено у працях 

Ю. Бабанського, А. Вербицького, Е. Зеера, О. Овчарук, О. Пометун, А. Присяжної та ін. 
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Дослідження проблеми правового виховання та формування правової компетнтності 

майбутніх фахівців здійснено у працях Т. Бачинського, Л. Герасіної, О. Губаря, В. Гузиніна, 

О. Дзьобань, Ю. Дмітрієнко, І. Запорожан, Г. Клімової, Н. Коваленко, Н. Логінової, 

О. Магдик, С. Максимової, Є. Мануйлова, О. Орлової, Ю. Пастушенка, О. Петришина,  

В. Ситяніна, О. Фатхутдінової та ін. 

Окремі аспекти формування правової компетентності майбутніх фахівців розглянули  

С. Нагорняк (визначені та апробовані педагогічні умови формування правосвідомості 

студентів в процесі виховної роботи), Я. Кічук (обґрунтовані теоретичні і методичні  

аспекти формування правової компетентності в процесі підготовки соціальних педагогів),  

Н. Коваленко (визначила шляхи та умови формування правової культури студентів у процесі 

одержання професії в закладах вищої освіти), Н. Бакланова (дослідила формування правової 

компетентності майбутніх учителів), Д. Клочкова (визначила критерії формування правової 

компетентності майбутнього вчителя), В. Прилипко (визначив роль та місце правової 

компетентності у структурі професійної правової культури майбутніх фахівців). 

У проаналізованих наукових дослідженнях наведені різні підходи до формування 

правової компетентності в процесі підготовки фахівців різних спеціальностей. 

Правове виховання та, як логічний наслідок, – формування правової культури, 

вважається одним із важливих напрямів розвитку особистості та належить до ознак  

правової держави. 

Формування правової компетентності майбутніх фахівців є невід’ємною складовою 

їхньої професійної підготовки, особливості якої зумовлені глобальними інтеграційними 

процесами, сучасними вимогами конкурентного ринку праці до компетентності фахівців, 

інноваційними освітніми процесами та потребами врахування змісту професійної діяльності у 

системі вільного ринку економічно розвинених країн. 

Наше дослідження базується на науково обґрунтованих положеннях про модель 

формування правової компетентності майбутніх фахівців у системі неперервної освіти як 

таку, що відображає алгоритм, закономірності та логіку процесу досліджень, результатом 

якого є сформованість правової компетентності фахівців на необхідному професійному рівні. 

Провідна ідея концепції ґрунтується на розумінні правової компетентності як стилю життя в 

суспільстві та майбутньої професійної діяльності сучасного фахівця на адміністративних і 

виробничих посадах. 
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Ми уважаємо, що формування правової компетентності майбутніх фахівців буде 

результативним за умови обґрунтування, розроблення та експериментальної перевірки 

теоретичних і методичних засад формування їхньої правової компетентності в закладах 

вищої освіти. 

Рівень сформованості правової компетентності майбутніх фахівців у системі 

неперервної освіти як базова категорія дослідження зростатиме за дотримання таких 

педагогічних умов:  

 формування стійкої мотивації до набуття та вдосконалення правових знань як 

одного із засобів професійного зростання майбутніх фахівців; 

 забезпечення взаємозв’язку фахових дисциплін зі змістом правових знань у 

процесі розв’язання управлінських, проектних і технологічних завдань; 

 використання в процесі навчання сучасних інноваційних технологій з метою 

опанування майбутніми фахівцями правового інструментарію для виконання майбутніх 

фахових завдань і цілеспрямованого формування в них правової компетентності; 

 методичної підготовки викладачів до формування у майбутніх фахівців правової 

компетентності; 

 створення якісного навчально-методичного інструментарію з метою формування у 

майбутніх фахівців правової компетентності; 

 застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час 

формування правової компетентності майбутніх фахівців [1; 2]. 

На підставі теоретичного аналізу особливостей формування правової компетентності 

фахівців неюридичних спеціальностей визначено, що моделювання процесу формування 

правової компетентності майбутніх фахівців доцільно здійснювати з використанням 

системного, особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. 

