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ПЕРЕДМОВА

Порушення територіальної цілісності України Росією є дестабілізуючим чинником 
для всієї системи європейської безпеки, становить джерело ризиків для української 
внутрішньополітичної стабільності і суттєво обмежує можливості розвитку та реа-
лізації потенціалу України в коротко- та середньостроковій перспективі. Розвиток 
ситуації в більш віддаленому майбутньому суттєво залежить від політичних рішень, 
що прийматимуться Україною вже сьогодні. При цьому потрібно враховувати, що 
військова агресія Росії проти України, окупація Криму, підтримка Росією незаконних 
збройних формувань на Сході України, агресивні дії Росії в українському інформа-
ційному та кібер-просторі — це все елементи політики Росії, кінцевою метою якої є 
знищення України як суверенної держави. 

Сьогодні Україна майже не може впливати на те, щоб Росія змінила антиукраїнську 
агресію на конструктивне двостороннє співробітництво. Наше першочергове завдан-
ня в коротко- та середньостроковій перспективі — зберегти державність та працювати 
над створенням сприятливих умов для відновлення територіальної цілісності.

Проблема окупованих територій та Сході України та збройного конфлікту, що три-
ває, є багатовимірною і вимагає вироблення стратегії в усіх сферах політичного, 
економічного та соціокультурного життя країни. Пріоритетною метою в даному ви-
падку є зниження негативного впливу збройного конфлікту на Українську державу 

та громадян, які проживають на непідконтрольних 
територіях, відповідно до тих реальних можливос-
тей, що доступні для України сьогодні. 

Створення “заморожених конфліктів” в сусідніх дер-
жавах — відома тактика Росії, спрямована на збере-
ження “сірих зон” нестабільності та фіксації свого 
впливу. Однак, у випадку конфлікту на Сході України 
ми не маємо підстав говорити про його “заморо-
женість”. Росія демонструє зацікавленість у підтри-
манні стану тліючого воєнного протистояння, що 
вочевидь свідчить про незавершеність російсько-
го проекту з використання Донбасу як інструменту 
руйнації України. 

Вирішення проблеми окупації окремих територій 
Донбасу та завершення військового конфлікту зна-
ходиться у площині українсько-російських відно-
син. Разом з тим, ці питання вимагають прийняття 
принципових внутрішньополітичних рішень, що 
стануть підкріпленням і зовнішньополітичної пози-
ції України. 

Враховуючи складну внутрішньополітичну ситуацію в Україні, важливі рішення 
щодо проблеми окупованих територій Донбасу мають бути зрозумілими для україн-
ського суспільства, що вимагає багаторівневого активного діалогу. Саме такий діа-
лог навколо проблеми формування спільного бачення стратегії щодо окупованих 
територій Донбасу і був метою Другого засідання Відкритої кафедри з актуальних 
питань зовнішньої політики, безпеки та дипломатії. Завдання Відкритої кафедри, як 
комунікативно-освітньої платформи, — сприяти формуванню виваженої та обґрун-
тованої позиції з дискусійних питань серед представників політичної еліти України, 
експертного середовища та представників засобів масової інформації. 

Учасники круглого столу виступили з найбільш актуальних, хоча і далеко не вичерп-
них тем політики щодо окупованих територій, як то: проблема законодавчого оформ-
лення правової позиції України щодо тимчасово окупованих Росією українських те-
риторій; питання безпеки критичної інфраструктури України; проблема формування 

ОЛЕНА СНІГИР 
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цілісного бачення інформаційної політики щодо Донбасу та окупованих територій. 
Під час круглого столу та лекційного дня піднімалися та детально обговорювалися і 
інші питання, зокрема, врахування чинника окупованих територій на формування 
енергетичної політики України та політики в соціо-гуманітарній сфері. 

В частині дискусії про потребу законодавчого оформлення правової позиції Украї-
ни щодо тимчасово окупованих Росією українських територій — Криму та окремих 
районів Донеччини та Луганщини обговорювалася потреба прийняття Закону про 
тимчасово окуповану територію України, над проектом якого наразі працює робоча 
група у Верховній Раді України. Згідно позиції заслуженого юриста України, профе-
сора Володимира Василенка цей закон “повинен, по-перше, зафіксувати нелегітим-
ність силового загарбання та утримання Російською Федерацією українських тери-
торій — Криму, Донбасу і Луганщини; по-друге, підтвердити невід’ємне суверенне 
право України на відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно ви-
знаних державних кордонів; по-третє, визначити порядок захисту прав людини на 
окупованих територіях України, виходячи з того, що Російська Федерація як держа-
ва-агресор здійснює в межах окупованої території ефективний загальний контроль, 
а органи всіх гілок влади України позбавлені можливості виконувати свої функції, 
визначені Конституцією та Законами України. Отже, левова доля відповідальності за 
ситуацію на окупованій території України лежить на Росії. Четвертий момент – це не-
обхідність через цей Закон врегулювати взаємовідносини з тимчасово окупованою 
територією в санкційному режимі, виходячи з потреб гарантування національної 
безпеки України в умовах триваючої збройної агресії Росії. У цьому законі необхідно 
в загальній формі визначити порядок встановлення збитків, яких зазнала Україна 
внаслідок окупації.”

Стійкість України в протистоянні з Росією має бути збільшена шляхом максималь-
ної диверсифікації доступу до важливих природних ресурсів і підвищення безпеки 
критичної інфраструктури. При цьому варто пам’ятати, що будь-які інфраструктурні 
зв’язки між Україною та Росією остання буде використовувати як інструмент тиску 
або навіть як зброю у “неоголошеній війні” проти України. В контексті вироблен-
ня політики щодо окупованих територій Донбасу захист вразливості критичної інф-
раструктури в Луганській та Донецькій областях набуває пріоритетного значення. 
За словами завідувача відділу енергетичної та техногенної безпеки Національного 
інституту стратегічних досліджень Олександра Суходолі, порушення спроможнос-
ті інфраструктури життєдіяльності країни виконувати свої функції стає одним з ін-
струментів гібридної війни, дія якого спрямовується на підрив спроможності країни 
протистояти агресору. На думку експерта, доцільним є прийняття окремого Закону 
України «Про критичну інфраструктуру». 

Інформаційна війна з Росією вже давно вийшла за межі українського інформаційно-
го поля і державна інформаційна політика має передбачати не лише захист, але й 
активну протидію  агресору поза межами України. Головною складовою інформацій-
ного протистояння є змагання сенсів та наративів. Тому сьогодні, за словами голов-
ного наукового співробітника відділу проблем зовнішньої політики та міжнародної 
безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Галини Яворської, треба 
говорити не просто про інформаційне поле, а про публічний дискурс як сферу, де ар-
тикулюються і поширюються сенси і відбувається обмін ними. Українська держава 
сьогодні стоїть перед викликом оформлення цілісного бачення інформаційної по-
літики щодо Донбасу та окупованих територій.

Круглий стіл і серія лекцій на тему “Стратегія щодо Донбасу: політичний, економіч-
ний та гуманітарний вимір” стали своєчасною і змістовною частиною публічної дис-
кусії щодо комплексної державної політики стосовно окупованих територій на Сході 
України. Така дискусія є важливою частиною осмислення факту російської агресії та 
формування суспільної згоди щодо протистояння їй, а тому необхідна сьогодні і буде 
потрібна в майбутньому.
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СТРАТЕГІЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ПИТАННЯ ЦІНИ...

В політичному середовищі тривають суперечки щодо питання, яке перебуває у 
центрі нашої сьогоднішньої дискусії. Погляди на стратегію щодо Донбасу є різні, 
позиції сторін непримиренні, з усіх боків лунають тези про зраду національного 
інтересу, всі шукають винних.

Ця ситуація викликає негативні емоції, але треба визнати, що вона є складною 
та неоднозначною з цілком об’єктивних причин. Ми маємо справу з гібридною 
війною, в якій використовуються прийоми та інструменти дуже широкого спек-
тра. Агресор намагається взяти під контроль перш за все розум та емоції тих, 
хто йому протистоїть, щоб потім з мінімальними втратами отримати територію, 
населення, природні багатства. 

Візьмемо той самий Донбас: там Путін, внаслідок постійної та наполегливої про-
паганди протягом останніх 20 років, отримав цілу армію в середньоєвропейській 
державі чисельністю близько 30-40 тисяч чоловік, сформовану як із власного 
люмпена, так із мешканців сусідньої держави. І багато хто з нашого боку, мож-
ливо, із найщиріших патріотичних почуттів допоміг йому в цій справі, або не 
знайшов інструментів протидії інформаційно-психологічній агресії. Це треба ви-

знати та пам’ятати, коли ми беремося розв’язувати 
складні завдання державної стратегії у публічному 
просторі. Водночас треба визнати й інше – держава 
та її представники недостатньо чіткі та переконли-
ві у питаннях Донбасу.

Існує дуже багато питань стосовно економічної 
блокади, Мінського переговорного процесу і щодо 
кваліфікації збройного конфлікту, визначення тих 
сторін, які у цьому конфлікті беруть участь. Відпо-
віді на ці питання повинні випливати з нашої стра-
тегії, а стратегія повинна базуватися на чесній від-
повіді на незручні запитання. Ось таку діалектику 
ми повинні у цій справі реалізувати.

Від Національного інституту стратегічних дослі-
джень була підготовлена колективна праця  – «Дон-
бас і Крим: ціна повернення». Без будь-яких сум-
нівів Крим і Донбас треба повернути Україні. Але 
питання стратегії починається з питання ціни. 

Воно повинне стояти у роздумах і пропозиціях на 
першому місці. Пропоную взяти до уваги наступ-
не. У найближчій перспективі головним питанням 
є не те, чи готова Україна повернути собі Донбас, а 

питання в тому, чи готова Росія піти із Донбасу. Поки що нічого не вказує на по-
зитивну відповідь. Створено два армійські корпуси, ситуація жорстко контролю-
ється силовими методами, ніякої свободи слова там нема, і доки не проглядаєть-
ся. Місцеве населення програмується на ненависть до України. Здорові соціальні 
сили й раніше були представлені в регіоні у меншості, а сьогодні вони фактично 
витіснені або перебувають у глибокому підпіллі. Можна було б сподіватися, що 
утримання такої величезної кількості людей у заручниках буде складним завдан-
ням для окупанта з економічної точки зору. Але для Путіна велич і безпека – це 
найголовніше; економіка його не завжди цікавить. Безпека Росії закінчується там, 
де починається безпека іншої держави. 

Росія не боїться голодних бунтів на Донбасі. Вона перетворює цей регіон у сіру 
зону контрабанди, про що свідчить нелегальна «націоналізація» підприємств, 

ВОЛОДИМИР ГОРБУЛІН 
Директор Національного 
інституту стратегічних 
досліджень

І ДЕНЬ
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І ДЕНЬ що не є можливим через відсутність там легітимної влади й у цих умовах пе-
ретворюється на насильницьку експропріацію. Росіяни розраховують на виїзд 
працездатного населення у Росію, про що говорить визнання документів «ДНР» 
та «ЛНР». Ми не можемо перешкодити цьому процесу, але й не повинні піді-
грувати Путіну. Його хижацькі наміри повинні бути ідентифіковані міжнародною 
спільнотою. Не можна давати привід звинувачувати Україну в тому, що вона 
добровільно віддає свої території чи не визнає населення окупованих районів 
своїми громадянами. Якщо ми таким чином формуємо нашу позицію, то одразу 
втрачаємо повагу та підтримку наших партнерів.

Якщо сьогодні говорити 
про те, як стратегічно ви-
глядає наше протибор-
ство з Росією, то ми знову 
маємо повернутися до тих 
сценаріїв стратегії, які ін-
ститут опрацьовував рані-
ше. Сьогодні РФ вдається 
до стратегії ескалації, тобто 
без широкомасштабного 
наступу постійно підвищує 
ставки, намагається спро-

вокувати нас, не припиняє обстріли, постійно тисне на всіх фронтах: диплома-
тичних та економічних, щоб викликати емоційну реакцію, яку потім викорис-
товує у власних інтересах. І та блокада, яку організували різноманітні політичні 
структури, багато в чому працювала на цю російську стратегію, яка давала при-
води до нових кроків, до чергової хвилі бандитизму. Через роботу прибулих ро-
сійських менеджерів, 49 підприємств, які знаходилися під юрисдикцією України, 
ризикують перейти в економічну систему РФ. Ми ж протиставили цьому сцена-
рію «ні миру, ні війни». 

Що це означає? У контексті зовнішніх дій,  ми повинні робити все, щоб посили-
ти санкції США, ЄС, Японії та інших країн проти Російської Федерації, провадити 
безперервні судові позови проти РФ, робити все для гідного протистояння ро-
сійській пропаганді. Відносно внутрішніх справ, це перш за все формування єд-
ності, що є необхідним для розбудови оборонної промисловості, збройних сил, 
спеціальних служб, адже вони є щитом нашої держави. 

Зрозуміло, що тільки Захід міг би змусити Росію піти з Донбасу, чи припинити 
війну з Україною. На це і був розрахований Мінський процес. Попри недоліки 
підписаних у Мінську документів і загроз, що містять їхні положення для наці-
ональних інтересів, вони є тими картами, які ми отримали й повинні виграти 
ними, не сподіваючись на якісь ілюзорні шанси. 

Немає окремої проблеми повернення Донбасу, чи повернення Криму. Є масш-
табне протистояння різних поглядів на майбутнє світу, у центрі якого знаходить-
ся війна України за свою незалежність. Ми звільнимо Донбас тільки в тому разі, 
якщо здобудемо справжню незалежність, а це можливо лише тоді, коли світ по-
вернеться до цивілізованих норм співжиття, що і є стратегічними орієнтирами 
нашої боротьби та спільної праці. Необхідно всередині українського суспільства, 
а також в експортному середовищі та в органах державної влади, консолідувати 
нашу волю, інтелект і робити спільну справу. 

[   ]
Немає окремої проблеми повернення 
Донбасу, чи повернення Криму. Є масштабне 
протистояння різних поглядів на майбутнє 
світу, у центрі якого знаходиться війна України 
за свою незалежність. Ми звільнимо Донбас 
тільки в тому разі, якщо здобудемо справжню 
незалежність
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ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ  
СТАТУСУ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Ситуація, породжена збройною агресією Російської Федерації проти України, є 
складною та багатоаспектною. Надзвичайно важливою є твереза, реалістична, 
комплексна оцінка цієї ситуації в світлі чітко сформульованої правової позиції 
держави у питанні спротиву збройній агресії Росії та ліквідації її наслідків.

Окремі елементи правової позиції України у згаданому питанні дотепер були зафіксо-
вані в численних нормативних актах, зокрема в законах, постановах і заявах Верховної 
Ради України, в указах і розпорядженнях Президента України, постановах та рішеннях 
Кабінету Міністрів України, у численних дипломатичних нотах і заявах МЗС України, у 
матеріалах і документах Генеральної Прокуратури, Міністерства юстиції, Міністерства 
внутрішніх справ, Служби безпеки, Міністерства фінансів, Міністерства економічного 
розвитку, Фонду державного майна, Міністерства культури та інших відомств.

Згадані нормативні акти, документи й матеріали ухвалювалися, складалися та 
компілювалися органами різних гілок влади в різний час, за різних обставин і но-
сять різний правовий статус. Більше того, формально юридично Україна прово-
дить антитерористичну операцію, хоч насправді здійснює своє невід’ємне право 

на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН 
і статті 1 Закону України про оборону. 

Отже, сьогодні існує нагальна потреба розробки 
узагальненої правової позиції України, яка має ста-
ти підґрунтям для підготовки єдиної консолідова-
ної претензії, котру Україна як держава, що зазнала 
збройної агресії, має формально пред’явити Росій-
ській Федерації як державі-агресору.

У цій претензії необхідно зафіксувати юридично 
оформлені докази, які свідчать про сам факт агре-
сії, обсяг збитків, яких зазнала Україна внаслідок 
агресії, і які зобов’язана відшкодувати Росія як дер-
жава-агресор.

Поряд з цим, нагальною практичною проблемою є 
законодавче оформлення правової позиції України 
щодо тимчасово окупованих Росією українських 
територій. Україна повинна виходити з того, що й 
анексований Крим, і загарбані окремі райони До-
неччини та Луганщини є тимчасово окупованими 
територіями, право на які Українська держава не 
втратила, і які підлягають поверненню.

З точки зору міжнародного права, режим цих те-
риторій однаковий, вони юридично залишаються 
частинами території України і мають бути повніс-
тю звільненими окупантом.

Нещодавно, у зв’язку з громадською блокадою Донбасу, Президентом України 
було встановлено думку про те, що Закон про тимчасово окуповані території є 
непотрібним, і що доцільнішим буде ухвалення Закону про відновлення тери-
торіальної цілісності України. Цей підхід – хибний. Обговорюваний у Верховній 
Раді законопроект про тимчасово окуповану територію України дійсно є недо-
сконалим, але він підлягає не засудженню, а серйозному доопрацюванню. Я 
розробив новий проект закону, з текстом якого можна ознайомитися на сайті 

Володимир ВАСИЛЕНКО  
Доктор юридичних наук, 
професор, правознавець-
міжнародник, заслужений 
юрист України, Надзвичайний 
і Повноважний Посол України. 
З 2006 по 2010 — представник 
України в Раді ООН із прав 
людини.
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«Українського тижня». І цей проект не є ані альтернативою, ані запереченням 
Закону про відновлення територіальної цілісності України, який пропонує Пре-
зидент. Водночас Закон про тимчасово окуповану територію не є альтернати-
вою останньому. Обидва вони концептуально доповнюють, а не виключають 
один одного. Зазначені законопроекти повинні виконати одну спільну функ-
цію: стати правовим підґрунтям для реалізації Мінських домовленостей. Але 
не відповідно до шахрайської схеми, яку Україні намагається нав’язати держа-
ва-агресор, а згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права, 
міжнародними стандартами, Конституцією України та нашими національними 
інтересами. В усьому іншому, цілі, функції та роль цих законів – різні, оскільки 
Закон про тимчасово окуповану територію розрахований на застосування в 
умовах війни, а Закон про відновлення територіальної цілісності – в умовах 
миру. 

Варто стисло окреслити основні риси обох законопроектів. 

Закон про тимчасово окуповану територію України повинен, по-перше, зафік-
сувати нелегітимність силового загарбання та утримання Російською Федера-
цією українських територій: Криму, Донбасу і Луганщини; по-друге, підтвердити 
невід’ємне суверенне право України на відновлення її територіальної цілісності 
в межах міжнародно визнаних державних кордонів; по-третє, визначити поря-
док захисту прав людини на окупованих територіях України, виходячи з того, 
що Російська Федерація як держава-агресор здійснює в межах окупованої тери-
торії ефективний загальний контроль, а органи всіх гілок влади України позбав-
лені можливості виконувати свої функції, визначені Конституцією та Законами 
України. Отже, левова доля відповідальності за ситуацію на окупованій території 
України лежить на Росії. Четвертий момент – це необхідність через цей Закон 
врегулювати взаємовідносини з тимчасово окупованою територією в санкцій-
ному режимі, виходячи з потреб гарантування національної безпеки України в 
умовах триваючої збройної агресії Росії. У цьому законі необхідно в загальній 
формі визначити порядок встановлення збитків, яких зазнала Україна внаслідок 
окупації. 

Закон про відновлення територіальної цілісності України повинен, по-перше, 
встановити порядок забезпечення українського контролю над усією лінією 
українсько-російського кордону після звільнення тимчасово окупованої те-
риторії; по-друге, визначити тривалість та режим перехідного періоду, необ-
хідного для ліквідації наслідків окупації, гарантування безпеки громадян та 
відновлення інфраструктури життєзабезпечення; по-третє, запровадити осо-
бливий порядок застосування міжнародних стандартів захисту прав людини 
на звільнених від окупації територіях у перехідний період. Четвертий момент: 
потрібно передбачити умови та терміни повномасштабного відновлення кон-
ституційного ладу та правопорядку на деокупованих територіях. І, нарешті, 
визначити заходи, покликані забезпечити організацію відповідальності Росій-
ської Федерації за збитки, яких зазнала Україна під час і внаслідок окупації, 
а також покарання фізичних осіб, причетних до скоєння воєнних злочинів та 
злочинів проти людяності.

[   ]Вище політичне керівництво України має відмовитися від ситуативних 
тактичних рішень, вигідних насамперед тим чи іншим олігархічним кланам. 
Натомість треба виробити загальнодержавну стратегію захисту інтересів 
країни й суспільства в умовах російської збройної агресії, та почати 
застосовувати проти агресора системні та масштабні санкційні заходи.
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Закон про відновлення територіальної цілісності України може бути застосова-
ним тільки після звільнення агресором окупованих територій. Очікувати, що РФ 
найближчим часом добровільно поверне Україні загарбані землі – марно. По-
вне відновлення територіальної цілісності України можливе лише шляхом між-
народно-правових санкцій, застосовуваних Україною  разом із міжнародною 
спільнотою світових демократій проти Росії. Важливе завдання української ди-
пломатії – переконати наших партнерів у необхідності зміцнення тиску на Росію, 
задля виконання Мінських домовленостей. 

Вище політичне керівництво України має відмовитися від ситуативних тактич-
них рішень, вигідних насамперед тим чи іншим олігархічним кланам. Натомість 
треба виробити загальнодержавну стратегію захисту інтересів країни й суспіль-
ства в умовах російської збройної агресії, та почати застосовувати проти агресо-
ра системні та масштабні санкційні заходи. Це – складне завдання, яке потребує 
багато зусиль і часу, але його необхідно почати виконувати якомога скоріше. 
Аналіз практики ставлення Росії до України свідчить, що механізми двосторон-
ньої співпраці в економічній, енергетичній, військовій, гуманітарній та інших 
сферах Росія завжди ефективно використовувала проти України. Доказом цього 
є численні енергетичні, торговельні та інформаційні «війни», які РФ неоднора-
зово вела  проти України, не рахуючись при цьому із власними економічними 
втратами. Тому Україні необхідно максимально диверсифікувати двосторонні 
відносини з іншими країнами, для зменшення залежності від Росії в усіх сферах. 
Відносини з Російською Федерацією, доки триватиме її збройна агресія проти 
України, мають бути максимально заморожені та здійснюватися у режимі санк-
цій.   
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ОПТИМАЛЬНЕ ПОЛІТИЧНЕ РІШЕННЯ ЩОДО 
ПРАВОВОГО СТАТУСУ НЕКОНТРОЛЬОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ. 

ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНІ ТА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ НАСЛІДКИ

Суть сьогоднішньої полеміки зумовлена дуалістичним уявленням про поточ-
ну ситуацію. Початок двоякому сприйняттю подій на території України було 
закладено в місті Женева 17 квітня 2014 року, коли відбувся перший раунд 

міжнародних переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю на-
ших західних партнерів. Для того, аби відновити в пам’яті події того часу, варто 
зачитати кілька слів з повідомлення однієї інформаційної агенції. Вони є квінте-
сенцією заяви, яку тоді ухвалили учасники переговорів: «… домовилися про за-
ходи з деескалації конфлікту, роззброєння незаконних формувань, звільнення не-
законно зайнятих приміщень, та початок національного діалогу з конституційної 
реформи в Україні». На той момент вже відбулася анексія Криму, і стало зрозуміло, 
що російське керівництво вчиняє міжнародні кримінальні злочини щодо України. 
Були введені в дію перші західні санкції. Саме в день проведення Женевських пе-
ремовин США ввели чергові санкції, засуджуючи анексію півострова.

З того часу і до сьогодні ми є заручниками подвійної реальності. З одного боку, політич-
ні заяви та дії, зокрема санкції західних держав та України, є релевантною відповіддю 

на злочини керівництва Російської Федерації. З іншої 
сторони, паралельно існує й культивується спотворене 
уявлення про вигаданий внутрішній конфлікт, або ж 
громадянське протистояння на території України. 

Далі все рухається за цією дуалістичною логікою: з од-
ного боку, запроваджуються нові санкції, проголошу-
ються нові заяви, в тому числі й на рівні міжнародних 
організацій, в яких дається точна кваліфікація дій Росії 
на території України. З іншого боку, було підписано 
Мінськ-1 (або Мінський протокол), яким було передба-
чено, в тому числі й ухвалення закону про особливості 
місцевого самоврядування в окремих районах Доне-
цької та Луганської областей.  Це фактично давало 
підстави вважати, що в Україні відбувається внутріш-
ній конфлікт, і потрібно шукати внутрішні механізми 
його врегулювання. Згодом було підписано Мінськ-2, 
де запропонований алгоритм знову апелює до вну-
трішньоукраїнського конфлікту та пропонує шукати 
вирішення проблеми на території України, а також 
застосовувати внутрішні українські ресурси. І жодної 
згадки про Російську Федерацію. 

Так ми і рухаємося за дивною цією логікою до сьо-
годнішнього дня: блокада та обговорення Закону 
про тимчасово окуповані території підводять до 

чергової кульмінації дискусії, в якій українська та міжнародна громадськість ам-
бівалетно трактують те, що відбувається на сході України та у взаєминах із Ро-
сійською Федерацією. Ця ситуація дає нам можливість пояснити суть нинішніх 
дебатів. Характеризуючи полеміку у Робочій групі з обговорення законопроекту 
про тимчасово окуповані території, треба сказати, що одна група однодумців вба-
чала в цьому законопроекті захист державних інтересів України. Вони обстоюють 
впровадження заходів, які б допомогли в сьогоднішніх обставинах кваліфікувати 
та зафіксувати реальну ситуацію, що не дало б Росії можливості зруйнувати укра-
їнську державність через якнайшвидше впровадження Мінських домовленостей. 
Їхні опоненти виходять винятково з позиції захисту інтересів мешканців окупова-
них територій. Так, ніби у нас не війна з сусідньою державою, а якийсь абстрак-
тний конфлікт.    

МИХАЙЛО БАСАРАБ 
Політолог, кандидат політичних 
наук, член президії Громадської 
комісії з розслідування та 
попередження порушень прав 
людини в Україні
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Закон про тимчасово окуповані території дав би можливість зробити певну паузу, 
не дозволив би змусити нас поспіхом і буквально виконати Мінські домовленості. 
До того моменту, поки керівництво Російської Федерації не розпочне виконання 
перших положень Мінських домовленостей, Україна повинна зафіксувати статус 
тимчасово окупованих територій. Не потрібно грати у небезпечну гру дуалістич-
ного сприйняття, яку нав’язав Путін ще в квітні 2014 року. Варто називати речі 
своїми іменами. Навряд чи хтось поставить під сумнів те, що події на Донбасі є 
наслідком збройної агресії Російської Федерації, і те, що окремі райони Донецької 
та Луганської областей є тимчасово окупованими. Тому не треба вигадувати якісь 
нові визначення для їхнього статусу. Для того, аби Україну не звинувачували у 
деструктивній позиції, далі потрібен закон про відновлення територіальної ціліс-
ності, де був би прописаний алгоритм виконання Мінських домовленостей відпо-
відно до міжнародного права та Конституції України. 

Подальші дії України – це, безумовно, санкційний режим взаємин України з Росій-
ською Федерацією та окупованими територіями. Не зайвим було б отримати роз-
рахунки Кабінету Міністрів не тільки щодо наслідків тимчасової блокади окремих 
районів Донецької та Луганської областей, а й щодо перспектив тотальної санк-
ційної політики щодо Російської Федерації. Цілком ймовірно, вона могла б бути 
економічно обґрунтованою.

І наостанок. Не можна забувати про високий рівень протестних настроїв у суспіль-
стві. Більше того, хибно думати, що українські громадяни не розуміють, що відбу-
вається на Донбасі. Гляньмо на результати соціологічних досліджень авторитет-
них компаній. 60 % українців погоджуються з тезою, що на Донбасі відбувається 
зовнішня збройна агресія Російської Федерації, вони ж абсолютно не сприймають 
капітулянтських сценаріїв щодо швидкого повернення цих територій на кремлів-
ських умовах. Приблизно 20 % опитуваних мають протилежну думку. Питання 
тимчасово окупованих територій, а по факту – війни, є головним пріоритетом для 
громадян нашої держави. За нинішніх протестних настроїв у суспільстві, дуже не-
безпечно ігнорувати думку людей. 

[   ]
Закон про тимчасово окуповані території дав би можливість зробити певну 
паузу, не дозволив би змусити нас поспіхом і буквально виконати Мінські 
домовленості. До того моменту, поки керівництво Російської Федерації не 
розпочне виконання перших положень Мінських домовленостей, Україна 
повинна зафіксувати статус тимчасово окупованих територій. Не потрібно грати 
у небезпечну гру дуалістичного сприйняття, яку нав’язав Путін ще в квітні 2014 
року. Варто називати речі своїми іменами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРА 
В ЗОНІ АТО 

В суспільстві досить емоційно та політично чутливо відбувається обговорення 
тематики використання інфраструктури в зоні бойових дій, її пошкодження, 
але варто звернути увагу на інший аспект проблеми та поговорити про кри-

тичну інфраструктуру як таку. І тут мова йде не тільки про те, що вимірюється в 
залізі, чи в якихось фізичних обсягах вугільних поставок – це є більш широким 
поняттям, яке охоплює все, пошкодження чого призводить до погіршення жит-
тєдіяльності суспільства та безпеки держави. Це може бути і щось віртуальне, на-
приклад, пошкодження інфраструктури донесення до населення інформаційних 
повідомлень (телевізійного сигналу), тобто подачі української позиції щодо тих 
чи інших подій. 

На жаль, у сучасному світі, критична інфраструктура стала інструментом веден-
ня війни, яку зараз називають гібридною. Більше того, на сьогодні, пошкодження 
критичної інфраструктури окремих територій призводить до того, що вони ста-
ють непридатними для життя, а відтак це зумовлює виникнення цілого ряду не-
безпечних процесів як технологічного, так і соціального характеру.

Коли ми говоримо про Донбас, можна побачити, що 
більшість найгостріших подій розгорталися навко-
ло місць розташування критичної інфраструктури: 
аеропорти, Донецька фільтрувальна станція, Луган-
ська теплова електростанція, водоканали та ін. 

Як же в цій ситуації діяти уряду України? Тут ми зно-
ву підходимо до того, що вплив на функціонування 
критичної інфраструктури стає елементом гібридної 
війни, і задіюється в інформаційній сфері. Як можна 
сказати, що Україна відмовляється від вугілля, яке 
поставляється з окупованої території для Луганської 
ТЕС, якщо вона постачає електроенергію як на тери-
торію, контрольовану Україною, так і на територію 
Луганська? Хто візьме на себе таке рішення, яке при-
зведе до припинення постачання електроенергії на-
селенню? Подібне відбувається не тільки в Україні: 
можна подивитися на ситуацію в Сирії, коли Туреч-
чина та Росія критикували одна одну за торгівлю з 
ІДІЛом. Там проблема полягає в тому, що родовища 
газу знаходяться під контролем ІДІЛу, цей газ пода-
ється на електростанції, які постачають енергію як 
на контрольовані урядом Сирії міста, так і території 
контрольовані опозицією уряду. І завдання для всіх 
сторін – якимось чином забезпечувати життєдіяль-
ність людей на цих територіях. Це і є інструмент гі-
бридної війни. І в розробках нашого Інституту питан-
ня про те, як ця проблема може бути використана на 
шкоду Україні, окреслювалося неодноразово, але, на 
жаль, цього так і не вдалося уникнути. 

Було ініційовано питання непрозорих схем на поставки вугілля. Це призвело до 
тих подій, про які зараз доводиться говорити, тобто до «блокади». Але варто поди-
витися на цю проблему з системної точки зору. Цей фактор завжди буде викорис-
товуватися, і будь-яку стратегію як для Донбасу, так і для забезпечення національ-
ної безпеки необхідно розробляти саме з цих позицій. Україна має будувати свою 
політику таким чином, щоб мати спроможність відреагувати на втрату будь-якого, 

ОЛЕКСАНДР СУХОДОЛЯ 
Завідувач відділу енергетичної 
та техногенної безпеки 
Національного інституту 
стратегічних досліджень, 
доктор наук з державного 
управління, професор. Автор 
понад 120 наукових публікацій 
з питань енергетичної безпеки, 
енергоефективності, державного 
управління 
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того чи іншого об’єкта критичної інфраструктури. Проблеми з постачанням вугіл-
ля технічно не існує – її можна вирішити; але існує проблема із функціонуванням 
енергетичної системи, її стійкістю та економічною ефективністю, що зумовлює пи-
тання щодо того, якими механізмами цього можна досягти. 

Саме тому Інститут ініціював і розробив ряд проектів нормативних актів: на роз-
гляд Уряду було надано концепцію формування системи забезпечення захисту 
критичної інфраструктури. Слід зазначити, що запропонований підхід відображає 
відносно новий, зокрема і для світової практики, підхід до забезпечення захисту 
критичної інфраструктури, який передбачає забезпечення здійснення функцій та 
надання послуг, критичних для життєдіяльності суспільства та держави.

Даний підхід дозволяє переглянути необхідність захищати абсолютно все, ставля-
чи солдатів біля кожного елементу інфраструктури. Натомість держава має перед-
бачити можливість зарезервувати цю функцію якимось іншим чином. В цьому 
питанні диверсифікація поставок вугілля є тим інструментом, який покаже, що не 
доцільно шантажувати Україну, яка може знайти й інший шлях. 

Слід відзначити, що, зокрема, вивчаючи досвід України, даний підхід став пріо-
ритетним завданням для країн НАТО. На Варшавському саміті НАТО у липні 2016 
року главами держав і урядів країн було визначено вимоги щодо забезпечення 
національної стійкості, які передбачають зобов’язання для країн щодо:

• безперервності урядування та надання найважливіших державних послуг;

• стійкості енергозабезпечення; 

• здатності ефективно справлятись з неконтрольованим переміщенням людей;

• стійкості водозабезпечення та постачання продовольства;

• здатності надавати допомогу великій кількості людей, що отримали пошко-
дження;

• стійкості систем комунікацій;

• стійкості транспортної системи.

Водночас треба пам’ятати, що державна інфраструктура – це не тільки фізичний 
вимір. Україна повинна зберегти інфраструктуру залучення людей у виробництво 
на тих територіях у складі організму української держави. Питання полягає лише 
в тому, яким чином врегулювати це політично, які меседжі виробити для людей 
як на тій території, так і на решті території України, яку позицію має зайняти та чи 
інша політична сила. 

[   ]У сучасному світі, критична інфраструктура стала інструментом ведення війни, 
яку зараз називають гібридною. Більше того, на сьогодні, пошкодження 
критичної інфраструктури окремих територій призводить до того, що вони 
стають непридатними для життя, а відтак це зумовлює виникнення цілого 
ряду небезпечних процесів як технологічного, так і соціального характеру.
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ДОНБАС В ПУБЛІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

Треба сказати, що у військовому вимірі російсько-український конфлікт є 
локалізованим, але у дискурсивному – він глобальний. Існують різні його 
інтерпретації: він розуміється як внутрішній конфлікт, або ж громадянська 

війна; як змішаний конфлікт (коли йдеться про Крим, говорять про окупацію, а у 
випадку Донбасу – про громадянське протистояння); як міждержавний конфлікт 
(цієї позиції дотримується Україна). Це розрізнення сформувалося у 2014 році, 
а у Мінський формат було закладено уявлення про внутрішність українського 
конфлікту. Тож, як це можна подолати? 

Треба говорити про існуючий дискурс в тому сенсі, що він є ширшим за одну 
лише інформаційну сферу. Він є радше публічним, де висловитися може кожен. 
Він об’єднує й медійні засоби, й соціальні мережі, й інші аспекти суспільного 
життя, що зараз функціонують. Так, якщо певна річ є визначеною на юридич-
ному рівні, вона не обов’язково сприймається у публічному дискурсі, де існують 
дещо відмінні моделі сприйняття. Тут варто звернутися до терміну «стратегічний 
наратив», три приклади якого (щодо версій інтерпретації конфлікту) були зазна-
чені на початку. 

Особливість цієї війни полягає в тому, що, цитуючи 
британського генерала сера Ніколаса Хаутона, «ра-
ніше в історії головною метою військової операції 
було досягнення цілі через фізичну активність, а те, 
що відбувалося далі – власне психологічний рівень 
– було наслідком фізичної реальності». Тепер це 
відбувається зовсім не так: або паралельно, або ж 
попередньо, тобто посилюється вплив на дискур-
сивні форми, а далі вимальовуються наслідки (нам 
це відомо на прикладі «русского мира»). 