Формування правової компетентності майбутніх фахівців у системі неперервної освіти 

під час фахової підготовки розглядається нами як педагогічне завдання, що потребує: 

застосування комплексного підходу до формування правової компетентності майбутніх 

фахівців; надання переваги практичній складовій у процесі формування правової 

компетентності майбутніх фахівців, що передбачає обов’язкову апробацію здобутих знань на 

практиці; забезпечення всього комплексу визначених педагогічних умов, що потрібні для 

досягнення максимально можливого формування правової компетентності в кожного 

студента; забезпечення реалізації структурно-функціональних зв’язків між окремими 
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компонентами запропонованої моделі формування правової компетентності майбутніх 

фахівців; формування толерантних міжособистісних взаємин на основі загальнолюдських 

етичних принципів і професійної етики; формування атмосфери довіри, співпраці, ціннісного 

ставлення до людини [3; 4]. 

Визначено зміст і структуру правової компетентності майбутніх фахівців. На підставі 

аналізу наукових досліджень у сфері формування правової компетентності фахівців різних 

спеціальностей визначено, що правова компетентність майбутніх фахівців має такі 

компоненти: когнітивний (система правових знань), мотиваційний (прийняття фахівцем 

правових цінностей), діяльнісний (вміння використовувати правові знання для виконання 

практичних завдань у фаховій діяльності), рефлексивний (здатність особистості до 

самостійності правових рішень), інформаційно-логічний (уміння працювати з джерелами 

права). До кожного з указаних компонентів визначені та схарактеризовані відповідні 

показники (пізнавальний, цільовий, практичний, особистісний, результативний). 

Ураховуючи результати аналізу наукових праць, пілотного педагогічного експерименту, 

шляхом відбору доцільних компонентів і зведення їхньої кількості до необхідного та 

достатнього мінімуму, було визначено та конкретизовано завдання щодо досягнення 

поставленої мети (визначення методологічних підходів і педагогічних умов формування 

правової компетентності в закладах вищої освіти, уточнення комплексу загальних і 

спеціальних правових знань, що потрібні в професійній діяльності фахівців та їх внесення в 

програму фахової підготовки, визначення засобів формування мотивації студентів до 

професійного вдосконалення в процесі фахової діяльності). 

Визначені основні елементи системи формування правової компетентності майбутніх 

фахівців з обліку і оподаткування, а саме: мета (формуванння правової компетентності 

студентів як складової фахової компетентності майбутніх фахівців); зміст (сукупність правових 

знань, умінь, навичок використання правової інформації в процесі фахової діяльності); методи 

та способи формування правової компетентності, а також відповідні форми організації 

освітнього процесу [1; 2]. 

У навчальній технології формування правової компетентності майбутніх фахівців у 

системі неперервної освіти, теоретично обґрунтовано та запропоновано чотири структурні 

моделі (окремі і водночас взаємопов’язані і взаємозалежні): у закладах загальної середньої 

освіти, для освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр», під час одержання другої вищої освіти. 

Відповідно, були визначені та обґрунтовані мета (соціальна, мотиваційна, функціональна), 
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завдання (формування системи правових знань; забезпечення громадського становлення 

особистості; формування вмінь захищати свої права та законні інтереси, а також права й 

інтереси інших осіб, навичок правомірної поведінки; формування правової основи для 

подальшого фахового становлення), етапи та форми роботи, що доцільно використовувати в 

процесі формування правової компетентності в закладах загальної середньої освіти з 

урахуванням вікових особливостей учнів [1; 2]. 

Крім того, окреслені принципи підготовки вчителів загальноосвітніх дисциплін щодо 

формування правової компетентності учнів. Необхідність такого підходу полягає в тому, що 

саме в шкільному віці у дитини закладаються правові та моральні принципи життя та 

взаємодії з соціумом. Це також створює передумови для подальшого ефективного 

формування правової компетентності бакалаврів у процесі фахової підготовки в закладах 

вищої освіти. 

Окреслені етапи формування правової компетентності майбутніх фахівців у системі 

неперервної освіти та визначені завдання на кожному з визначених етапів, зокрема: 

уточнення поняття «правова компетентність», її зміст для освітніх рівнів «бакалавр» і 

«магістр», конкретизація стратегій виконання поставленого завдання з визначенням 

відповідних методів і засобів з покроковим плануванням на відповідному етапі, аналіз 

дієвості стратегії на підставі проведеного педагогічного експерименту з виокремленням 

позитивних і негативних моментів та шляхів корекції на наступних етапах. 

Отже, концептуально формування правової компетентності майбутніх фахівців у 

системі неперервної освіти розглядається нами як складний, багатокомпонентний 

пролонгований у часі процес, що має відповідну структуру, підпорядковану причинно-

наслідковим зв’язкам і передбачає розробку індивідуальної освітньої траєкторії. Врахування 

особливостей навчання на кожному етапі неперервної освіти здійснювалося шляхом 

уточнення змісту правової компетентності та індивідуального освітнього плану. 

Здійснене дослідження дало змогу сформулювати такі пропозиції: МОН України було б 

доцільно відобразити зміст правової компетентності у Галузевих стандартах вищої освіти; 

ЗВО розробити навчальні програми фахових дисциплін з урахуванням міжпредметних 

зв’язків в умовах неперервної освіти; вдосконалювати навчально-методичне забезпечення й 

урізноманітнювати форми навчальної діяльності студентів, з метою формування правової 

компетентності на основі компетентнісного підходу та сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 
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АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З ОБІГОМ КОНТРАФАКТНОГО 

ТОВАРУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

Збройний конфлікт на території Донецької та Луганської областях негативно вплинув 

на життєдіяльність мільйонів людей, уповільнив темпи розвитку держави, суттєво знизив 

стан економіки Донбасу, на які припадала майже чверть обсягу промислового виробництва і 

експорту України. Окуповані території та тимчасово непідконтрольної території Донецької та 

Луганської областей сприяють зростанню правопорушень, як-то незаконному привласненню 

прав інтелектуальної власності та виготовленню контрафактних товарів, тобто створенню 

нової продукції на основі існуючого оригіналу з порушенням прав інтелектуальної власності.  

Підроблення товару останніми роками стало особливо масштабним. Основними 

причина цього явища є недостатня обізнаність суспільства щодо зовнішнього вигляду 

оригінальної продукції, їх якостей та функціональних властивостей. Можливість отримання 

надприбутків штовхає недобросовісних виробників підробленої продукції, імпортерів та 

експортерів на порушення норми законодавства. Заради одержання вигоди вони 

виготовляють контрафактну продукцію світових брендів, при цьому нехтуючи стандарти 

якості та безпеку споживачів.  

Розвиток України як самостійної держави передбачає безперервний захист 

національних інтересів, відповідно до яких визначаються напрями, пріоритети та функції її 

митної політики. За таких обставин важливо не тільки забезпечити оптимізацію отриманих 

вигод від зовнішньоекономічної діяльності, а й зважити можливі небезпеки і загрози. 

Безперечно, митна система є важливим й ефективним фіскальним інструментом державного 

управління економіки країни. І серед важливих способів економічного захисту – правильно 

організована і чітко налагоджена митна діяльність, в межах якої визначається порядок 

переміщення через митний кордон товарів, встановлюються мита і митні збори, процедури 

митного контролю та інші засоби митної справи реалізації митної політики. Безконтрольне 

переміщення контрафактних товарів через митний кордон України завдає значної шкоди її 

економічним інтересам. 
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Так, з метою відновлення та розбудови миру в Донецькій та Луганській областях та 

стимулювання соціально-економічного розвитку територіальних громад, для підвищення 

якості життя населення через зміцнення їх спроможності і соціальної стійкості та 

стимулювання економічної активності цих регіонів Кабінет Міністрів України ухвалив 

Концепцію Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах 

України [1]. Для виконання Концепції Уряд затвердив План заходів, спрямованих на 

реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та 

Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження [2]. Згідно з п. 1 цього Плану заходів на Державну фіскальну службу України, 

Державну прикордонну службу України, Міністерство оборони України, Службу безпеки 

України та Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб покладено виконання завдання стосовно відчутного зниження рівня 

корупції серед військовослужбовців та працівників правоохоронних та спеціальних органів, 

які забезпечують встановлений режим перетину лінії зіткнення громадянами та  

переміщення товарів через лінію зіткнення. У межах виконання цього завдання  

зазначені вище правоохоронні органи забезпечують вжиття таких заходів, як: проведення 

навчання з антикорупційного законодавства серед військовослужбовців, працівників 

правоохоронних та спеціальних органів із метою запобігання проявам корупції під час 

переміщення осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення в межах 

Донецької та Луганської областей; удосконалення процедур пропуску осіб, переміщення 

вантажів (товарів) через лінію зіткнення на зазначеній території; обладнання контрольних 

пунктів в’їзду/виїзду (місць), в яких здійснюється переміщення вантажів (товарів) через  

лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, технічними системами 

відеоконтролю або відеоспостереження [2]. 