Як же відбуваються битви інтерпретацій? По-
перше, їхній зміст залежить від того, кому вони на-
лежать: учасники конфлікту, залежно від позиції в 
конфлікті, будуть по-різному інтерпретувати певні 
аспекти. Наприклад, якщо говорити про згаданий 
наратив змішаного типу, то він в принципі підхо-
дить нашим союзникам, які не є учасниками цього 
конфлікту, а лише намагаються допомогти владна-
ти його, маючи при цьому власні національні ін-
тереси. І загалом ця інтерпретаційна схема вклада-
ється в бачення наших європейських партнерів, бо 
у них існує своя перспектива погляду, і їм потрібне 
мирне розв’язання конфлікту. Треба розуміти, що 
наші національні інтереси, наша перспектива не 
збігається з жодним із бачень як наших партнерів, 
так і нашого ворога. 

Але ніде в наших текстах не знайдеться теза про 
те, що ми воюємо з Донбасом, тобто якраз на рівні 
українського публічного дискурсу не підтверджу-
ється версія про внутрішній конфлікт, а продовжує 
існувати бачення Донбасу як української території. 

Далі, можна натрапити на думки, що «теперішня 
війна відбувається за шаблоном Другої світової». 
Контраргументом може стати той факт, що в наших 
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сучасних текстах побутує слово «блокадник» і «блокада», тоді коли в російських 
джерелах вони не використовуються, бо для них ці слова мають інший відтінок 
(пов’язаний виключно з блокадою Ленінграду під час Другої світової війни). Та-
ким чином, в Україні зв’язок подій сучасної війни з Другою світовою майже розі-
рвався, але він продовжує нав’язуватися нам з того боку, з Росії. 

На жаль, у нас немає уявлень про те, що буде після війни. Тож насамперед в 
Україні потрібно формувати уявлення про перемогу, але не в протиставленні 
«перемога – зрада», як це відбувається в онлайн-середовищі. Також погано те, 
що існує недовіра до владних інституцій, і її треба долати. 

Підсумовуючи, треба сказати, що публічний дискурс не є сферою, де можна лег-
ко маніпулювати та легко вводити нові сенси. На порожньому місці неможливо 
створювати уявлення, які потрібні нашій державі, тож треба опиратися на те, що 
ми вже маємо. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЩОДО ДОНБАСУ 

Я почну до певної міри з радикальної тези – сьогодні ми насправді не маємо 
цілісного бачення державної інформаційної політики щодо Донбасу. Ми, 
звичайно, можемо себе обманювати і казати, що «все всім зрозуміло», але 

як цілісність – ні, такої політики немає. 

Хочу одразу застерегти – мова не йде про нову «зраду», що ніхто нічого не ро-
бить і що держава просто мовчки спостерігає за процесом. 

Ні. Насправді робиться багато. Робиться багатьма державними структурами в 
межах їхніх повноважень та можливостей. Наприклад, ми бачимо відновлення 
технічних спроможностей доносити свій сигнал на територію Донбасу. Ми бачи-
мо, що органи сектору безпеки і оборони (особливо Міністерство оборони Укра-
їни, Служба безпеки України, частково Національна гвардія та інші структури) 
активно включені в цей процес, що вони протидіють ворожим інформаційним 
операціям, розробляють власні інформаційні заходи для взаємодії з цими тери-
торіями. 

Однак, так само маємо визнати, що ця діяльність у 
багатьох випадках є різноскерованою та не підпо-
рядкована те, що називається «єдиному стратегічно-
му задуму». Якоїсь інформаційної стратегії як офіцій-
ного документа ми так і не маємо. А ми всі повинні 
чітко зрозуміти, що документи, які у нас в державі 
називають «стратегічними» де-факто є документами 
координуючими – їхня основна функція узгоджувати 
дії різних відомств, показувати навіщо здійснюється 
сукупність тих чи інших дій. І ось тут ми маємо певні 
проблеми, які досі невирішені.

Але насправді буде не чесно казати, що про-
блеми із формуванням цієї Стратегії є виключно 
суб’єктивними. Є цілий ряд макрофакторів, які іс-
тотно ускладнюють цей процес. І найголовніший з 
них, як на мене, це динамізм військово-політичної 
обстановки на Донбасі. Про що мова?

Умовно, сьогодні ми функціонуємо в контексті 
Мінського процесу. Так, його виконання активно 
порушується нашим ворогом, але тим не менш. 
Відповідно, сьогоднішні підходи до формування 
інформаційної стратегії щодо Донбасу базуються 
на тому, що цей військово-політичний стан істотно 
не зміниться. Що цей стан «ні миру, ні війни» буде 
продовжувати реалізовуватись, і що ми й надалі 
будемо знаходитися в такому неоднозначному по-

ложенні. Виходячи саме з цього, держава потроху формує свою інформаційну 
політику.

Але виникає питання – що буде, якщо раптом всі мінські домовленості будуть вико-
нані? Якщо уявити ситуацію, що всі перестали стріляти, війська відведені, контроль 
над кордоном відновлений, проведено вибори, а ці території отримали свій осо-
бливий статус, як вплине це на цілі нашої інформаційної стратегії? Чи має бути вона 
радикально змінена? Якими тоді мають стати цілі держави щодо цих територій? 

Або ще радикальніше: а якщо, раптом, нам вдасться реалізувати хорватський 
сценарій? Це ж насправді зовсім інше завдання – проведення «інформаційної 
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деокупації», відновлення контролю за місцевим інформаційним простором та 
багато іншого. Чи готові ми сьогодні створити гнучку та адаптивну інформаційну 
стратегію, яка б могла бути швидко пристосована до таких змін?

Це щодо самої нашої Стратегії.

Інше питання – які проблеми реалізації своєї інформаційної політики в контексті 
питання Донбасу ми маємо сьогодні, крім цієї стратегічної невизначеності?

Передусім, це, звичайно, технічні аспекти. Внаслідок окупації російсько-терорис-
тичними військами частини територій Донецької та Луганської областей, Украї-
на багато в чому втратила можливості ведення свого мовлення (теле- та радіо-) 
на цих територіях. Відключення українського телерадіомовлення (та заміна його 
російським чи сепаратистським) стало одним з пріоритетних завдань для окупа-
ційних військ. Додаткові складнощі були пов’язані із тим, що редакції (фахівці) 
місцевих ОДТРК часто переходили на роботу в новостворені терористичними 
силами медіа структури. Зараз ми частково відновлюємо свої спроможності, але 
відбувається це досить помірними темпами. До речі, саме в питанні відновлення 
зв’язку часто відбуваються речі, які кажуть про те, що наш відрив від традицій 
Радянського Союзу є досить умовний. Особисто мене глибоко вразив свого часу 
матеріал «Української правди», де було невеличке інтерв’ю з головним інжене-
ром Краматорського РТПЦ паном Ільєнко. Так ось, він у досить спокійній манері 
повідомив, що їх із відновленням вежі не підганяють, а самі вони «хочуть зроби-
ти собі свято на день українського радіо, щоб було включення». Даруйте, але чи 
це нормально, коли швидкість робіт залежить не від мети, а від того, що хтось 
хоче підігнати здачу об’єкту до «красивої дати»?

Інша проблема – контент. Точніше, мова не про контент взагалі, а про контент 
для цільових аудиторій, які проживають на цих територіях. Ми всі розуміємо, що 
звичку дивитися російські телеканали та мислити категоріями російського на-
ратива змінити складно. Особливо, коли ми не можемо вплинути на цей процес 
бачення. Тож коригування нашого контенту є критично важливим питанням в 
цьому сенсі, тобто таке собі «спеціальне мовлення». І певні зусилля з цього при-
воду здійснюються як державними органами, так і неурядовим сектором. Зусиль 
останнього навіть більше. Але існує макропитання: яким саме чином має реа-
лізовуватись подібна «спеціальна контентна політика» на цих територіях? Хто 
має виробляти такий контент? Як його туди доставляти? Як вимірювати ефект 
від такого контенту? Адже державні ЗМІ роздержавлені (принаймні процес запу-
щено), Суспільне мовлення має трохи інші задачі. Тож залишається лише ство-
рення спеціальних мовників для цих цілей, або виділення для цих цілей когось з 
чинних структур. А між тим «спеціальні режими мовлення» – це не якесь ноу-хау, 
а досить розповсюджена практика, в т.ч. і в демократичних державах. Не завжди 
такі проекти виявляються вдалими, однак іншого шляху «вклинитись» у вже 
сформовану структуру медіа споживання на цих територіях буде досить складно.

Наступне питання традиційно болюче – фінансування. 

[   ]
Передусім ми маємо чітко зрозуміти нашу мету. Вкрай негативна українська 
практика полягає в тому, що в таких документах мету, зазвичай, формують 
не дуже задумуючись про її досяжність. В нашому конкретному випадку 
ми маємо усвідомити, що на даному етапі наше стратегічне завдання – 
забезпечити на цих територіях свою інформаційну присутність. Тобто 
зробити все від нас залежне аби Росії не вдалося реалізувати ідею 
«інформаційного гетто» на цих територіях. 
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Я зараз не буду про традиційні моменти пов’язані із недофінансуванням інфор-
маційної галузі. Історію про фінансування Суспільного мовлення і з якими боями 
доводиться «вигризати» належне фінансування всі знають. Насправді існує про-
блема, про яку зазвичай згадують лише фахівці – а яким є механізм фінансового 
забезпечення? Начебто дивне питання, але воно виникає постійно. Наприклад, 
часто постає питання про державні цільові гранти для медіа та недержавних 
структур, які реалізують цілі державної інформаційної політики. Але такого ме-
ханізму немає, і не зрозуміло, як його реалізувати. Або інше питання: чи будуть 
виділені кошти на реалізацію цілей Доктрини інформаційної безпеки? І якщо 
будуть, то як саме? Взагалі, як на мене, найбільш доречним було б розморозити 
можливість прийняття державних цільових програм, особливо для інформацій-
ної сфери. Звичайно, із вдосконаленням механізму контролю за їх виконанням 
з боку громадськості.

Ще одним питанням, про яке вже було сказано трохи раніше, часто небажан-
ня місцевого населення сприймати проукраїнську позицію в інформаційному 
просторі регіону. З одного боку, це наслідок системної роботи Російської Фе-
дерації на цих територіях протягом багатьох років. З іншої – посилення про-
пагандистського тиску вже після 2014 року, коли всі ці так звані ДНР та ЛНР за 
підтримки російських фахівців з пропаганди та психологічних операцій роз-
горнули справжню війну зі свідомістю місцевого населення, переконуючи їх 
у «фашиствующих молодчиках» в Києві, у «бандерізації всієї країни» та інших 
кліше російської пропаганди. Але якщо громадяни переважно молодшого віку 
мають змогу (та бажання) компенсувати ці незручності доступом до мережі ін-
тернет, то для багатьох літніх людей основним джерелом інформації все ще за-
лишається телебачення та друкована преса, які зазнають найбільшої цензури 
окупантів. Крім того, в багатьох містах, які знаходяться на лінії зіткнення або 
були звільнені ВСУ у 2014-2015 рр. проживають громадяни, чиї родичі знахо-
дяться у складі збройних формуваннях ДНР/ЛНР, а значна кількість місцевих 
мешканців симпатизує цим терористичним організаціям. Працювати в таких 
умовах об’єктивно складно. 

Останнє, до речі, ставить питання про проблеми цивільно-військового співро-
бітництва. Попри те, що Збройні Сили України мають один із найвищих рейтин-
гів довіри в суспільстві, усереднені дані не завжди адекватно відображають спе-
цифіку неконтрольованих та звільнених територій. Причому йдеться не стільки 
про російські пропагандистські штампи на кшталт «засилля найманців», які вою-
ють на стороні України, та «карателів із добровольчих батальйонів», скільки про 
взаємовідносини між місцевим населенням у прифронтовій зоні та військовос-
лужбовцями, що несуть тут свою службу. Непоодинокими є випадки ворожого 
ставлення до військовослужбовців, провокацій проти них та навіть звинувачень 
у тому, що воєнні дії тривають лише внаслідок їхнього перебування на позиціях. 
Тож робота «цимиків» має надзвичайну важливість. В тому числі тому, що вони 
часто комунікують з населенням діями, а не загальною риторикою.

Повертаючись до того, з чого ми почали, хочу сказати декілька слів про те, які ж 
є проблеми у формуванні дієвої інформаційної стратегії щодо Донбасу.

Передусім ми маємо чітко зрозуміти нашу мету. Вкрай негативна українська 
практика полягає в тому, що в таких документах мету, зазвичай, формують не 
дуже задумуючись про її досяжність. В нашому конкретному випадку ми маємо 
усвідомити, що на даному етапі наше стратегічне завдання – забезпечити на цих 
територіях свою інформаційну присутність. Тобто зробити все від нас залежне 
аби Росії не вдалося реалізувати ідею «інформаційного гетто» на цих територіях. 

Потім – потреби регіону. З одного боку, постійно проводяться ті чи інші соціо-
логічні дослідження. Однак, чи формується з їхніх результатів якась цілісність? 
Я не впевнений. Більше того, дуже часто оцінки інформаційної реальності та ін-
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формаційних проблем на окупованих та звільнених територіях робляться від-
повідно до статистично не підтверджених загальних уявленнях експертів про 
ситуацію (переважно, сформованих за допомогою ЗМІ), під тиском панівного по-
літичного дискурсу або ж на базі даних, які не завжди можна підтвердити.

Я б сказав навіть більше – часто ми не маємо об’єктивної картини з приводу 
питань, які взагалі не мали б бути двозначними. Наприклад, до якої межі дійсно 
чітко добиває український сигнал? Не «теоретично», у відповідності до нормо-
проектної документації, а реально. 

Ще одне. Коли ми говоримо про інформаційну стратегію для Донбасу, то часті-
ше за все розуміємо її як стратегію для неконтрольованих територій. Насправді 
навіть звільнені території часто є звільненими суто фізично, але не ментально. 
Деякі знайомі зі структур сектору безпеки та оборони, які знаходяться в цих ра-
йонах, кажуть, що часто немає відчуття, що ми знаходимося на українській тери-
торії. Звичайно, не політкоректно так казати, та я поки не можу підібрати більш 
точне формулювання, але нам потрібна стратегія для інформаційної роботи з 
цими «зонами ризику». Адже часто населення, яке там проживає, може співчу-
вати терористам, бути джерелом дестабілізації в регіоні. В таких умовах форму-
ється масштабний «стокгольмський синдром».

Якщо ж ми хочемо створити дійсно адекватну стратегію інформаційної діяльнос-
ті, стратегію державної інформаційної політики щодо цих регіонів, то насправді 
нам потрібно відповісти на декілька принципових питань.

1. Які є реальні проблеми для реалізації ДІП на цих територіях?

2. Якою є мета ДІП щодо окупованих та звільнених територій?

3. Якими мають бути першочергові шляхи та способи формування проукраїн-
ського інформаційного простору на цих територіях? 

4. Якого результату ми плануємо досягти?

5. Яким ресурсом володіє держава для реалізації своїх завдань в інформаційній 
Власне, це ключове. Це розуміння мети, розуміння поточного стану, розумін-
ня шляхів досягнення результату, та які ресурси для цього нам знадобляться. 
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ЮРИДИЧНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ У 2015-2016 РР. ФАКТУ ОКУПАЦІЇ 
ТЕРИТОРІЙ СХОДУ УКРАЇНИ 

Якщо говорити про проблеми, з якими ми сьогодні стикаємося, а також про 
їх наслідки, то першою, з важливих для нас обставин, є нестача фахівців. 
Уряд і українське суспільство зіткнулися з цим у 2014 році, адже будь-який 

конфлікт – це завжди питання міжнародного права, і, як казав ще Гуго Гроцій, це 
завжди питання права війни. Фахівців у цій галузі у нас дуже мало, бо до 2014 

року вона вважалася чимось рудиментарним, непо-
трібним, навіть фейковим, і декілька осіб, які мали 
фах в цій сфері до 2014 року, безумовно, не змогли й 
не можуть зараз задовольнити в цілому суспільний 
і державний запит щодо належної юридичної кон-
сультації та кваліфікації.

Натомість сьогодні є дуже багато експертів з питань 
відповідних подій на Донбасі, але, на жаль, часто 
стається так, що фахівці у сфері соціології, політо-
логії чи військової справи намагаються давати між-
народні кваліфікації. Так, до прикладу, нещодавно 
спроби давати міжнародно-правову кваліфікацію 
конфлікту почали виходити зі сторони сайту «Ми-
ротворець». Не можна забувати про роботу цих лю-
дей у протидії російській агресії, але, коли справа до-
ходить до міжнародного права і розмов про статуси 
та режими, варто залишати це обговорення юрис-
там-фахівцям. Або ж, наприклад, протягом останніх 
місяців так само Міністерство з питань тимчасово 
окупованих територій та внутрішньо переміщених 
осіб намагалося надати кваліфікації подій з точки 
зору міжнародного права.

В Україні фахівці народжуються лише зараз, і ми вже 
маємо певну кількість адвокатів, що можуть працю-
вати в міжнародних інстанціях. Але все ж таки не 
можна зневажати досвідом, яке людство накопичу-
вало до 2014 року, натомість досліджуючи його. 

Питання того, що відбувається в Україні в умовах 
збройного конфлікту, у світі аргументується двома 
галузями міжнародного права: міжнародним пра-
вом прав людини та міжнародним гуманітарним 
правом. Щодо міжнародного права прав людини, 
то тут функціонує Європейський суд з прав людини 
та відповідно діє Європейська конвенція про захист 
прав людини та громадянина, а також протоколи до 

неї. Також тут треба згадати про наступні структури ООН: Раду з прав людини, 
Комітет ООН з прав людини, Комітет ООН з економічних та соціальних прав, інші 
комітети, які спираються на документи ООН у сфері прав людини. 

Інший вимір – міжнародне гуманітарне право, або ж право війни – ґрунтується 
на низці договорів, які були схвалені у ХХ ст. Це, насамперед, комплекс Гаазьких 
конвенцій 1907 року і комплекс Женевських конвенцій 1949 року, а також наступ-
ні три протоколи до останніх. Відповідно, роботу у цій галузі веде Міжнародний 
кримінальний суд, а раніш – певні спеціальні трибунали (Міжнародний трибунал 
з питань Руанди, Міжнародний трибунал з питань колишньої Югославії, Нюрн-
берзький та Токійський трибунали). Організація, яка сьогодні діє паралельно з 
трибуналами – це Міжнародний комітет Червоного Хреста, і він також відповідає 

БОРИС БАБІН 
Доктор юридичних наук, 
професор кафедр Міжнародного 
гуманітарного університету та 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного 
університету. Автор більш 
150 наукових публікацій з 
міжнародного, конституційного 
та адміністративного права. 
Експерт ad hoc МОП, ОБСЄ 
та Ради Європи з окремих 
питань прав людини та 
статусу територій, має 
десятирічний практичний досвід 
правозахисної діяльності у 
сферах прав корінних народів та 
прав моряків.

ІІ ДЕНЬ



22 СТРАТЕГІЯ ЩОДО ДОНБАСУ: ПОЛІТИЧНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ГУМАНІТАРНИЙ ВИМІР

ІНСТИТУТ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  ІСЕД

за ті процеси, які відбуваються у міжнародному гуманітарному праві. 

Ці дві сфери міжнародного права на сьогодні використовують різну термінологію: 
міжнародне право прав людини досліджує питання відповідальності держави, пи-
тання про відшкодування отриманої шкоди та відновлення, за можливості, пору-
шених прав. 

У ньому використовуються категорії загального та ефективного контролю. Це 
означає, що у звичайних умовах держава здійснює ефективний контроль за тим, 
що відбувається на її територіях. У змішаних умовах (умовах конфліктів, іноземної 
військової чи цивільної присутності, перехідних періодах, співволодіннях, подіях 
на колоніальних територіях тощо) декілька держав можуть одночасно нести від-
повідальність. 

Питання ефективного та загального контролю можуть бути між ними розподіле-
ні. І тоді міжнародні інстанції виходять з презумпції, що вимога щодо порушених 
прав може адресуватися водночас як до декількох держав, так і до однієї з них. 
В кожній справі це питання досліджується і вирішується відповідно до обставин 
факту. 

Але треба зазначити, що міжнародне право прав людини може застосовуватися 
і в умовах військового конфлікту, хоча тоді й трапляється накладання двох цих 
галузей. Відповідно, Європейський суд з прав людини буде змушений у власній 
діяльності звертатися до Женевських конвенцій і визначатися з їхньою терміно-
логією та їхнім застосуванням, а Міжнародний кримінальний суд повинен буде 
враховувати прецеденти, які схвалив, наприклад, Комітет з прав людини ООН або 
Європейський суд. 

У міжнародному гуманітарному праві присутня інша термінологія. І для нього 
існує декілька проблем: по-перше, все міжнародне право на сьогодні є правом 
англомовним, всі документи та процеси ведуться англійською мовою, а іноді й 
французькою. Іншими мовами, ані українською, ані російською, ці процеси не ве-
дуться. 

Більш того, справжні юристи-міжнародники навіть мають мислити в цій сфері 
виключно англійською, адже термінологічний апарат виник не в Україні, й не в 
Російській Федерації, а в західних країнах. Коли ми говоримо про терміни міжна-
родного права прав людини, проблем з перекладом не виникає (термін «overall 
control» – «загальний контроль», так само як і «effective control» – «ефективний 
контроль», перекладаються вільно). 

Але з міжнародним гуманітарним правом складніше: термін «окупація» не пере-
кладається на слов’янські мови, що в первинному значенні означає «зайняття». 
Його не заведено перекладати, і, на жаль, за роки суспільного дискурсу цей термін 
набув певного політичного, психологічного, а не правового значення. 

В Україні термін «окупація» досі сприймається через кіно про Другу світову війну, 
яке знімали у Радянському Союзі. І це сприйняття в суспільстві складалося про-
тягом десятиліть – воно не має тотожності з правовим режимом окупації. Так, на-
приклад, західна частина німецької столиці – Берліну – досі є окупованою, там все 
ще знаходяться американські, англійські, французькі війська. 

І питання, які стосуються порушення прав населення Берліну з їх провини (напри-
клад, занадто гучні польоти військових літаків), розглядаються судами із застосу-
ванням норм IV Женевської конвенції як дії держави-окупанта, що є абсолютно ле-
гальним відповідно до мирних угод, укладених між Німеччиною та союзниками. І 
цю окупацію німці сприймають суто юридично.

Наступне питання стосується військовополонених. Ще з радянських часів існує 
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уявлення, що військовий полон – це майже зрада Батьківщині. Тому тут основною 
проблемою є небажання великої кількості військовослужбовців навіть вважати 
себе військовополоненими, бо для них це психологічно ганебно. А для офіцерів, 
які розуміють, що в особистій справі з’явиться допис «перебував у полоні», це ще 
більш неприйнятно під страхом ніколи більше не отримати гідну посаду. 

Тому часто ті категорії, які запроваджені в міжнародному гуманітарному праві 
та самі по собі мають певне юридичне значення, в нашому суспільстві, на жаль, 
сприймаються викривлено. 

На додачу, треба розуміти, що ефективний контроль може відбуватися і без окупа-
ції, як і навпаки, окупація може мати місце без ефективного контролю. На прикла-
ді того ж Берліну: там американські війська не контролюють муніципальні органи, 
не впливають на їх кадрову та законодавчу політику, а просто дислокуються та 
здійснюють військовий, а не цивільний контроль над цією територією. 

Але якщо ми говоримо про режим ефективного контролю і, в той самий час, про 
іноземну військову присутність саме тієї держави, яка цей ефективний контроль 
здійснює, ці два фактори дають підстави беззаперечно стверджувати, що, з точки 

зору міжнародного права, 
це можна назвати режи-
мом окупації. 

Чи можна казати, що на те-
перішній час міжнародним 
правом визнано ефектив-
ний контроль й іноземну 
військову присутність Ро-
сійської Федерації на Дон-
басі? Щодо ефективного 
контролю можна відповісти 

ствердно. Але щодо іншого, треба розуміти, що три роки після початку конфлікту 
для міжнародного права є малим терміном. Ще не існує величезної кількості рі-
шень міжнародних судів і трибуналів з українського питання – вони з’являться, 
але за п’ять-сім років. 

На сьогодні з актів, які набрали чинності і мають юридично зобов’язальний харак-
тер для виконання і врахування, маємо лише один, який говорить про наявність 
ефективного контролю РФ на території «ДНР» та «ЛНР». Він схвалений Комітетом 
ООН з прав людини у 2015 році та його існування передбачено Міжнародним пак-
том про громадянські та політичні права 1966 року, в якому беруть участь і Украї-
на, і Російська Федерація (конкретно стаття 49 передбачає обов’язковий характер 
документів такого роду). 

Цей документ складається періодично, і вже всьоме схвалюється з питань Росії. 
І саме в той час, коли Комітет в черговий раз (що відбувається не кожного року) 
працював над текстом звіту, почалася війна. І саме через цей збіг Комітет ООН 
з прав людини був змушений досліджувати питання відповідальності Росії (і це 
варто підкреслити) на усіх територіях, де може виникнути питання про відпові-
дальність цієї держави. Щодо Криму питань ні в кого не виникає, бо Росія визнає 
відповідальність за тамтешні події. 

Але беруться до уваги й інші території, які мають суперечливий правовий режим, 
і де є російська присутність: Придністров’я, Абхазія та Південна Осетія. Характер-
но, що в даному документі з приводу цих територій Комітет ООН з прав людини 
зазначив, що ефективний контроль, тобто фактично повне панування, Росія здій-
снює саме над Південною Осетією, «ДНР» та «ЛНР». 

Абхазія та Придністров’я не були віднесені до територій такого типу. Скоріш за 

[   ]Питання того, що відбувається в 
Україні в умовах збройного конфлікту, 
у світі аргументується двома галузями 
міжнародного права: міжнародним 
правом прав людини та міжнародним 
гуманітарним правом
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все, передбачалося, що там Росія може здійснювати лише загальний контроль. 
Про це свідчать, зокрема, справи «Зінчин, Ілашку проти Росії та Молдови» та «Ка-
тан проти Росії та Молдови» в Європейському суді з прав людини. 

Для нас же головним є те, що Комітет ООН з прав людини проаналізував всі ці 
ситуації і, визначившись зі звітами міжнародних правозахисних організацій, ви-
знав ефективний контроль саме на згаданих територіях сходу України. Таким чи-
ном, даний документ, обґрунтований річною роботою Комітету, не порівнюєть-
ся із жодною політичною декларацією, адже він набув чинності та є юридично 
обов’язковим. Будь-які міжнародні органи з прав людини будуть враховувати 
саме цю позицію Комітету ООН з прав людини – іншої на сьогодні не існує. 

Далі треба обґрунтувати, чи існує доведений факт російської військової присут-
ності на території так званих «ДНР» та «ЛНР». На сьогодні документу рівня між-
народного акту, що має зобов’язальний характер і який довів би російську при-
сутність на Донбасі, немає. Але він, безумовно, з’явиться з огляду на величезну 
кількість заяв в Європейському суді з прав людини з питань конфлікту в Україні 
(близько 4000) та індивідуальних заяв до Комітету ООН з прав людини щодо подій 
на сході України. 

Значна їх частина має прямі описи вини РФ і присутності її військових на території 
України. Це змусить міжнародні інстанції вирішити дане питання, і вже зрозуміло, 
яким буде їхнє рішення. 

Зараз документом необов’язкового, але важливого політико-правового характе-
ру, щодо визначення присутності російських збройних сил на Донбасі, є звіт Між-
народного кримінального суду про дії за попереднім розслідуванням згідно із за-
явами України від 2016 року (щодо подій на Майдані та російської агресії). 

Через дві доби після оприлюднення цього звіту Росія відкликала підпис з Римсько-
го статуту ООН. Досліджуючи останню заяву України, прокуратура Міжнародного 
кримінального суду прийшла до висновку про «наявність міжнародного збройно-
го конфлікту в контексті збройних дій в Східній Україні не пізніше 14 липня 2014 
року одночасно з існуванням неміжнародного збройного конфлікту». 

На практиці, застосування терміну «міжнародний збройний конфлікт» означає 
збройний конфлікт на цій території між Україною та Російською Федерацією. Від-
повідно, це автоматично означає обов’язок застосування на цій території і Украї-
ною, і Росією норм Женевських конвенцій 1949 року.

На додачу, є інший набір документів, який буде враховуватися усіма міжнарод-
ними інституціями з питань визначення військової присутності Росії на Донбасі 
– Мінські угоди. З точки зору міжнародного гуманітарного права, ці угоди являють 
собою «cease fire agreements» – угоди про припинення вогню. 

Вони не є новаторством, оскільки такий вид угод чітко передбачений Женевськи-
ми конвенціями та має спеціальний статус: це не міжнародний договір, що міс-
тить обов’язки для держав-підписантів та інших сторін. Сторони можуть лише ви-
магати виконання умов угоди про припинення вогню, але юридичних механізмів 
оскарження невиконання у міжнародних інституціях не існує. 

Важливість вищеописаних актів, Меморандуму від вересня 2014 року та Комплек-
су заходів лютого 2015 року полягає в тому, що в тексті присутня фраза про ви-
ведення усіх іноземних збройних формувань з території України. Спроби росіян 
вказувати на використання Україною «певних іноземних збройних формувань» 
навряд чи будуть мати міжнародні правові наслідки. Майже напевне ці норми 
будуть сприйняті усіма міжнародними інституціями, зокрема Міжнародним кри-
мінальним судом, ЄСПЛ, Комітетом ООН, як доказ присутності саме російських 
військ як сторони конфлікту. 
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В Мінських угодах йдеться не лише про припинення вогню: Україна бере на себе 
й конкретні політичні зобов’язання, а Російська Федерація з точки зору політики 
нічим не зобов’язана. Якщо ми розглядаємо тих комбатантів, які, можливо, до-
бровільно діють на Донбасі, то вони у цьому документі також ніяких політичних 
зобов’язань не мають. Всі вони покладаються лише на одну сторону. 

Це означає, що Мінські угоди з точки зору міжнародного гуманітарного права є 
угодами про часткову капітуляцію України як сторони конфлікту. Сам цей термін, 
як і вищенаведені, має певний суспільний резонанс, але з точки зору права – це 
звичні юридичні категорії, якими варто оперувати, без надмірної рефлексії щодо 
їхнього морального або суспільно-політичного сприйняття. 

Для інших складових україно-російського конфлікту діє подібна угода про припи-
нення вогню; щодо Криму – це меморандум, підписаний між Генеральними шта-
бами двох держав 7 грудня 2014 року, і саме він закріплює порядок та модальності 
розмежування сторін між півостровом та континентальною Україною, саме він 
гарантує незастосування сторонами зброї та можливе припинення вогню. Це де-
монструє нам, що в обох регіонах конфлікту сторони прийшли до схожої форми 
припинення активної фази, або ж санації активної фази бойових дій. 

Знову звертаючись до міжнародного права прав людини, треба сказати, що піс-
ля початку бойових дій на Донбасі та Мінська-ІІ прояснилася ситуація з тим, що 
Україна не контролює значну територію, де будуть масово порушуватися права 
людини, а хтось за це буде нести відповідальність. У світлі цього Уряд України за-
мислився над тим, щоб відступити від власних зобов’язань у зоні конфлікту, тобто 
провести дерогацію за двома документами: Європейською конвенцією про права 
людини й Міжнародним пактом ООН про політичні та громадянські права. 

Це рішення було підкріплено парламентською заявою, а пізніше МЗС та Мінюст 
постали перед дуже проблематичним завданням – визначити межу і терміни де-
рогації з точки зору територій та часу.

Вперше проблема виникла влітку 2015 року, коли Україні слід було чітко визначи-
тися з тим, чи ми маємо застосовувати раніше згадані норми міжнародного права, 
чи проводити власну неспівставну нормотворчість. У питанні визначення тери-
торіальних та часових меж дерогації, Україна була змушена визнати, що можна 
відступати від зобов’язань за обома конвенціями лише на тих територіях зони 
проведення АТО, яка контролюється повністю чи частково. 

Відповідно, на неконтрольованій території це не можливо, бо там відсутній ефек-
тивний контроль. В такому випадку Україна визначає власні обов’язки як дер-
жави-жертви. Саме такий формат відступу від зобов’язань було запропоновано 
Україною обом інстанціям: ЄСПЛ сприйняв цю дерогацію, визнаючи даний доку-
мент як поданий за загальною процедурою, компетентним шляхом та без норм, 
які порушують міжнародне право.

Щодо міжнародного Пакту ООН про політичні та громадянські права, то там ви-
никла проблема: МЗС подав цей документ до Міжнародного комітету ООН з прав 

[   ]
Чи можна казати, що на теперішній час міжнародним правом визнано 
ефективний контроль й іноземну військову присутність Російської Федерації 
на Донбасі? Щодо ефективного контролю можна відповісти ствердно. Але 
щодо іншого, треба розуміти, що три роки після початку конфлікту для 
міжнародного права є малим терміном. Ще не існує величезної кількості 
рішень міжнародних судів і трибуналів з українського питання – вони 
з’являться, але за п’ять-сім років. 
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людини з порушенням процедури, тому документ скоріш за все не буде врахову-
ватися, натомість кожного разу, розглядаючи заяви стосовно подій україно-росій-
ського конфлікту, Комітет визначатиметься з питаннями факту. 

Тут ми змушені переходити до питання визначення межі тих зон сходу України, де 
не здійснюється ефективний контроль. Коли було проголошено початок АТО та 
створено Антитерористичний центр, визначилися загальні райони проведення 
операції – не лише захоплена росіянами та підконтрольними їм сепаратистами 
зона, але й вся Донецька та Луганська області, й навіть частина Харківської. Тому 
ми маємо три складові району АТО: підконтрольна зона, зона розмежування, яка 
має своєрідний правовий режим відповідно до міжнародного права, та окупована 
зона. 

Згідно із законом від 2 вересня 2014 року, Уряд України мав затвердити перелік 
населених пунктів, на території яких здійснюється АТО, що й було зроблено. Од-
нак перший перелік схвалювався вже у застарілому стані: на той час, у листопаді, 
ситуація змінилася. Цей перелік був дуже широким, бо конфлікт проходив по всій 
територій Донбасу і встановити лінію розмежування сторін було неможливо. 

Але пізніше, після двох Мінських угод, було ухвалено інше розпорядження, де Ка-
бінет Міністрів почав варіювати термінологію. Було введено в обіг таку фразу як 
«тимчасове нездійснення влади або здійснення влади не у повному обсязі». Цей 
термін виявився занадто контроверсійним, тому вже у наступному розпорядженні 
Кабмін узгодив термінологію з реальністю: з’явилася «зона нездійснення повно-
важень» і «територія зіткнення». 

Та треба сказати, що всі перелічені найменування ніяк не впливають на кваліфі-
кацію цих територій – міжнародні інституції будуть досліджувати факти, які вчиню-
ються на них, а також міжнародні акти чи угоди, які схвалено з цих питань. Та, все 
ж, нова термінологія є кращою за попередню, а переліки були врешті приведені у 
відповідність до фактичної лінії розмежування на літо 2015 року. Як підсумок, роз-
порядження від травня 2015 року вже де-факто відповідало міжнародному гумані-
тарному праву, хоча і нетермінологічно. 

Щодо парламентської складової цієї ситуації, коли відбулася ескалація конфлікту, 
треба згадати постанову Верховної Ради про визнання ОРДЛО тимчасово окупова-
ними територіями. Існує певна критика цього документу, згідно з якою такі рішення 
не варто схвалювати підзаконним актом – це нібито має бути Закон України. 

Насправді ж, коли йдеться не про встановлення прав та обов’язків, та правового 
режиму, а про визнання окремого факту, то з точки зору теорії права ліпше засто-
сувати саме парламентські постанови. Тут звернемося до Акту про незалежність 
України 1991 року, який був ухвалений саме постановою Верховної Ради як акт 
про факт, а не про режим чи права та обов’язки. Наступний приклад: 20 березня 
2014 року Верховна Рада своєю постановою визнала той факт, що кримськотатар-
ський народ є корінним народом України. 

Тут треба сказати, що визнання юридичних фактів і встановлення правових ре-
жимів є різними питаннями, і їх не слід змішувати, як це зараз штучно робиться. 

[   ]В Мінських угодах йдеться не лише про припинення вогню: Україна бере на 
себе й конкретні політичні зобов’язання, а Російська Федерація з точки зору 
політики нічим не зобов’язана. Якщо ми розглядаємо тих комбатантів, які, 
можливо, добровільно діють на Донбасі, то вони у цьому документі також 
ніяких політичних зобов’язань не мають. Всі вони покладаються лише на 
одну сторону. 
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Загалом цей документ був більш менш послідовно сприйнятим і Парламентом, і 
Президентом, і ми бачимо наступні акти Верховної Ради, які прямо посилаються 
на цю постанову, а також ключовий указ Президента 2016 року, який врегульовує 
ситуацію адміністративно-військового поділу в умовах конфлікту, і визначає цей 
режим як режим окупації в Криму та на Донбасі згідно з вищезгаданою постано-
вою. 