Також, для врегулювання питання переміщення товарів та вантажів між 

підконтрольними і не підконтрольними Україні територіями Служби безпеки України 

оприлюднила тимчасовий порядок проведення контролю за переміщенням осіб, 

транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення в межах Донецької та Луганської 

областей, затверджений наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру 

при СБ України від 12 червня 2015 р. № 415 ог [3]. Строк застосування такого тимчасового 

порядку законодавець встановлює до закінчення проведення АТО на цій території. 

Затверджений тимчасовий порядок запроваджує процедури щодо переміщення осіб, 
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транспортних засобів та вантажів у районі проведення АТО та визначає переліки 

контрольних пунктів виїзду/в’їзду, суб’єктів господарювання дозволених товарів та вантажу. 

Крім того, для врегулювання питання переміщення товарів у зону проведення АТО 

(наразі – ОСС) стало прийняття Закону України від 17  липня 2015  р. №  649-VIII, 

спрямованого на боротьбу з контрабандою в зоні ООС [4]. Цей Закон запроваджує механізм 

контролю за переміщенням товарів до району або з району проведення антитерористичної 

операції, виявлення порушень порядку їх переміщення, протиправних схем ухилення від 

проходження встановлених контрольних процедур, осіб, які їх вчинили, притягнення до 

відповідальності винних у таких порушеннях осіб. Установлений порядок передбачає, що 

громадянин (власник або уповноважена ним особа), який має намір увезти або вивезти 

вантаж (товар) до/з тимчасово неконтрольованих територій, повинен звернутися з 

відповідною заявою до органів доходів і зборів за місцем своєї реєстрації як платник 

податків. І тільки за умови отримання позитивного рішення за заявою здійснювати 

переміщення вантажу (товару). 

Отже, бойові дії в окремих районах Луганської та Донецької областей стали 

серйозним випробуванням для України, її громадян та економічного розвитку держави в 

цілому. Ці загрозливі події, серед іншого, сприяли розвитку контрабанди та суттєвому 

збільшенню контрафактних товарів як на території зони проведення ООС, так і їх 

вивезенню з території. Українське законодавство визначає порядок переміщення товарів 

між підконтрольними і не підконтрольними Україні територіями. Однак, постійне звітування 

правоохоронних органів про факти обігу контрафактної продукції на таких територіях, 

свідчить про його недосконалість. 
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ПРАВО ЧЛЕНІВ СІМ’Ї НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ 

 

Під час реалізації права на справедливий суд часто виникає питання поваги до 

приватного і сімейного життя. Захист особи від вимоги надання інформації про таке життя,  

а так само – забезпечення права особи одержувати від держави інформацію, якщо це 

необхідно для забезпечення такої поваги, є складовими права на доступ до інформації. Всі 

три групи прав – на доступ до інформації, на повагу до приватного і сімейного життя  

та на справедливий суд є життєво важливими у демократичному суспільстві. Вони 

гарантується Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано 

Законом № 475/97-ВР від 17.07.1997, далі – Конвенція) і є предметом низки рішень 

Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Також ці права так чи інакше випливають 

з положень Загальної декларації прав людини (ст.ст. 8, 10, 12, 19), та Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права (ч. 3 ст.2, ч.ч. 2, 3 ст. 9, ч.ч. 1, 3 ст.14, ст.ст. 17, 19). 

Проведений низкою дослідників аналіз практики ЄСПЛ демонструє доволі широкий 

спектр інтерпретацій права на доступ до інформації (див., наприклад, 1]). Так, стаття 10 

Конвенції передбачає право кожного на свободу вираження поглядів; це право включає 

свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без 

втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Саме по собі це право не 

покладає на кого-небудь обов’язок надавати інформацію [2]. Однак, у 2006 році, розглядаючи 

справу Sdruženi Jihočeské Matky v. Czech Republic (предметом справи була відмова у наданні 

громадській екологічній організації документів і планів атомної електростанції), ЄСПЛ, хоча 

і зауважив на тому, що складно виокремити на підставі Конвенції загальне правило щодо 

доступу до інформації, якою володіє держава, все ж чітко визнав, що відхилення державними 

органами запиту на інформацію становило втручання у передбачене ст. 10 Конвенції право 

отримувати інформацію [2]. Таким чином, незадоволення законного права на інформацію у 

формі ненадання фактично наявних даних має розглядатися з точки зору порушення 

Конвенції в частині права на свободу вираження поглядів.  