Наступні акти Верховної Ради (їх на сьогодні приблизно десять) також містять по-
силання на неї та розвивають вимогу щодо певних ситуацій. Проте, схвалення 
даної постанови не вирішило головного питання – щодо меж тимчасово окупо-
ваних територій, бо тоді фахівці, що її готували, виходили з певної заборони, яка 
існувала на основі Конституції України. 

Вони вважали (і це дуже суперечлива позиція), що Парламент не може встанов-
лювати переліки будь-яких населених пунктів, не тільки окупованих. Тож межа 
ОРДЛО в цій постанові – це певні географічні координати, і вся територія на схід 
від них є тимчасово окупованою, що дуже незручно для будь-якого національного 
чи міжнародного судді, який не є фахівцем у військовій топографії. 

Тому, повертаючись до дерогації, Україна була змушена в декількох сферах ви-
значити не просто координати, а встановити переліки населених пунктів. Перша 
нагальна ситуація виникла у 2015 році, коли відбулися місцеві вибори. Так, Закон 
України про місцеві вибори у пункті 4 розділу 15 встановив пряму норму, що місце-
ві вибори на території Донецької та Луганської областей не проводяться у зв’язку 
зі здійсненням Російською Федерацією тимчасової окупації та збройної агресії. 

Відповідно до цієї норми, було схвалено парламентську постанову, яка казала, що 
такі вибори не будуть проводитися на територіях, які, згідно з постановою, що 
описувалася вище, визнано тимчасово окупованими, а їхні межі є чітко визначе-
ними. Тому цей ланцюжок нормативних посилань, який ми спостерігаємо, треба 
вважати абсолютно законним. 

Згодом, на виконання даної постанови Парламенту, була схвалена постанова 
ЦВК, яка встановила вимогу до Донецької та Луганської військово-цивільних ад-
міністрацій скласти перелік районних, міських, районних у містах, селищних, сіль-
ських рад Донецької та Луганської областей, що є тимчасово окупованими. 

Друга нагальна ситуація стосувалася непроведення місцевих виборів в зоні, де це 
проблематично з міркувань безпеки, тобто зони, підконтрольної українській ар-
мії. Для неї складалися інші переліки й ухвалювалися інші постанови ЦВК. Тобто, 
можна сказати, що ці процеси розійшлися. 

Для юриста ці документи будуть абсолютно достатніми для використання, адже 
вони повністю відповідають українській процедурі. Більше того, саме ці перелі-
ки населених пунктів тимчасово окупованих територій сходу України українська 
сторона передала у Страсбург та Женеву до ЄСПЛ та Комітету ООН з прав людини. 

Далі було схвалено ще одну норму, яка поставила жирну крапку у питанні право-
мірності внутрішнього нормативного визнання факту тимчасово окупованих те-
риторій сходу України. Це стаття 237 ЦПК України, яка була внесена Законом від 
4 лютого 2016 року і набула чинності наприкінці місяця під назвою «Особливості 
провадження у справах про встановлення факту народження чи смерті особи на 
тимчасово окупованих територіях». Головним є те, що в цій нормі присутня фраза 
про «тимчасово окуповані території, визначені Верховною Радою України». Тут 
ми маємо вже не просто можливість їх визначати, яка ґрунтується на загальних 
принципах права, а можливість, яка абсолютно чітко закріплена чинним законом 
України. 
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Більше того, ця норма підлягає щоденному застосуванню судами щодо населення 
ОРДЛО, і на сьогодні існує приблизно 10000 рішень таких судів, де кожне рішення 
– це додаткове визнання факту, що ця територія є саме тимчасово окупованою, 
визнаною такою Парламентом України. 

Існують ще два цікавих документи, а саме статті Кримінального кодексу України 
та Кодексу України про адміністративні правопорушення, які встановлюють від-
повідно кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення порядку 
в’їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з них. 

Обидві ці норми були введені в профільні кодекси Законом про тимчасово оку-
повані території Криму у 2014 році (хоча в самих цих нормах не сказано нічого 
про Крим, натомість лише про порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповані 
території). 

На сьогодні, якщо відкрити Єдиний реєстр судових рішень, можна побачити до 10 
вироків, що набули чинності за статтею 332-1 КК України, і приблизно 40-50 справ, 
які розглянуті судами України на основі притягнення до адміністративної відпові-
дальності щодо подій в ОРДЛО (як бачимо, це не справи щодо Криму). 

Статтю 332-1 КК України було запроваджено для того, щоб боротися з судноплав-
ством навколо Криму та з іншими перевезеннями, тому норми там сформульовані 
так, щоб насамперед притягувати до відповідальності за проведення величезних 
операцій. Як не парадоксально, перший вирок в Україні за 332-1 статтею КК Укра-
їни стосується якогось дідуся, який судном перевозив цигарки через Сіверський 
Донець, тобто на окуповані території сходу. 

До речі, ця стаття є підслідною СБУ; відповідні справи щодо подій на ОРДЛО у 2015-
2016 роках вели саме слідчі Служби безпеки, і питання дерогації також узгоджу-
валося з нею. Якщо б СБУ заперечувало проти цього, ці документи ніколи б не 
потрапили до Страсбурга і Женеви. 

Рухаючись далі, треба згадати, що на сьогодні існує дві цікаві справи щодо по-
страдянського простору, схвалені Європейським судом, які стосуються розподілу 
відповідальності між сторонами. Для нас базовими будуть справи «Ілашку проти 
Молдови та Росії» та «Катан проти Молдови та Росії». Так, справа Ілашку була роз-
глянута Європейським судом за скаргою людини, яка перебувала у місцях несво-
боди у так званому Придністров’ї. 

Він позивався проти двох держав, і в цій справі ЄСПЛ визнав провину їх обох щодо 
порушення прав (теоретики кажуть, що діяльність ЄСПЛ можна поділити на «до 
Ілашку і після нього»). Суд дійшов двох, на перший погляд, неординарних висно-
вків: він визнав Росію винною лише тому, що вона здійснювала загальний контр-
оль на території Придністров’я, оскільки її ефективного контролю там не було. 

Придністров’я не окуповане російською армією в цілому, там існують лише окре-
мі райони присутності російських військ, і це є загальнозрозумілим фактом. Тут 
можна казати про існування напівмаріонеткового режиму, який контролюється 
РФ політично, але не є окупованим її військами. 

Більше того, Придністров’я має навіть певний люфт у виборі власної політики. З 
іншого боку, уряд Молдови, хоч і декларує невизнання цього режиму, де-факто 
з ним плідно співпрацює в економічній, гуманітарній сферах тощо. Наприклад, 
коли суд розглядав «справу Ілашку», він взяв до уваги зокрема те, що Молдова 
проводить спільний футбольний чемпіонат з командою з Тирасполя. 

Але, повертаючись до міжнародного права, говоримо про справу «Катан та інші 
проти Молдови та Росії», яка цікава тим, що ситуація в Придністров’ї фізично не 
змінилася, але у цій справі, яка була схвалена після «справи Ілашку», ЄСПЛ не ви-
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знав провину Молдови у відповідних порушеннях. На території Придністров’я 
певний час існували школи, де викладали молдавською мовою, причому за під-
ручниками, виданими в Кишиневі. 

На певному етапі це не сподобалося владі Придністров’я й ці школи були закриті, 
викладачі були змушені покинути цю територію через побоювання за власну без-
пеку. Що ж зробила Молдова? У відповідь, вона заново відкрила ці ж школи на влас-
ній підконтрольній території та забезпечила учням однієї з трьох шкіл можливість 
переїжджати від лінії розмежування до навчального закладу на шкільному автобусі. 

Але цим школам були надані приміщення та підручники незадовільного стану, а 
кількість знайдених викладачів не була достатньою. ЄСПЛ, дослідивши ці обста-
вини, визнав, що Молдова зробила все, що було в її силах. 

Теоретично, вона не відновила ці права у повному обсязі, але тих дій, яких вона 
по факту вжила, для відновлення прав було достатньо, тож ЄСПЛ визнав Молдову 
невинною. З іншого боку, Суд вказав, що на момент ситуації з Ілашку відносини 
між Молдовою і Придністров’ям змінилися: Молдова відмовилася від прямої еко-
номічної співпраці з сепаратистами, а також використала всі доступні правові та 
політичні засоби для поновлення контролю над Придністров’ям. 

Тут треба говорити детальніше, які обов’язки має так звана держава-жертва щодо 
захисту прав на територіях, які вона не може контролювати у повному обсязі. Го-
ловний її обов’язок – намагатися повернути контроль, тоді як обов’язок допомага-
ти людині або боротися з якимись екологічними негараздами є вторинним.  

Тож Європейський суд досліджував, чи може Молдова повернути контроль над 
Придністров’ям по факту, й у своїй заяві визнав, що, зважаючи на військовий по-
тенціал та могутність Росії, це не є реальним, тому не можна вимагати від Молдо-
ви швидкої деокупації цих місцевостей. 

Саме цей аспект у «справі Катан…» було використано для того, щоб звільнити 
Молдову від відповідальності, адже вона вжила всі військово-політичні можливі 
заходи, а також вела переговорний процес. Цих позицій з точки зору міжнародно-
го права достатньо. 

Але це не єдині обов’язки країни-жертви, яка зазнала окупації: також існує 
обов’язок здійснювати розслідування подій, але лише, якщо вони мають риси 
злочинів міжнародного характеру, або практично впливають на становище осіб, 
які знаходяться на підконтрольній території. 

Наприклад, десь у Харцизьку сталася крадіжка. Чи зобов’язана поліція Доне-
цької області з точки зору міжнародного права розслідувати цю крадіжку? Можна 
ствердно відповісти, що вона не має цього робити (хоча згідно КПК України це є її 
прямим обов’язком). Розслідування розпочинається за умови вбивства цивільно-
го громадянина або катування. Тобто, якщо особа не зверталася фізично і справа 
не має характеру міжнародного злочину, Україна не зобов’язана вживати жодних 
заходів за міжнародним правом.  

Україна повинна вести будь-які переговорні процеси з державою, яка контролює 
окуповані території та, на прикладі Молдови, всіляко шукати шляхи для деокупа-
ції. Ключовим є те, що обов’язок забезпечення прав та свобод людини на тим-
часово окупованих територіях не передбачається міжнародним гуманітарним 
правом для країни-жертви, тому у міжнародних інституціях відповідні справи при-
хильності не знайдуть. 

Так, якщо по факту немає ситуації гуманітарної катастрофи, гуманітарне право 
встановлює для України обов’язок лише сприяти постачанню гуманітарної про-
дукції та евакуації населення з такої зони.  
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ДОНБАС В УКРАЇНСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПОЛІ  
ТА ДИСКУРСІ

Коли ми говоримо про «Донбас в українському дискурсі», ми маємо на увазі 
«війну в українському дискурсі» – ці слова стали синонімами. Наша війна 
є гібридною, тобто має місце поєднання військових і невійськових засобів 

ведення воєнних дій. Специфіка полягає в тому, що кожен з цих засобів засто-
совується у воєнних цілях і використовується як зброя. Перетворення на зброю 
відбувається не тільки в медійній сфері. Так само в прямому сенсі у ролі зброї, 
яка наносить ураження різного рівня системам противника, застосовуються всі 
інші невійськові засоби ведення гібридної війни. 

Треба говорити не просто про інформаційне поле, а про публічний дискурс. Це 
сфера, де артикулюються і поширюються сенси, і відбувається обмін ними, а 
механізми для цього – це писемна та усна комунікація. За такого підходу, у нас 
немає потреби розрізняти ЗМІ, які діють офіційно, чи записи у соціальних мере-
жах. Все, що не є приватним спілкуванням, є публічним дискурсом.  

Необхідно чітко розрізняти два модуси існування гібридної війни: як фізичну 
дійсність і як дискурс (у вигляді писемних та усних 
повідомлень). В публічному дискурсі професійні 
сенси змішуються з сенсами непрофесійними, по-
всякденними, широко поширеними, та існують од-
ночасно, а іноді й конфліктують, генеруючи теми, 
які весь час дебатуються (чим є війна, АТО, окупа-
ція тощо). Ми маємо юридичний підхід до цих про-
блем і разом з тим загальне розуміння, якими не 
можна нехтувати, бо, зрештою, вони є підґрунтям 
для обміну та створення цих сенсів. Наприклад, екс-
перти розглядають сучасні війни як різновид по-
няття «збройний конфлікт» з двома обов’язковими 
складовими: наявність організованих збройних 
контингентів та залучення до бойових дій певної 
інтенсивності. З цього визначення випливає, що ві-
йну трактують насамперед як фізичний, матеріаль-
ний феномен (застосування зброї, захисні дії, руй-
нування об’єктів, людські втрати). З другого боку, 
фізичні дії постійно супроводжуються процесами їх 
осмислення у вигляді словесного опису й аналізу. 
Зв’язок війни та оповіді є невипадковим і давнім: 
давньогрецьке слово «polemos» пов’язане зі сло-
вом «полеміка». Є підстави припустити, що дискурс 
про війну та війна у фізичному вимірі з’являються 
одночасно. Збройне зіткнення будь-якого рівня по-
чинає існувати як війна тільки в рамках її вербаль-
ного осмислення (так, перший твір європейської 
античності «Іліада» говорить нам про війну). Якщо 
уявити собі, що відбувається кривава сутичка, але 
немає спостерігача, який про неї розповість, то це 
не буде війною. Ясно, що жанрів осмислення війни 
дуже багато: міфи, хроніки, романи, репортажі, тру-
ди філософів, доповіді експертів-аналітиків – і це 
все один пласт оповіді про війну. Такий зв’язок зі 
словами дуже важливий, варто лише подивитися, 
яке значення надається факту оголошення війни. 
Цікаво, що в традиційній свідомості та в сучасному 
публічному дискурсі існує сприйняття, що справж-
ньою, правильною війною є війна оголошена. 
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Неоголошена ж відхиляється від певного ідеалізованого зразка, і саме з цим 
пов’язана полеміка, що наша війна є неправильною, хоча, за нормами міжна-
родного права, офіційне оголошення абсолютно не є обов’язковим елементом. 
Та все ж, для суспільної свідомості це дуже важливо. 

Ці два модуси – дискурсивний і фізичний – є принципово асиметричними під 
час гібридної війни. В Україні ми маємо локалізований військовий конфлікт, але 
він є глобальним в інформаційному вимірі. Сенсова специфіка російсько-україн-
ської гібридної війни, у порівнянні з попередніми конфліктами, які відносили до 
воєн цього типу, полягає в інтенсивності та широті охоплення аудиторії інфор-
маційними впливами, систематичному та комплексному застосуванні медійних 
засобів і створенні нового дискурсу війни, спрямованого на руйнування чинних 
і формування нових інтерпретаційних і сенсових механізмів сприйняття дій-
сності. В цьому аспекті дипломатичне розв’язання конфлікту теж належить до 
сфери публічного дискурсу. Так, існує формула, що дипломатичне розв’язання 
конфлікту береться як даність і не підлягає сумніву, і будь-які спроби обмежити її, 
підкресливши, що можна шукати додаткові методи, не заперечуючи при цьому 
дипломатичне розв’язання, сприймаються негативно, бо на рівні розуміння ди-
пломатичне розв’язання конфлікту асоціюється з поняттям встановлення миру. 
Насправді, це є маніпулятивним прийомом, яким також користуються наші про-
тивники. Треба наголосити, що в ситуації війни, коли є реальні фізичні руйну-
вання, мирні концепти можуть бути неефективними, їхнє пряме застосування 
здатне породжувати додатковий шар конфліктних сенсів. 

Важливо підкреслити фактор перспективи в гібридній війні, який також ство-
рюється дискурсивними засобами. Фактор перспективи є тією чи іншою роллю 
учасника конфлікту. Існують наступні перспективи: об’єкту нападу (Україна), на-
падника, союзників поза конфліктом, які інколи змушені в тих чи інших ситуаці-
ях ставати на сторону нашого супротивника – до цього спонукає сама позиція 
поза конфліктом, і ці приклади виникатимуть постійно. Щодо ролі противника в 
гібридній війні, то вона є ключовою. В нашому випадку противник намагається 
ідентифікувати себе як миротворець, приписуючи об’єктові нападу роль агресо-
ра. І наші союзники виявляються чутливими до цих інтерпретацій, які пропонує 
ворог, тому що мають місце відсилки до миру як абсолютної цінності. Для ЄС мир 
– це фундамент ідеї європейського об’єднання, тому всі формати, які ми зараз 
маємо, треба розглядати з таким розумінням. За мирного шляху вирішення кон-
флікту, об’єкту агресії неможливо аргументувати своє право на самооборону та 
захист: тобто, якщо мирний шлях береться як даність, ми не можемо мати того, 
що мало б нам належати за міжнародним правом і загальною справедливістю, 
наше право на оборону обмежене. Але треба пам’ятати, що кожна формула, яка 
набуває тотального значення, у результаті має не дуже корисні виміри, тому не 
можна розглядати її як єдиний можливий варіант.

Якщо подивитися, що означає поняття «громадянська війна», або «внутрішній 
конфлікт», то перемога в його рамках нівелюється  – вона має закінчитися ми-
ром, адже тут перемога одного є водночас і його поразкою. У випадку справед-
ливої війни можна було б говорити про необхідність перемоги над агресором. 
Але тут це виходить на рівень інтерпретацій. Для нас головне, щоб мета агресо-
ра не була досягнута, і яким буде життя після війни. У випадку України все доко-
рінно відрізняється від сценаріїв після Другої світової, коли перемога мислилася 
як повернення до мирного життя як такого, що й було головним наративом. У 
нашій ситуації ніякого повернення бути не може, тож треба думати, яким сенсом 
ми наповнимо українську перемогу. 

Коли ми говоримо про наративи, пов’язані з описом нашої війни, то треба звер-
тати увагу на основні складові «сценарію» військового конфлікту: сторони кон-
флікту, предмет суперечки або проблему, яку треба розв’язати шляхом війни, 
мету сторін і супровідні складники (інтенсивність, тривалість, інструменти, про-
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сторова та часова локалізація подій, кінцевий результат). Особливість нашої ві-
йни полягає в тому, що жоден з цих складників не визначений (окрім об’єкта, та 
лише з нашої сторони). Ці складники наповнюються різними сенсами: агресор – 
миротворець; мета зі сторони РФ не оголошена, а трактується абсолютно різни-
ми способами. Оце і є конфлікт інтерпретацій, що використовується як різновид 
зброї у порівнянні з іншими невійськовими компонентами гібридних воєн. Тре-
ба розглядати його не як метафоричну зброю, а як таку, що наносить ураження 
певним структурам України. Проте битва наративів і битва у фізичній реальності 
відрізняється ще й тривалістю, перебігом і наслідками. На фронті битви нарати-
вів питання швидко не вирішуються. 

Розповсюдженим закликом у нашому публічному дискурсі є прохання називати 
речі своїми іменами. Але, можливо, станеться так, що нам не вдасться знайти 
єдину назву для конфлікту. Розмитість внутрішньо притаманна цьому конфлікту, 
і ми маємо це усвідомлювати й над цим працювати. Що є набагато гіршим, ніж 
відсутність назви, так це те, що відсутнє визнання Росії як агресора. 

Щодо інтеграції Донбасу, то на рівні публічного дискурсу існує величезний роз-
рив між тимчасово неконтрольованими територіями та рештою України. Те, що 
для нас зовні виглядає химерно, всередині є зовсім іншою дійсністю (як приклад 
можна навести те, наскільки учасники білого руху, що емігрували з Росії, вва-
жали радянську владу приреченою, адже ззовні здавалося, що їй залишилося 
декілька років; натомість всередині Радянського Союзу формувалася вже зовсім 
інша свідомість). Подібну аналогію можна провести й з Донбасом, тому ми як 
експертне середовище маємо це враховувати. Там існують не тільки страждан-
ня, але й вже оформлене життя.

[   ]
Розповсюдженим закликом у нашому публічному дискурсі є прохання 
називати речі своїми іменами. Але, можливо, станеться так, що нам 
не вдасться знайти єдину назву для конфлікту. Розмитість внутрішньо 
притаманна цьому конфлікту, і ми маємо це усвідомлювати й над цим 
працювати. Що є набагато гіршим, ніж відсутність назви, так це те, що 
відсутнє визнання Росії як агресора. 
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 ГУМАНІТАРНИЙ ВИМІР: ЗАХИСТ ЛЮДЕЙ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ 
ПРАВ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ 

Організація «Восток SOS» працює в гуманітарній сфері, займається захис-
том людей, задоволенням їхніх прав та потреб, та забезпеченням лояль-
ності до України.

Треба почати з того, що, згідно з офіційними даними, внаслідок конфлікту, 1 
622 000 осіб вимушені були покинути свої домівки. Останнім часом ця цифра 
зменшується у зв’язку з верифікацією, яку проводить Міністерство фінансів та 
Міністерство соціальної політики, бо за мету ставиться скорочення соціальних 
виплат і виплат пенсій для цих осіб, і дані не завжди відповідають дійсності. Ба-
гато хто із зареєстрованих осіб є пенсіонерами через те, що такий статус був 
необхідний для подальшого отримання пенсії, проте переважна кількість людей 
мають зовсім інший якісний склад переміщення, так само як і потреби. Більшість 
скаржаться на проблеми з працевлаштуванням, житлом, освітніми програмами 
для студентів, але дані Мінсоцполітики не відображають цієї тенденції, натомість 
показуючи, що дуже багато зареєстрованих людей є непрацездатними. 

Кількість людей, що проживає на неконтрольованих територіях, так званих 
ОРДЛО, точно не відома. Але ЗМІ та міжнародні організації оперують цифрою у 

3,5 млн, рахують, скільки приблизно людей виїхало 
до РФ, скільки було переміщено, скільки прожива-
ло за переписом 2001 року, також отримуючи дані 
від органів місцевого самоврядування. Проте має 
місце маніпуляція цифрами щодо людей, що поки-
нули зону конфлікту та тих, що проживають в Росії. 
Є дані про декілька мільйонів, що поїхали до РФ з 
Криму чи Донбасу, але цифри щодо офіційних за-
питів про отримання статусу біженця чи дозволу на 
тимчасове чи постійне проживання Україна вказує 
менші (вони не досягають навіть 100 тис. осіб). 

Можна говорити, що на неконтрольованій терито-
рії відсутні механізми захисту прав людини, хоча 
порушення мають системний характер, відсутня 
політична конкуренція, незалежні ЗМІ, можливість 
громадської активності, неурядових ініціатив, на-
віть представництва міжнародних організацій по-
стійно піддаються тиску (ми бачимо у ЗМІ інформа-
цію щодо випровадження тієї чи іншої гуманітарної 
групи на кшталт «People in need»). Кожна організа-
ція, яка заходить на Донбас, має доволі обмежений 
мандат – не виходити за рамки надання гуманітар-
ної допомоги. Коли ж вона прагне проводити моні-
торинг інформації щодо дотримання прав людини, 
поточної політичної ситуації, допомагати активіс-

там чи журналістам, вона не має змоги провадити діяльність, і, в найкращому 
випадку, залишає цю територію (існують також прецеденти потрапляння у по-
лон). Тож, в такій ситуації проведення будь-яких виборів на цих територіях уне-
можливлюється через відсутність механізмів для вільної агітації, висловлення 
власної думки, роботи ЗМІ (більшість незалежних медіа припинили своє існу-
вання ще у 2014 році). Першими мішенями для незаконних збройних форму-
вань і російських найманців були саме громадські проукраїнські активісти, які 
могли б висвітлювати ситуацію на місцях. Далі треба говорити про те, що в 2016 
році знову ускладнилася процедура для роботи міжнародних журналістів. Нема-
лий внесок для цього зробили сайти на кшталт «Миротворець», який сприяв де-
мотивуванню міжнародних журналістів відвідувати неконтрольовані території 

ОЛЕКСАНДРА ДВОРЕЦЬКА 
Голова правління БФ «Восток-
SOS», члена Ради «Коаліції 
«Справедливість заради миру на 
Донбасі»
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через їхнє цькування у майбутньому, розміщення їхніх персональних даних та 
матеріалів на таких сайтах. Як наслідок, однією з основних цілей для нас, грома-
дянського суспільства і представників влади, повинна бути максимальна присут-
ність на тих територіях тих осіб, які б могли доносити вірогідну інформацію, адже 
жодна українська владна структура не може там функціонувати, а міжнародні 
журналісти могли б бути агентами України. 

Важливо, щоб урядовці, політики, Президент України зверталися до людей на 
непідконтрольних територіях, бо ми бачимо, що рішення, які виносяться Уря-
дом чи РНБО, закони, які ухвалюються в Парламенті, ніколи не проговорюються, 
не аналізується те, як вони вплинуть на звичайне життя громадян України, які 
залишилися на непідконтрольних територіях. Минулого року, коли в Мінську об-
говорювалося створення демілітаризованих зон, до «Восток SOS» телефонувала 
велика кількість людей, які питали, що це означатиме для них, чи підуть україн-
ські військові. Саме такого простого пояснення прийнятих рішень і домовленос-
тей, комунікації між владою та населенням Україна не забезпечує. І коли вступа-
ють нові правила оподаткування для підприємців з непідконтрольних територій 
чи змінюються правила вступу для абітурієнтів, ми повинні це пояснювати. 

Ми говоримо про відсутність ефективної державної інформаційної політики. В 
інформаційному полі немає меседжів, що на захоплених територіях залишають-
ся жити лояльні до України громадяни, які чекають звільнення й, за тих чи інших 
умов, через неспроможність держави допомогти влаштуватися на новому місці, 
не можуть виїхати. Необхідно формувати канали розповсюдження цих меседжів: 
майже немає інформаційних матеріалів на пунктах перетину окрім тих, які іноді 
завозять громадські організації, адже державне бачення цих місць як таких, де 
можна постійно працювати з людьми та робити їх агентами України, відсутнє. 

Наша організація входить до коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» 
– групи організацій, що займаються документуванням порушень прав людини 
(на жаль, у фокусі нашої уваги знаходяться тільки екстраординарні порушення). 
Ми намагаємося відслідковувати питання полону, зниклих безвісти, гендерного 
насилля, участі дітей в конфлікті тощо. Була підготовлена доповідь під назвою 
«Ті, що пережили пекло», в рамках якої ми опитали 280 осіб, що були в полоні. 
Окрім цього, наша організація співпрацює з офісом Прокурора Міжнародного 
кримінального суду – ми опрацьовуємо вимоги МКС до матеріалів для того, щоб 
їх потім можна було долучити до справи. Наші зустрічі з СБУ чи Генпрокурату-
рою демонструють їхнє зацікавлення тільки у тих випадках, де є міжнародний 
елемент, в протилежному ж разі пропонується звертатися до МВС. Це створює 
бюрократичну мішанину й «завислі» справи. Інформація повинна збиратися та 
акумулюватися в одному органі влади, де вона готуватиметься до подачі в між-
народні інституції так, щоб не існувало розходжень між звітами громадських 
організацій та державних інституцій. Найкращим варіантом було б створення 
платформи для обговорення формату взаємодії. 

Переходячи до підконтрольної території, треба сказати, що ми працюємо на лінії 
фронту і нашим пріоритетом є надання гуманітарної допомоги невеликим насе-
леним пунктам поблизу лінії розмежування, куди не доїжджають великі донори. 
На місцях проблеми майже не вирішуються, але, якщо дивитися з Києва, то все 
більш менш стабільно. Насправді ж більшість людей розчарована, адже місце-
ва влада за роки конфлікту не зробила майже нічого. В період, коли йде заго-
стрення військових дій, це видно найбільше: немає облаштувань, запасів води, 
медикаментів, плану дій у разі відімкнення електроенергії. Для таких населених 
пунктів необхідний певний «shop-list», який повинен бути складений місцевим 
самоврядуванням. Що стосується відновлення інфраструктури та житла, то на 
лінії фронту роботи ведуться тільки з багатоквартирними будинками, приватні 
ж не відбудовуються, хіба що коштом донорів. Більшість грошей, які виділяють-
ся через уряд та місцеве самоврядування, розподіляються непрозоро. Інше пи-
тання – це комунікація. Поганий стан доріг не сприяє тому, щоб люди їхали на 
ці території. Журналісти ж майже не володіють інформацією про ситуацію, і без 
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відновлення інфраструктури цього й не станеться. Наступною проблемою, яка 
стосується прифронтових територій, є те, що переселенці, які виїхали, позбавле-
ні виборчого права (особливо гостро це питання стоїть у маленьких населених 
пунктах, в яких переселенці складають більшість населення). Часто ВПО дуже 
оживляють громаду, приносять нові ідеї, тому неможливість долучитися до ви-
борів дуже демотивує їх щось робити та розвивати цю територію.  

З інформаційних проблем можна перелічити наступні: українські канали працю-
ють погано, а контент не підлаштовується під споживача, що суттєво впливає на 
настрої місцевого населення. До того ж, в ЗМІ Донецька область більше асоцію-
ється з Донбасом і більше висвітлюється в інформаційному полі, тоді як Луган-
ська область випадає з нього.

Ще один проблемний пункт – відновлення правового поля. Багато людей на 
звільнених територіях хочуть, щоб справедливість була відновлена, щоб люди, 
які розграбували їхні домівки, були покарані. Цього не відбувається, і, більше 
того, населення продовжує піддаватися тиску на лінії фронту, в тому числі зі сто-
рони українських військових. Але такі факти зазвичай замовчуються, натомість 
же Росія приділяє їм особливу увагу. В наших інтересах, щоб дана ситуація була 
врегульована на національному рівні. 

Не варто забувати й про спадковість попередніх еліт: можна навести приклад 
Лисичанська, де влада знаходиться під впливом Дунаєва, в минулому «регіона-
ла», і де існує можливість тиснути на місцеві адміністрації та органи місцевого 
самоврядування.

Позиція нашої організації щодо лінії розмежування є наступною: пропускну 
систему треба скасовувати, залишивши паспортний контроль та контроль при-
кордонників, можливо, фіскальної служби для того, щоб проводити моніторинг 
переміщення. Попередню реєстрацію на сайті СБУ і видачу дозволів на перетин 
лінії розмежування в одну та іншу сторону ми вважаємо надмірним врегулюван-
ням, яке тільки стримує людей. Якісного механізму, без черг і корупції, поки не 
існує. Ми маємо важливі пропозиції: суттєво переглянути питання існування лінії 
розмежування та пропускної системи, а також збільшити кількість КПП (так, в 
Луганській області немає жодного транспортного коридору, там люди можуть 
переходити тільки пішки – до порівняння, в Донецькій області таких пунктів є 
чотири). 

Щодо економіки, то мусимо визнати, що немає програм, пов’язаних із бізнесом, 
податкових пільг для стимулювання розвитку підприємництва. Нашою задачею 
повинна стати політика, спрямована на розвиток середнього та малого бізнесу 
для того, щоб те, що раніше вироблялося в Луганську та Донецьку, могло б ство-
рюватися на підконтрольних територіях. 

Наостанок, треба сказати, що цього року ми спостерігаємо найжахливішу за всі 
роки ситуацію зі вступом абітурієнтів з окупованих територій до вищих навчаль-
них закладів. Одинадцятикласники не мають навіть сертифікату про базову се-

[   ]Важливо, щоб урядовці, політики, Президент України зверталися до 
людей на непідконтрольних територіях, бо ми бачимо, що рішення, які 
виносяться Урядом чи РНБО, закони, які ухвалюються в Парламенті, ніколи 
не проговорюються, не аналізується те, як вони вплинуть на звичайне життя 
громадян України, які залишилися на непідконтрольних територіях.
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редню освіту українського зразка. Мінусом нашої системи є те, що для вступу до 
українського ВНЗ абітурієнту з Луганська необхідно не просто скласти ЗНО за 
загальними вимогами, а також здати 56 атестацій за 9-й клас та Державну під-
сумкову атестацію (ще 5 іспитів), отримати можливість вступити до 10-ого класу 
на екстернат, здати ще 22 атестації за цей клас, далі отримати можливість всту-
пити екстернатом до 11-ого класу, а наостанок здати ще 20 атестацій за останній 
клас. Тобто треба пройти приблизно 100 атестацій для того, щоб конкурувати з 
абітурієнтами з інших регіонів України та вступити до українського ВНЗ. Так ми 
створюємо умови, щоб молодь або залишалася в Луганську, або їхала до Росії, 
що означає, що через 5 років ці студенти матимуть зв’язки за межами нашої 
країни. Питання освіти не повинно стосуватися лише профільного міністерства 
та парламентського Комітету з освіти. Воно повинно стосуватися національної 
стратегії, бо студенти, переїхавши на територію України, мають стати нашими 
агентами. До порівняння, студентам з Криму Російська Федерація скасувала ЄДЕ, 
замінивши його на співбесіду та гарантувавши бюджетне місце. Але цього року 
Росія почала скорочувати кількість подібних програм, й Україна нарешті могла 
б скласти конкуренцію. Наші пропозиції наступні: скасувати прив’язку до атеста-
та та вимагати пред’явлення тільки результатів ЗНО. Крім того, існують центри 
«Донбас – Крим» і «Донбас – Україна», які гарантують пільгові умови вступу для 
абітурієнтів Донбасу. В минулому році це передбачало переписування свідоцтва 
так званих ДНР та ЛНР, та отримання сертифікату про освіту. Але тут існує одна 
особливість – ці абітурієнти можуть вступати виключно в переміщені ВНЗ. І ви-
пускники не будуть конкурентними, адже більшість таких вишів не надають до-
статньої матеріально-технічної бази, відлякуючи цим студентів з інших областей 
України. Таким чином ми намагаємося втримати викладачів і сам заклад як юри-
дичну особу за рахунок неякісних освітніх послуг окремій категорії населення, 
яка знаходяться в залежності. У світлі цього нашою метою є створити привабли-
ві умови.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СВІДОМОСТІ ЖИТЕЛІВ ДОНБАСУ ЯК ОСНОВА 
ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЩОДО РЕГІОНУ 

Дослідження, що наразі проводяться на підконтрольних і непідконтроль-
них територіях  Донбасу, є корисними для вироблення державної політики 
щодо регіону та проектів громадських організацій, спрямованих на реін-

теграцію регіону в Україну. Однак варто зауважити, що наявні дослідження не є 
достатніми, а частина з них є закритими і не присутні в публічному обговоренні. 

У 2016 році громадська організація «Аналітичний центр «Фабрика думки Дон-
бас» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та Національного фон-
ду на підтримку демократії (NED) провела унікальне дослідження «Особливості 
свідомості та ідентичності жителів підконтрольної та непідконтрольної тери-
торії Донецької області». У кінці березня 2017 року ми завершили аналогічне 
дослідження у Луганській області, котре профінансував Форум НДО в Україні та 
британське Посольство в Україні. Отже, соціологічні дослідження на непідконтр-
ольній території Донбасу можливі, і це засвідчив наш досвід співпраці з міжна-
родною дослідницькою кампанією “ІFАК”, український офіс якої провів для «Фа-
брики думки Донбас» кількісне опитування у Донецькій та Луганській областях і 
якісні дослідження у Донецькій області.

Результати дослідження допомогли сформува-
ти бачення команди аналітичного центру щодо 
того, що насправді відбувається у головах жите-
лів підконтрольної та непідконтрольної терито-
рій регіону. 

Ставлення до конфлікту

Одним з ключових моментів для розуміння свідо-
мості жителів Донецької області є їхнє ставлення 
до конфлікту. У той час як експертне середовище 
говорить про гібридну війну Росії проти України, 
війна відбувається у дворах мешканців регіону, 
танки їздять на вулицях їхніх міст, однак повного 
розуміння того, що відбувається насправді (гро-
мадянська війна, війна Росії проти України, гео-
політичний конфлікт тощо) у них немає. 

У той час як  на підконтрольній території 45% опи-
таних сприймали поточну ситуацію в Україні як 
політичну кризу, 44% жителів непідконтрольної те-
риторії оцінили її як громадянську війну. Варто за-
уважити, що твердження про громадянську війну 
підтримується російською пропагандою.

П’ята частина респондентів на підконтрольній території області зазначили, що 
поточна ситуація в Україні – це війна з Росією. Частка опитаних, які дотримують-
ся даної оцінки на непідконтрольній території, є меншою – 14%.

Отже, першою відмінністю між жителями двох територій Донецької області є 
їхнє ставлення до конфлікту на Сході України. 

Соціальні страхи

В умовах продовження військових дій одним з базових страхів жителів підконтр-
ольної та непідконтрольної територій Донецької області  є відновлення або по-

ДМИТРО ТКАЧЕНКО 
Громадський діяч, експерт  
у сфері комунікацій, засновник  
і виконавчий директор  
ГО «Аналітичний центр 
«Фабрика думки «Донбас»
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силення бойових дій. На другому місці для мешканців обох частин області - еко-
номічний страх падіння рівня життя. 