У контексті кримінального провадження найбільш істотними та такими, що привертають 

увагу дослідників, є такі аспекти доступу до інформації, як право особи бути обізнаним про 
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причини свого арешту та про висунуте їй обвинувачення (ч. 2 ст. 5 Конвенції); право 

обвинуваченого допитувати (вимагати допиту) свідків (пп. «d» ч. 3 ст. 6 Конвенції); право 

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення бути поінформованим про характер і 

причини обвинувачення, висунутого проти нього (пп. «а» ч. 3 ст. 6 Конвенції). Іншим важливим 

аспектом є звільнення від обов’язку щодо давання свідчень проти самого себе.  

Однак, приписи Конституції України вказують, що законним правом на інформацію у 

кримінальному провадженні наділено не тільки заарештованого, підозрюваного чи 

обвинуваченого, але також членів їх сім’ї. Найбільш яскравим проявом такого права є 

визначене у ч. 1 ст. 63 Конституції звільнення від відповідальності за відмову давати 

показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається 

законом. Видається, що цей припис має безпосереднє відношення та цілком узгоджується із 

гарантованим ст. 8 Конвенції правом на повагу до сімейного життя. Однак він одночасно 

визначає право на ненадання інформації, а отже – має значення саме у контексті права на 

доступ до інформації, визначаючи межі права інших осіб на доступ до неї. Так, у згаданих 

вище положеннях Конвенції щодо права на справедливий суд йдеться про право 

обвинуваченого «допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також 

вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків 

обвинувачення» (пп. «d» ч. 3 ст. 6 Конвенції). Очевидною є обмеженість цього, цілком 

інформаційного за своїм змістом, права у випадках допиту свідків стосовно їхніх «членів 

сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом».  

В силу ч. 2 ст. 1 КПК України, «відповідні положення» Конституції України, 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України є 

складовими кримінального процесуального законодавства України. Такими, «відповідними», 

положеннями Конституції України, у контексті права на інформацію, слід вважати і 

вищезгадані ч. 1 ст. 63 Конституції України про неможливості притягнення до 

відповідальності особи за відмову давати пояснення або показання щодо себе,  

членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначено законом. Релевантні приписи  

КПК України – ст. 18, ч. 1 ст. 66 КПК України звужують конституційне право, говорячи не 

про будь-які показання щодо себе та членів сім’ї, а лише про ті, що, зокрема, можуть стати 

підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення. Звісно, не 

всі показання у кримінальному провадженні використовуються в якості підстави для 

обвинувачення чи підозри, є, наприклад, докази, які можуть використовуватися для 
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обґрунтування обраного запобіжного заходу чи показання, за допомогою яких підозрюваний 

спростовує доводи прокурора про необхідність такого заходу (п. 6 ч. 2 ст. 193 КПК України). 

Тож, на відміну від Конституції України, КПК України робить певний відступ від права на 

повагу до сімейного життя. Так, «будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового 

та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її 

сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка 

займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого 

самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є 

конфіденційною»; «збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної 

інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, 

юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя» ([3], п. 1). 

Отже, особисте і сімейне життя – це відносини немайнового та майнового характеру, 

обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї. 

Інші конституційні приписи фактично утворюють право одержувати від держави 

(сторони обвинувачення) інформацію про особу (наприклад, підозрюваного, обвинуваченого) 

членом її сім’ї, та право члена сім’ї спростовувати наявну у держави недостовірну 

інформацію про особу.  

Так, відповідно до ч. 4 ст. 32 Конституції України кожному гарантується судовий захист 

права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати 

вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної 

шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної 

інформації. Виникає питання, що розуміти під інформацією про особу, або, якщо ближче до 

тексту Конституції України «інформацією про себе» та «інформацією про членів сім’ї».  

Слід зауважити, що подібна до визначеної у ч. 4 ст. 32 Конституції України гарантія 

визначається Законом України «Про захист персональних даних» (п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 8) і, з точки 

зору цього закону, об’єктом правового захисту є саме персональні дані. Останніми є 

інформація про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована; 

персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу  

(ст. 2, ч. 2 ст. 5 зазначеного Закону України). Вказане спонукає до висновку, що і у ч. 4 ст. 32 

Конституції України йдеться лише про персональні дані. Безсумнівним є зв’язок 

конституційної норми із Законом України «Про захист персональних даних». Втім, 

найближчими необхідним для системного тлумачення є зв’язки, що містяться у самому акті 
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законодавства, тобто в даному випадку – зв’язки, що утворені в межах самої Конституції 

України. Виходячи з цього, очевидно пов’язаними є конструкції ч. 1 ст. 63 – пояснення або 

показання щодо себе та, зокрема, членів сім’ї – та ч. 4 ст. 32 – інформація про себе та членів 

сім’ї – Конституції України. Остання співвідноситься із першими як загальне із окремим. 