Однак варто звернути увагу на страхи, котрі відрізняють респондентів з двох те-
риторій. 28% мешканців непідконтрольної частини зазначили, що вони бояться 
повернення території їхнього проживання під контроль України. У той же час, 
23% опитаних на підконтрольній території області відчували страх перед роз-
падом України та утворенням кількох держав на її території.

Ідентичність

Одним з найбільш важливих результатів  даного дослідження є встановлення 
тенденції формування ідентичності «громадянин ДНР». Так, 18% опитаних на не-
підконтрольній території Донецької області зазначили, що вони відчувають себе 
громадянами «ДНР» у першу чергу.  

Примітним є те, що дана ідентичність сприймалась як фейк  у 2014 році, однак з 
того ж року у так званій «республіці» активно ведеться «державне будівництво». 
Були створені «міністерство внутрішніх справ ДНР», «міністерство державної без-
пеки ДНР», суди, прокуратура та інші псевдо-інститути. Окрім створення «респу-
бліканських» інститутів, показник 18% є результатом впливу множини факторів і 
в першу чергу російської пропаганди. Також варто звернути увагу на тенденцію 
«розмивання» української громадянської ідентичності серед мешканців непід-
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контрольної території та збільшення соціальної дистанції між останніми і жите-
лями інших регіонів України.

У той же час, соціологічні дослідження (наприклад, Фонду «Демократичні ініціати-
ви»), що проводились у Донецькій та Луганській областях, показують, що україн-
ська громадянська ідентичність серед жителів підконтрольних територій зростає.

У 2017 році «Фабрика думки Донбас» планує провести повторне дослідження у 
Донецькій області, аби прослідкувати динаміку змін за рік. І показники ідентич-
ності є одними з ключових в аналізі цих змін.

Стосовно соціо-культурної ідентичності жителів регіону, в опитувальнику рес-
пондентам пропонувалось оцінити їхню подібність до жителів інших регіонів 
України та Росії за власними цінностями і способом мислення. Дане запитання 
також є маркером соціальної дистанції між мешканцями регіону та мешканця-
ми інших областей України. У той час як більше третини опитаних (35%) на під-
контрольній території відчувають подібність з жителями інших регіонів Украї-
ни, серед жителів непідконтрольної території таку відповідь обрали лише 9%. 
Можна припустити, що різниця між двома територіями у соціальній дистанції з 
іншими областями України сформувалась за три роки конфлікту, адже соціологи, 
які досліджували громадську думку регіону до 2014 року притримуються думки, 
що його жителі були досить гомогенними у за політичними орієнтаціями і соціо-
культурними показниками.
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Водночас жителі непідконтрольної території більшою мірою відчувають власну 
подібність до мешканців Росії. 42% опитаних на непідконтрольній території від-
чувають власну подібність з мешканцями Росії і відмінність з жителями інших 
регіонів України. Подібність з мешканцями Росії зазначили 20% опитаних на під-
контрольній території області.

Вартий уваги  той факт, що третина респондентів (31%) на непідконтрольній те-
риторії зазначили, що вони відрізняються як від мешканців Росії, так і від жите-
лів інших регіонів України. Частка таких респондентів на підконтрольній тери-
торії вдвічі менша і склала 16%. Важливо пам’ятати, що у Донбасі традиційно 
сильною є регіональна ідентичність, тобто усвідомлення себе в першу чергу жи-
телем Донбасу або населеного пункту проживання. Досить укоріненими серед 
мешканців регіону є міфи про унікальність і промислову могутність Донбасу, а 
також про його працелюбних жителів. 

Порівняння якості життя в Україні та «ДНР»

Респондентам обох територій пропонувалось порівняти умови життя в Україні 
та «ДНР».

За результатами аналізу команда «Фабрики думки Донбас» зробила наступні ви-
сновки:
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Серед значної частини жителів непідконтрольної території є розуміння, що за 
економічними параметрами умови життя в Україні є кращими ніж у «ДНР». 

Так, більшість жителів непідконтрольної території оцінили рівень цін на товари 
першої необхідності та продукти харчування, а також роботу банківської систе-
ми на користь України.



42 СТРАТЕГІЯ ЩОДО ДОНБАСУ: ПОЛІТИЧНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ГУМАНІТАРНИЙ ВИМІР

ІНСТИТУТ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  ІСЕД

Однак політичні параметри життя (дотримання прав і свобод населення, рівень 
свободи слова, готовність влади прислухатися до жителів регіону) опитані на не-
підконтрольній території схильні радше оцінювати на користь «ДНР».

Сегментація жителів підконтрольної та непідконтрольної територій Донецької 
області

Дослідження, проведене «Фабрикою думки Донбас» у Донецькій області, мало 
практичне призначення – розробку комунікаційної стратегії для реінтеграції жи-
телів регіону в Україну. Для вироблення даної стратегії необхідно було зрозумі-
ти, як будувати комунікацію з цільовими аудиторіями. Саме з цією метою на базі 
проведеного дослідження залученим соціологом-аналітиком була розроблена 
сегментація жителів двох територій області.

Сегментація базується на кластерному аналізі, в основі якого наступні показни-
ки: самоідентифікація, оцінка близькості українського та російського етносів, 
визнання факту дискримінації російськомовного населення на сході України, 
визнання Росії стороною конфлікту на Донбасі, прийнятний статус Донецької об-
ласті (у складі України, незалежність, у складі Росії), оцінка впливу Росії на ситуа-
цію в Україні, ставлення до зовнішньополітичних альянсів України.

У результаті аналізу було визначено по чотири сегменти на обох територіях об-
ласті. 

СЕГМЕНТИ КОМУНІКАЦІЙНОГО ВПЛИВУ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Підконтрольна територія Непідконтрольна територія

«Україна понад усе» «Донбас – це Україна»

«Болото» «Пасивні проросійські»

«Совок» «Активні проросійські»

«Русский мир» «Совок»
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«Україна понад усе»

Найбільш проукраїнська аудиторія з розвиненою громадянською ідентичністю. 
Це найбільш освічений і заможний сегмент. Бачать донецьку область у складі 
України. Підтримують європейський вектор розвитку України. Оцінюють кон-
флікт на сході як війну з Росією, вважають Росію стороною конфлікту.

«Болото»

Не мають чіткого розуміння ситуації, що відбувається, а також наслідків європей-
ської інтеграції України чи союзу з Росією. Більшість має локальну та регіональ-
ну ідентичність (усвідомлюють себе перш за все жителями власного населеного 
пункту або області). Негативно ставляться до політики української влади. Не вва-
жають Росію стороною конфлікту і скептично ставляться до підтримки України 
з боку західних країн. Разом з цим, бачать Донецьку область у складі України, а 
Україну хочуть бачити незалежною державою.

«Совок»

Наймеш чисельний і компетентний сегмент. Серед основних орієнтацій – нос-
тальгій за Радянським Союзом, патерналізм, лояльність до Росії і негативне 
ставлення до західних країн. Ідентичність локальна та регіональна. Стосовно 
майбутнього Донецької області визначеності немає.

«Русский мир»

Не вважають себе громадянами України і бачать Донецьку область у складі Росії. 
Не вважають Росію стороною конфлікту. Мають негативне ставлення до україн-
ської влади, а також західних країн (США, ЄС).

На непідконтрольній території були виокремлені наступні сегменти:

«Донбас – це Україна»

Кожен другий вважає себе громадянином України і бачить Донбас у її складі. Під-
тримують європейський вектор розвитку України. Оцінюють конфлікт на Донба-
сі як війну з Росією, вважають останню стороною конфлікту.

«Пасивні проросійські»

Характерною є регіональна ідентичність (житель Донбасу). Негативно ставлять-
ся до політики української влади, не вважають Росію стороною конфлікту та не-
гативно ставляться до повного входження Донецької області до складу України. 
Радше віддають перевагу незалежності Донецької області.

«Активні проросійські»

Вважають себе громадянами «ДНР». Бачать Донецьку область незалежною або 
у складі Росії. Не вважають Росію стороною конфлікту. Негативно ставляться до 
української влади та західних країн (США, ЄС).

 «Совок»

Сегмент загублених у часі: кожен п’ятий вважає себе громадянином СРСР, для 
решти не є характерною ані регіональна, ані локальна ідентичність. Негативно 
ставляться до теперішньої української влади, одна не симпатизують Росії. Не ма-
ють чіткої позиції відносно ситуації, що відбувається на Донбасі та його  бажано-
го майбутнього.
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Наразі у співпраці з Міністерством інформаційної політики України команда ана-
літичного центру «Фабрика думки Донбас» розробляє Стратегію інформаційної 
реінтеграції Донбасу, в основу якої покладене дослідження, викладене у даній 
статті. Стратегія буде представлена для громадського обговорення.  

За підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED) «Фабрика 
думки Донбас» створила цикл телепередач “Нові герої Донбасу” - російськомов-
ний продукт для жителів підконтрольної і не підконтрольної території Донецької 
та Луганської областей. Також у співпраці з креативним директором агентства 
«Tabasco» Олександром Смирновим командою аналітичного центру розробля-
ється серія відеороликів для жителів непідконтрольної території Донбасу.

Окрім цього, у квітні 2017 року командою «Фабрики думки Донбас» у співпраці 
з креативною агенцією PROVID, Донецькою та Луганською облдержадміністра-
ціями була запущена білборд-кампанія на підконтрольних територіях обох об-
ластей.
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ДОДАТОК 2.

ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЩОДО ДОНБАСУ:  
СТАН ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

(за матеріалами аналітичної доповіді Національного інституту стратегічних досліджень 
«Інформаційна присутність україни на окупованих та звільнених територіях: стан та проблеми 
забезпечення»)

Понад два роки збройної агресії РФ проти України поставили перед українською державою цілу 
низку викликів, які й сьогодні залишаються невирішеними. Одним з них є питання, що стосується 
реалізації державної інформаційної політики в зоні проведення АТО (останні включають в себе як 
контрольовані так і не контрольовані території). 

Внаслідок збройної агресії РФ Україна втратила можливість повноцінно забезпечити свою інформа-
ційну присутність, а в більш широкому сенсі – повноцінно реалізовувати свою інформаційну політи-
ку на зазначених територіях. Маємо  пам’ятати, що хоча найбільш актуальним питанням є не просто 
забезпечення «інформаційної присутності», але й повноцінна реінтеграція територій до загально-
державного інформаційного простору, до моменту фізичного відновлення контролю України над 
вказаними територіями виконання цього завдання виглядає не надто реалістичним.

Окупація частини української території іноземною державою призвела не лише до глобально-
го порушення міжнародного права та ескалації напруги в регіоні та світі, але й до очевидного та 
системного порушення прав українських громадян на цих територіях. В тому числі – конституцій-
них, яким є і право на інформацію. Відновлення цих прав є безумовним пріоритетом згідно з тими 
зобов’язаннями, які взяла на себе українська держава в статті 3 Конституції України: «Права і свобо-
ди людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає 
перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави».

Водночас важливим є не лише забезпечення інформаційної присутності держави на неконтрольо-
ваних територіях однак і повноцінне відновлення такої присутності в тих районах, що були звільнені 
від іноземних військ та їх поплічників з числа терористів. Адже фізичне звільнення територій та від-
новлення там української влади не завжди корелює із процесами реальної реінтеграції тих укра-
їнських громадян, що там проживають, до загального інформаційно-ціннісного простору держави. 
Без відновлення інформаційної присутності держави на звільнених територіях існують серйозні ри-
зики посилення серед місцевого населення сепаратистських настроїв, формування антиукраїнської 
позиції і навіть делегітимації української влади в очах українських громадян, що проживають на цих 
територіях. В стратегічній перспективі це створює проблеми при подальшій реінтеграції цих тери-
торій до складу України.

Відновлення інформаційної присутності є багатоаспектним завданням, тож його виконання потре-
бує комплексної та скоординованої політики держави на основі залучення широкого спектру акторів 
– державних органів, бізнес-середовища, міжнародних партнерів, неурядових організацій та грома-
дянського суспільства загалом. Зважаючи на значну кількість зацікавлених сторін в цьому процесі, 
а також на те, що їх діяльність має бути спрямована на досягнення чітко визначених та зрозумілих 
цілей, формат концептуального (стратегічного за суттю) документу є найбільш оптимальним для 
вирішення зазначеного завдання. 

Масштаби завдань, які постали перед Україною щодо забезпечення своєї інформаційної присутнос-
ті, унеможливлюють їх вирішення без участі державних структур. Така участь забезпечить скоорди-
нованість зусиль, можливість застосувати інструментарії з різних сфер, а також, за рахунок тяглості 
державної політики, створить умови, коли відповідне завдання залишатиметься постійним пріори-
тетом політики держави в цілому. При цьому держава в реалізації цього завдання не просто може, а 
принципово повинна діяти спільно із громадянським суспільством, бізнесом, громадянами, які про-
живають на окупованих територіях, а також іноземними партнерами, аби ці зусилля були спрямова-
ні на досягнення реальних стратегічних цілей.

Стратегічним же завданням державної інформаційної політики щодо цих територій є утвердження 
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там легітимності української влади, формування патріотично налаштованого проукраїнського насе-
лення, яке пов’язує своє майбутнє з Україною і здатне свідомо брати участь у реалізації стратегічних 
цілей, які стоять перед Українською державою, а також взяти відповідальність за розвиток свого 
регіону в межах Української держави. 

Аналізуючи ж поточних стан інформаційного простору цих територій, а також найбільш важливі 
тактичні та стратегічні цілі, які постають перед державою у зв’язку з цим, можна констатувати низку 
принципових положень.

Передусім, слід виходити з того, що функціонування інформаційного простору окупованих РФ тери-
торій, залежить не лише від ситуативних цілей РФ в даному регіоні, але й від низки інших зовнішніх 
та внутрішніх факторів. Такими факторами є: 

а) початок передвиборчої боротьби в РФ (обумовлює зміну акценту російської інформаційної діяль-
ності із зовнішніх арен на внутрішню); 

б) складна ситуація в економіці РФ (змушує Кремль переглядати пріоритетні завдання та напрями 
використання підконтрольного медіа-ресурсу);

в) Європейський Союз починає «оговтуватись» від потужної інформаційної атаки, здійснюваної РФ 
протягом останніх років, і починає вживати контрзаходів;

г) зусилля російської влади на Донбасі зосереджені на взятті під повноцінний (не фізичний, а фак-
тичний) контроль окупованих територій, зменшенні видатків на їх утримання.

Однак навіть при цьому видатки РФ на інформаційно-пропагандистську діяльність в «ДНР/ЛНР» 
лише збільшуються, а з урахуванням постійного збільшення військового контингенту на окупова-
них територіях, підвищення його боєздатності та оснащеності, це може свідчити про поступову під-
готовку (наразі – інформаційну) російсько-терористичних військ до активізації своїх дій проти Укра-
їни в осяжній перспективі.

Найбільш уразливими регіонами для російської пропаганди залишаються контрольовані Украї-
ною райони Донецької та Луганської областей, Харківська, Запорізька та Дніпропетровська області. 
Можливості України здійснювати активну контрпропагандистську роботу істотно обмежені як її тех-
нічними можливостями, так і нормативно-правовими рамками.

Однак основний пропагандистський вплив агресором здійснюється в зоні проведення АТО. Це 
становить особливу проблему зважаючи на те, що на мешканців цих територій впливає значна 
кількість негативних факторів. Зокрема, соціально-економічні умови залишаються складними, що 
обумовлено нездатністю бойовиків до структурованої мирної діяльності та небажанням РФ посилю-
вати свою формальну присутність на цих територіях. Водночас це створює підґрунтя для ефективно-
го застосування інформаційно-психологічних маніпуляцій свідомістю населення в зоні проведення 
АТО (особливо – на неконтрольованих територіях).

Основними інструментами утримання влади «лідерами ДНР/ЛНР», що підтримуються їх російськи-
ми кураторами, залишаються «право сили» та терор. Подальший «внутрішній» перерозподіл сфер 
впливу між ватажками сепаратистів, може і буде сприяти погіршенню ситуації для мешканців цих 
територій.

Посилюються заходи пропагандистського впливу на дітей та молодь непідконтрольних районів з 
боку терористів. Формуються спеціальні гуртки «патріотичного виховання», які, за всіма ознаками, 
мають на меті «промивання мізків» для дітей та молоді. Це може стати серйозною проблемою у 
майбутньому з необхідністю проведення масштабних програм психологічної реабілітації населення 
окупованих територій.

Гуманітарна допомога в регіоні використовується як предмет інформаційних маніпуляцій з боку бо-
йовиків та окремих представників українських благодійних фондів. Загалом серед населення, яке 
отримує таку допомогу, формують уявлення про недопустимість отримання допомоги від Заходу, 
а на більш загальному рівні – формується психологічний патерн «об’єктів благодійності», що закрі-
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плює патерналістську модель притаманну мешканцям Донбасу. 

Можна констатувати, що російська пропаганда в регіоні набула дуального характеру. З одного боку 
спостерігається високий рівень довіри до тих пропагандистських кліше, які протягом останніх двох 
років становили основу російського телемовлення на ключових російських федеральних телекана-
лах. З іншого – відчутне падіння довіри до російського телебачення та зменшення кількості тих, хто 
хотів би від’єднання Донбасу від України та приєднання його до РФ.

Зазначені процеси ускладнюються відсутністю/слабкістю як технічних, так і контентних спромож-
ностей держави щодо забезпечення на цих територіях своєї інформаційної присутності. Відповідно, 
на даний момент лише частково вдалося виконати завдання повернення контролю над телерадіо-
простором окупованих та звільнених територій. Станом на кінець осені 2016 року: а) вдалося в цілому 
відновити впевнене ефірне мовлення низки українських загальнонаціональних, двох регіональних 
телеканалів, а також трьох радіостанцій лише на підконтрольних і звільнених територіях Донецької 
та Луганської областей і на південних околицях Донецька; б) на підконтрольних уряду територіях 
відновлено діяльність Донецької та Луганської філій КРРТ і ОДТРК, налагоджене їх мовлення у спів-
робітництві з низкою регіональних ТРО інших форм власності, які виїхали із зони «ЛНР-ДНР»; г) на 
передовій в зоні проведення АТО встановлено 180 комплектів супутникового телебачення з україн-
ським пакетом мовлення (сектори А, В, С та М); ґ) розпочато виробництво і трансляцію українського 
контенту, призначеного спеціально для аудиторії окупованої частини Донбасу; д) успішно запущено 
програму «Embedded journalism», розпочато підготовку відповідних кадрів, в цілому сформовано 
корпус воєнних кореспондентів в зоні проведення АТО. 