Специфічним видом інформації є докази. За визначенням (ч. 1 ст. 84 КПК України), 

доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, 

слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають 

значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформаційну природу 

доказів підкреслюють як правила щодо їх належності (ст. 85 КПК України: належним є 

докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають 

значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, 

можливість чи неможливість використання інших доказів), так і допустимості (ч. 1 ст. 87 

КПК України: недопустимими є докази … здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок 

істотного порушення прав та свобод людини). 

Таким чином, докази, оскільки вони є даними, можуть містити як достовірну, так і 

недостовірну інформацію. В останньому випадку в особи (насамперед підозрюваного чи 

обвинуваченого, але також – у заявника чи викривача, свідка тощо), якої ця інформація 

стосується, виникає право спростовувати таку інформацію в судовому порядку. Однак, як це 

слідує з цитованої вище норми ст. 32 Конституції України, не тільки в особи, але і у членів її 

сім’ї. Здавалося б, відповідні правові можливості надаються останнім, адже вони можуть 

набувати статус свідка. Втім, «інформаційна компетенція» свідка обмежується обставинами, 

що підлягають доказуванню (ч. 1 ст. 65 КПК України); погано узгоджується із таким 

статусом визначене в конституційному приписі (ч. 4 ст. 32) право саме вимагати (зокрема, 

вилучення інформації); зрештою, заборона розголошення відомостей, які стали відомі свідку 

у зв’язку з виконанням його обов’язків (п. 3 ч. 2 ст. 66 КПК України) може стати перешкодою 

ініціативному відновленню достовірності інформації про особу членом її сім’ї.  

Реалізація права на спростовування недостовірної інформації неможлива без право 

доступу до такої інформації. Проте, у кримінальному провадженні коло суб’єктів, що можуть 

ознайомлюватися із матеріалами досудового розслідування є суворо обмеженим. Таке коло 

не уключає членів сім’ї (за винятком випадків участі у процесі законних представників 

неповнолітніх чи недієздатних осіб – ст. 44 КПК України).  
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Проведений огляд дозволяє дійти висновку про те, що членам сім’ї фізичних осіб, які 

беруть участь у кримінальному провадженні як підозрювані, обвинувачені, потерпілі, 

заявники (викривачі), свідки, має бути надано: 

 доступ до інформації у кримінальному провадженні в частині даних про таких 

учасників кримінального процесу; 

 можливість спростовувати недостовірну інформацію про цих учасників та 

вимагати її вилучення з кримінального провадження; 

 права щодо відшкодування шкоди, заподіяної недостовірною інформацією, 

зібраною, збереженою, використаною чи поширеною будь-яким учасником процесу, включно 

із самим таким членом сім’ї. 

В цілому, йдеться про надання доступу до правосуддя достатньо чітко окресленій 

категорії осіб в рамках реалізації права на ефективний правовий захист, справедливий суд та 

на доступ до інформації.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЖЕРТВ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА, 

ПОВ’ЯЗАНОГО З КОНФЛІКТОМ 

 

Проблема сексуального насильства, яке у контексті збройного конфлікту набуває 

особливо жорстоких форм та спричиняє тяжкі психічні та фізіологічні наслідки для  

жертв, потребує особливої уваги з боку держави. Більшість постраждалих так і не  

добиваються справедливості та стикаються зі значними труднощами на шляху до  

отримання доступу до медичної, соціально – психологічної та економічної  

підтримки. Важливу роль грає також переважна відсутність покарання за ці злочини,  

що посилює безкарність, а відсутність відповідальності та правосуддя суттєво ускладнює 

процес примирення [1, с. 5]. 

Злочини, пов’язані із сексуальним насильством, класифікуються міжнародним 

гуманітарним правом як воєнні злочини або злочини проти людяності, або елементи 

геноциду, за які не передбачена амністія [2, с. 191]. Міжнародне гуманітарне право  

у частині захисту цивільного населення під час збройного конфлікту (зокрема,  

ст. 27, част.2 четвертої Женевської конвенції; ст.75 і 76 Додаткового протоколу І)  

зазначає, що «жінки потребують особливого захисту від будь-якого зазіхання на їхню честь, і, 

зокрема, захисту від зґвалтування, примушування до проституції чи будь-якої іншої  

форми посягання на їхню моральність», а, отже, забезпечення дотримання цих положень є 

прямим зобов’язанням кожної сторони конфлікту [3, стаття 27; 4, статті 75, 76]. 

Для того, щоб виокремити механізми захисту прав жертв такого насильства, потрібно 

проаналізувати основні проблеми, з якими вони стикаються. 

По-перше, відсутні точні дані про кількість жертв сексуального насильства, пов’язаного 

з конфліктом (СНПК), зокрема через обмеженість доступу до тимчасово окупованих 

територій навіть для міжнародних місій. Цю проблему погіршує ще практика загальної 

табуйованості теми сексуального насильства у соціумі. 

По-друге, превалює безкарність за такі злочини, яка зумовлена двома ключовими 

факторами: 
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а) національне законодавство та правова практика кримінального переслідування за 

скоєння сексуального насильства є обмеженими, та не повністю відповідають міжнародним 

стандартам та практиці.  

З огляду на це, правоохоронні органи часто реєструють сексуальне насильство як інші 

злочини, а прокурорам, суддям, адвокатам та співробітникам правоохоронних органів часто 

бракує знань про те, як документувати, розслідувати та розглядати випадки сексуального 

насильства, пов’язаного з конфліктом. Як наслідок, жертви часто стикаються із бездіяльністю 

державних органів або озброєних груп. 

Ще одна проблема національного законодавства полягає у відсутності визначення форм 

сексуального насилля, у відповідності до Римського статуту, який Україна схвалила, але досі 

не ратифікувала. Так, Римський статут визначає такі форми сексуального насилля: 

згвалтування, сексуальне рабство, примус до проституції, примусова вагітність, примусова 

стерилізація, інші форми сексуального насилля порівняної тяжкості [5, с. 3-7]. 

б) відсутність інформації про випадки СНПК на тимчасово окупованих територіях. 

По-третє, проблемним аспектом також є відсутність доступної підтримки для жертв. 

Працівникам державних медичних і соціальних установ бракує конкретних знань та навичок 

для роботи із жертвами катувань та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. 

Послуги таким категоріям населення надають організації громадянського суспільства, а у 

невеликих містах та селах така допомога доступна в обмеженій формі або недоступна взагалі, 

що є особливо критичним для постконтактної профілактики [1, с. 6]. 

Також, згідно з доповіддю Управління Верховного комісара ООН з прав людини, 

конфлікт має негативний вплив на надання послуг на територіях, які перебувають під 

контролем озброєних груп, обмеживши доступ осіб, які пережили насильство, до необхідних 

їм послуг. Хоча більшість медичних та соціальних установ продовжують працювати, якість 

послуг суттєво знизилася через недостатню кількість медичних працівників, брак 

необхідного спеціалізованого обладнання та ліків [1, с. 6]. 

Зважаючи на вищезазначене, можна зробити висновок, що проблема СНПК, потребує 

комплексного підходу до її вирішення. Цей підхід має включати в себе не тільки захист і 

реагування, але і такі компоненти, як розуміння СНПК, запобігання, а також його визначення 

у правовому полі і доступ до правосуддя для жертв. 

Для того, щоб краще зрозуміти проблеми, з якими стикаються жертви, необхідно 

розробити чіткі інструкції та процедури для спілкування з потерпілими, базуючись на 
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принципах недискримінації та анонімності. Це допоможе заохочувати жертв повідомляти про 

такі порушення, не боючись стигматизації з боку суспільства. 

Важливу роль у розумінні СНПК також відіграє загальна обізнаність стосовно цього 

явища. Тому доцільним є запровадження багатосекторальних освітніх програм, тренінгів 

різних цільових груп та інформаційних кампаній. Ще однією складовою розуміння явища є 

дослідницька робота як державних, так і недержавних суб’єктів. 

Якщо говорити про запобігання сексуальному насильству у зоні збройного конфлікту, 

то основними проблемами в цьому контексті є відсутність довіри у населення до системи 

правосуддя та необізнаність працівників структур, які працюють з потерпілими, з тим, що 

таке СНПК і якої шкоди воно може завдати жертвам. Разом із тим, значна  

військова присутність у населених пунктах створює середовище, сприятливе для  

виникнення СНПК [6, с. 20]. 

Отже, ключовим чинником у запобіганні СНПК доцільно вважати проведення 

операційної та навчальної діяльності у військовому середовищі. Комплексна робота у цьому 

напрямку, на мою думку, може включати: 

 Включення поняття «сексуального насильства» як забороненої поведінки до 

кодексів поведінки всіх силових структур; 

 Адміністративні інструкції щодо СНПК; 

 Внесення змін до навчального плану сектору безпеки та оборони, соціального 

захисту та правоохоронних органів та інтеграція в них питання СНПК; 

 Створення та реалізація програм, спрямованих на допомогу постраждалим від 

конфлікту громадам, оскільки багато примусових сексуальних контактів може мати місце, 

коли економічний стан цивільного населення значно погіршується в умовах конфлікту і 

провокує бідність і безробіття [1, с. 5]; 

 Навчання для неурядових організацій, які працюють з проблематикою збройного 

конфлікту та його наслідків. 

Таким чином у контексті запобігання СНПК шляхом роботи із безпековими, 

правоохоронними структурами, а також неурядовими організаціями, можна зробити 

висновок, що такий алгоритм дій значно зменшить кількість таких випадків. 

Механізми безпосереднього захисту жертв СНПК повинні створюватись, виходячи із 

наявних проблем, а це повина бути комплексна допомога, яка включатиме наступні 

компоненти: 
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 Визнання проблеми на національному рівні шляхом внесення змін до 

законодавства, зокрема до Кримінального кодексу України; 

 Надання медичної допомоги постраждалим: вона повина бути доступною для всіх 

жертв, навіть якщо вони не хочуть звертатися до правоохоронних органів; 

 Надання психологічної допомоги; 

 Надання безкоштовної правової допомоги; 

 Створення консультаційної гарячої лінії для потерпілих;  

 Створення реабілітаційних програм, які б вже включали в себе медичну, 

психологічну та юридичну підтримку, а також надання притулку; 

 Створення програм, направлених на реінтеграцію потерпілих у суспільство. 

Важливим фактором, який впливає на доступ до вищезазначених послуг, залишається 

можливість отримувати допомогу анонімно, адже велика кількість жертв не звертається  

за допомогою через табуйованість теми сексуального насильства у суспільстві та  

стійкі стереотипи [1, с. 3]. 

Якщо казати про аспект доступу для правосуддя, то він має декілька складових,  

таких як документування випадків СНПК, відшкодування для жертв та громад, гармонізація 

національного законодавства з міжнародним правом, посилення спроможності 

правоохоронних органів, належне розслідування таких справ та переслідування 

правопорушників. 

Що стосується відшкодування завданої шкоди потерпілим, то варто звернути увагу на 

Директивну записку Генерального Секретаря щодо надання відшкодування жертвам 

сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, де були описані керівні принципи 

оперативної діяльності у цьому напрямку, такі як поєднання різних форм відшкодування; 

доступ до правосуддя; гнучкість на етапі розробки, реалізації та здійснення впливу; 

консультації з жертвами; проміжні компенсації; забезпечення належних процесуальних  

норм [7, с. 2]. Ці принципи необхідно враховувати при складанні різних програм 

відшкодування, а також розробки законодавства по цьому напрямку. Це також стосується і 

компоненту гармонізації національного законодавства з міжнародним. 

Стосовно належного розслідування справ та кримінального переслідування за 

злочини, пов’язані із СНПК, то в цьому питанні Україна має також керуватися 

міжнародним законодавством. Зокрема, Міжнародний протокол із документування та 

розслідування сексуального насильства в конфлікті містить у собі досвід багатьох країн 
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щодо СНПК. Він включає у себе не тільки алгоритм дій під час розслідування таких 

злочинів, але й дає чітке визначення СНПК, окреслює його з точки зору міжнародного 

права, а також надає алгоритми дій стосовно документування і розслідування злочинів 

СНПК щодо чоловіків і дітей [6, с. 11]. 

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що захист постраждалих  

від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, має бути комплексним та 

всеохоплюючим; він повинен включати в себе розуміння СНПК, запобігання, а також його 

визначення у правовому полі і доступ до правосуддя для жертв. Разом із тим, цей захист має 

бути багаторівневим та відповідати міжнародним стандартам практики, пов’язаної із 

подоланням наслідків конфлікту в частині СНПК.  
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