Водночас, у населених пунктах т. зв. «сірої зони» вздовж лінії розмежування український сигнал при-
ймається лише подекуди, мовлення ж «ЛНР-ДНР» – усюди. На неконтрольованих територіях націо-
нальне українське ефірне телерадіомовлення досі практично відсутнє.

Основними причинами незначних зрушень в організації спеціального національного мовлення 
для окупованого Сходу є: 

• украй неефективна організація та координація роботи профільних державних органів довкола від-
новлення мовлення на Донбасі; 

• відсутність чіткого, концептуалізованого та адекватного масштабам завдання плану дій, пов’язана 
з цим фрагментарність й очевидна недостатність заходів, що вживаються; 

• брак у державних телекомпаній матеріально-технічної бази, обладнання, достатньо потужних пе-
редавачів, відсутність телевеж необхідної висоти поблизу зони проведення АТО; 

• недостатнє бюджетне фінансування, бюрократичні перепони, саботаж окремих посадових осіб та 
працівників державних установ; 

• недостатня кількість та якість необхідного для спеціального мовлення контенту; 

• недосвідченість і недостатній фаховий рівень української журналістської спільноти, слабкість меха-
нізмів та практик її саморегуляції; 

• імовірно – недостатнє використання потенціалу кабельного та супутникового телебачення для ор-
ганізації спеціального мовлення.

Зазначені проблеми навряд чи можуть бути вирішені в межах універсальної/загальної державної 
інформаційної політики – цільові регіони будуть потребувати особливої уваги з боку профільних 
державних структур, неурядових організацій та соціально-відповідального бізнесу ще довгий час. 
Зважаючи на міжнародний досвід така «спеціалізована» інформаційна політика щодо проблемних 
регіонів буде формуватись навколо організації спеціального мовлення в інтересах держави та всьо-
го українського суспільства.

Ефективне проведення державної політики у сфері налагодження спеціального мовлення в окупо-
ваних районах передбачає відповідну інституціоналізацію – ця сфера має бути закріплена за єдиним 
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спеціальним органом, безпосередньо пов’язаним з урядовим механізмом прийняття політичних 
рішень у сфері національної безпеки, а також з дотичними відомствами у різних сферах державного 
управління.

До останнього часу так і не проведено комплексну оцінку стану інформпростору Донбасу (особливо 
– неконтрольованої частини), що унеможливлює і ефективне формування державної інформаційної 
політики в регіоні. 

Має бути радикально переглянуто ефективність та цілі діяльності цивільно-військового співробіт-
ництва, яке має стати важливим елементом досягнення цілей державної інформаційної політики. 
Навіть у мирний час, а надто – в умовах зовнішньої воєнної та інформаційної агресії, доцільним є 
розширення меж компетенції військових сил спеціальних операцій (ССО) і досягнення максималь-
но можливого ступеня координації та взаємодії між військовими органами управління, державними 
й іншими установами, які залучаються до проведення ПсО.

Судячи з міжнародної практики, державно-приватне партнерство, зокрема – звернення державних 
відомств до перевірених та авторитетних приватних компаній (вітчизняних чи іноземних) задля ви-
конання певних високоспеціалізованих завдань ПсО зазвичай виправдовує себе. Відповідно, дер-
жава має напрацювати більш ефективні механізми такої співпраці.

У ПсО з використанням сегменту аудіовізуальних медіа, крім ефірного телерадіомовлення, може 
ефективно застосовуватися і супутникове (успішний досвід Alhurra і особливо Бєлсату, штаб-
квартира якого що знаходиться на території Польщі, а мовлення здійснюється через супутник на те-
риторію Республіки Білорусь). Цивільно-військові відносини є важливим фактором, що може сприя-
ти забезпеченню повноцінної інформаційної присутності держави на тимчасово неконтрольованих 
територіях. Водночас, розвитку цивільно-військових служб заважає низка важливих факторів:

• Уточнення поняття ЦВВ та їх класифікація в українських умовах періоду проведення АТО.

• Визначення прийнятних форм взаємозв’язку між ЗС України та озброєними людьми з різних до-
бровольчих формувань тощо і політикою та політиками.

• Створення служби постійного моніторингу, оцінки та прогнозування впливу конфліктних політич-
них процесів в Україні та довкола України на ситуацію в ЗС та ЦВВ.

• Подолання часто негативного ставлення населення, що проживає в зоні проведення АТО, до ЗС, 
яке неможливе без цілеспрямованої ефективної роботи з формування позитивного іміджу ЗС Укра-
їни та силових структур України у цілому. Цій меті має, зокрема, посприяти створення Концепції ре-
формування цивільно-військових відносин в Україні, один з вагомих підрозділів якої має включати 
питання дієвої популяризації діяльності ЗС України і нейтралізації агресивної антиукраїнської та ан-
тиармійської пропаганди з боку Російської Федерації.

У статутних документах та в реальній діяльності груп цивільно-військового співробітництва (ЦВС) 
ЗС України недостатньо акцентована медіа-інформаційна складова та питання взаємодії груп ЦВС 
з групами інформаційно-психологічних операцій (ІПСО), що є вельми актуальним за умов збере-
ження й посилення загрози спотворення іміджу ЗС України в очах місцевого населення на Сході 
України. Досі неподолані об’єктивні й суб’єктивні передумови недовіри, а в окремих випадках й 
протидії ЗС України з боку місцевого населення окремих районів Донецької та Луганської областей, 
що істотно ускладнює діяльність груп ЦВС й ІПСО, надає тимчасові іміджеві переваги різноманітним 
незаконним збройним формуванням та підрозділам ЗС РФ та їхніх найманцям.

Крім зазначених проблем оперативного та тактичного характеру, є низка стратегічних невизначе-
ностей, що ускладнюють стратегування державної інформаційної політики. Передусім – відсутність 
чіткого розуміння майбутнього регіону та тих сценаріїв, які можуть бути реалізовані щодо нього в 
осяжній перспективі. Такі сценарії включають в себе «хорватський» (силове звільнення територій), 
виконання Мінських домовленостей та збереження статус-кво у форматі «ні миру ні війни». Кожен з 
цих сценаріїв веде до власної логіки розгортання та реалізації державної інформаційної політики, в 
т.ч. – цілей такої політики.

Проблемою є й те, що планування державної інформаційної політики щодо цих територій має вра-
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ховувати не лише досягнення основних цілей, але й варіативність цих цілей (а також механізмів 
їх досягнення) в умовах стрімкої зміни військово-політичної ситуації в регіоні. Формуючи стратегію 
державної інформаційної політики щодо цих регіонів маємо виходити з реальності того, що про-
блема гібридної російської агресії є довгостроковим викликом, що стоїть перед Україною. Особливо 
складною в цьому сенсі є проблема забезпечення інформаційної присутності держави на тимчасово 
неконтрольованих територіях та навіть на тих територіях, що були звільнені від терористів.

Загалом же вимушені констатувати, що на сьогоднішній день плани інформаційного реагування 
часто формуються без залучення досвіду та знань тих фахівців, які повсякденно стикаються з осо-
бливостями інформаційного простору зазначених територій. Водночас ця проблема має декілька 
вимірів, до яких відносяться крім нормативно-правових та бюрократичних ще і не завжди готов-
ність самих фахівців включатись у системну практичну роботу з цього питання (залишаючись на 
позиціях «сторонніх експертів»). 

Українська держава потребує чіткого та зрозумілого бачення механізмів забезпечення своєї інфор-
маційної присутності в зоні проведення АТО, оскільки в іншому випадку навіть фізичне звільнення 
від окупантів може не призвести до бажаного ефекту, а процес реінтеграції у єдиний інформаційний 
та культурний простір України істотно ускладнено. Таке бачення може бути сформоване в межах 
Концепції державної інформаційної політики щодо зони проведення АТО та окупованих територій.

Відсутність такої Концепції негативно сприймається експертами, активістами, а також проукраїнські 
налаштованими громадянами на неконтрольованих сьогодні державою територіях. Відсутність чіт-
кого та зрозумілого плану дій цілком може трактуватись ними як небажання влади вирішувати на-
явні проблеми, що в цілому негативно відображається на підтримці дій влади.

Зазначені проблеми, безумовно, потребують свого вирішення та здійснення низки кроків, як на опе-
ративно-тактичному, так і на стратегічному рівні.

Передусім, для здійснення адекватної викликам часу державної інформаційної політики в проблем-
них регіонах важливим є створення комплексної карти інформаційного простору регіонів (має вклю-
чати в себе: дані про всі види ЗМК, що функціонують в регіоні, їх охоплення; стратифікацію населення 
та його соціально-психологічний портрет, структура їх медіаспоживання). З метою напрацювання її 
методологічної основи пропонується в межах загального процесу розбудови системи стратегічних 
комунікацій утворити групу з представників зацікавлених відомств та неурядових організацій.

Потрібні системні соціологічні дослідження з метою виявлення настроїв місцевого населення щодо 
актуальних питань державотворення (відношення до Української держави, до РФ, «ДНР»/«ЛНР»). Ці 
дослідження мають відбуватись на регулярній основі, а їх проведення доцільно враховувати під час 
формування видаткової частини державного бюджету. Зважаючи на те, що російська пропаганда 
частково втрачає позиції на окупованих територіях, доцільним є проведення якісних соціологічних 
досліджень щодо структури недовіри до російської пропаганди, а також очікувань населення про 
характер інформації, яку вони бажають отримувати від ЗМІ. 

Зважаючи на необхідність планування державної інформаційної політики в умовах реалізації різних 
сценаріїв розвитку ситуації, доцільною є підготовка взаємоузгоджених сценаріїв для таких випадків. 
Передусім мається на увазі цілі державної інформаційної політики в поточних умовах, здійснення 
державної інформаційної політики в умовах виконання Мінських домовленостей, а також здійснен-
ня державної інформаційної політики в умовах «хорватського сценарію». Останнє завдання має бути 
двоспрямованим. З одного боку – метою є розробка моделі поведінки держави в умовах силового 
вирішення проблеми, а з іншого – напрацювання потенційного режиму особливого правового ста-
ну функціонування інформаційного простору (схожого до того, що мав місце у перші роки на тери-
торії повоєнної Німеччини) спрямованого на стрімке припинення діяльності російської пропаганди. 
Такий «особливий правовий режим функціонування інформаційного простору в зоні проведення 
АТО» може бути як самостійним, так і частиною більш широкого особливого правового стану, яким 
може бути замінено режим проведення АТО взагалі.

Враховуючи особливу роль журналістів важливим є провести спільні консультації з метою розробки 
єдиного Зводу принципів та правил роботи журналіста та висвітлення подій в зоні проведення АТО. 
В ньому має бути врахована вся специфіка ситуації, і зокрема такі чинники: а) перманентна необ-
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хідність нейтралізації впливу російської пропаганди на основі оперативного збору та поширення 
перевіреної, правдивої та значущої інформації; б) важливість роз’яснення загальних засад політики 
держави і конкретних дій українського уряду; в) важливість задоволення специфічних інформацій-
них та комунікативних потреб громадян, що мешкають в зоні АТО; г) необхідність дотримання опе-
ративних вимог до роботи з інформацією з обмеженим доступом згідно з рекомендаціями Служби 
безпеки України.

Проблема катувань (при чому як фізичних, так і психологічних) на неконтрольованих територіях 
залишається серйозною проблемою, яка часто зникає з публічного простору. Тож передусім, відпо-
відно до Женевських конвенцій ООН про захист жертв війни потрібно розпочати створення окре-
мого реєстру випадків катувань та застосування тортур на окупованих територіях із подальшим 
детальним розслідуванням кожного зафіксованого випадку та можливим притягненням до відпо-
відальності осіб, що підозрюються у злочинах такого роду. Важливим є посилення інформування 
про випадки катувань як іноземної аудиторії, так і населення неконтрольованих територій. Навіть 
зважаючи на те, що ці події відбуваються безпосередньо з ними, уявлення про масштаби цього яви-
ща може насправді бути для них не до кінця очевидним.

Має бути розроблено та затверджено Державну цільову програму відновлення національного те-
лерадіомовлення на неконтрольованих територіях, в якій були б передбачені такі ключові момен-
ти: чіткий розподіл повноважень та сфер відповідальності між відомствами, моделі та механізми 
військово-цивільного та державно-приватного партнерства (аж до конкретних учасників такого 
партнерства), варіанти очікуваних кінцевих результатів та схем роботи в залежності від основних 
сценаріїв розвитку подій (умовно – повне звільнення територій проведення АТО, відновлення по-
вномасштабних воєнних дій, збереження статус-кво).

Доцільно переглянути саму модель організації та координації роботи профільних державних орга-
нів довкола відновлення національного мовлення на Донбасі у напрямку її централізації та збіль-
шення обсягу повноважень і відповідальності спеціально створеного органу міжвідомчої координа-
ції. Зокрема, враховуючи стратегічне значення завдань, покладених на Міжвідомчу комісію з питань 
забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення 
(нині діє у складі МІП), можливо, є доцільним надання їй особливого статусу з підпорядкуванням 
не профільним міністерствам, а безпосередньо Прем’єр-міністру, Першому віце-прем’єр-міністру, 
Адміністрації Президента або РНБО України. Так само слід розглянути доцільність та можливості 
функціонального та структурного об’єднання державного управління національної інформаційно-
комунікаційною інфраструктурою під егідою єдиного відомства, оскільки зараз ці функції надмірно 
розпорошені між різними установами.

Якщо держава та суспільство готові до системної роботи до інформаційної роботи з цими терито-
ріями, потрібно скласти обґрунтований перелік та приблизний кошторис першочергових матері-
ально-технічних, фінансових та кадрових ресурсів, мінімально необхідних для повноцінної роботи з 
налагодження спеціального мовлення в зоні проведення АТО. Подати документ на розгляд Прем’єр-
міністра України з пропозицією включити відповідні видатки в проект Державного Бюджету України 
на 2018 рік з віднесенням цих видатків до категорії захищених відповідно до частини другої ст. 55 
Бюджетного кодексу України («заходи, пов’язані з посиленням обороноздатності держави»).

Спеціальне мовлення буде лише частково успішним без належних повноважень та можливостей у 
місцевої влади. Для цього ми пропонували б уточнити положення вдосконалення Закону України 
«Про військово-цивільні адміністрації». Зокрема:

статтю 4 «Повноваження військово-цивільних адміністрацій» доповнити пунктами: «встановлювати 
особливий режим функціонування засобів масової інформації на території, де здійснюються повно-
важення ВЦА»; «створювати міжвідомчі групи з питань реалізації державної інформаційної політики 
в регіоні»; «запроваджувати особливий режим функціонування об’єктів критичної інформаційної 
інфраструктури». Порядок визначення особливих режимів здійснюється Антитерористичним цен-
тром при Службі безпеки України.

статтю 5 «Права військово-цивільних адміністрацій» ч.1 пунктами: «створювати оперативні експерт-
ні структури / групи із оцінки інформації щодо закликів до сепаратизму, повалення державного ладу 
тощо», «встановлювати особливий режим протидії / знищення інформації, яка визнана оперативни-
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ми експертними структурами / групами як така, що закликає до сепаратизму, повалення державно-
го ладу тощо», «вимагати від ЗМІ, які доступні в регіоні, вживання офіційно затвердженої Державним 
комітетом телебачення та радіомовлення термінології, щодо подій в зоні АТО. У випадку порушення 
відповідної вимоги ВЦА має право припиняти діяльність таких ЗМІ». Метою створення «експертних 
структур / груп» (радше – включення відповідних експертів до складу профільних груп СБУ в регіонах 
або закріплення за окремими членами таких груп статусу «експерта») є зменшення часового розри-
ву між ідентифікацією сепаратистської (протиправної) інформаційної продукції та часом її офіційно-
го визнання такою (з метою попередження її розповсюдження).

Україні потрібна і адекватна сучасним інформаційним викликам (що включають в себе і проблему 
ефективного донесення проукраїнської позиції в цільові регіони) системи грантової (короткостроко-
ві та середньострокові) підтримки ЗМК, які готові працювати у проблемних регіонах для донесення 
до місцевих мешканців ключових месиджів державної політики щодо цих територій. Варіантом та-
кого рішення є утворення фонду для співфінансування тих проектів, які вже мають фінансову під-
тримку західних донорських структур.

Уточнення цілей та завдань потребує і діяльність груп військово-цивільного співробітництва ЗСУ, 
особливо в частині: 

роз’яснення політики української держави щодо майбутнього цих територій, утвердження у свідо-
мості респондентів думки про те, що позитивне майбутнє для цих районів можливе лише в складі 
України;

виявлення (та фіксація) найбільш тиражованих та популярних негативних інформаційних трендів з 
подальшою їх концептуалізацією та спрямуванням до експертно-аналітичних структур сектору без-
пеки і оборони;

виявлення можливих розповсюджувачів інформації, яка визнана оперативними експертними 
структурами як така, що закликає до сепаратизму, повалення державного ладу тощо.

Також потрібно загальне уточнене цільового призначення діяльності груп ЦВС. Зокрема має бути 
істотно посилена розвідувально-аналітична складова, бо, виходячи зі світового досвіду проведення 
подібних операцій, не менше 40% розвідувальних даних про обстановку в операційній зоні надають 
зазвичай фахівці з ЦВС, оскільки саме вони безпосередньо контактують з місцевим населенням.

В умовах неможливості (принаймні – на даному етапі) здійснювати дієву координацію різноманіт-
них інформаційних зусиль (як урядових/державних так і неурядових/приватних структур), єдиним 
реальним механізмом такої координації може бути або повноцінна Концепція державної інформа-
ційної політики щодо зони проведення АТО та окупованих територій, або (до моменту її створення) 
– часткова розбудова ефективного базового позитивного наративу для цих територій. Формування 
(та формалізація у вигляді позиційних документів) такого наративу може відбуватись низкою робо-
чих груп (формальних та неформальних) в межах загального процесу розбудови системи стратегіч-
них комунікацій.
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ДОДАТОК 3. 

“ЮРИДИЧНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ У 2015-2016 РР. ФАКТУ ОКУПАЦІЇ 
ТЕРИТОРІЙ СХОДУ УКРАЇНИ”. 

Бабін Б.В., д.ю.н., професор (babinb@ukr.net)

• Міжнародне право прав людини

• Міжнародний пакт про громадянські 
та політичні права

• Європейська конвенція з прав лю-
дини

• “ефективний контроль”: може бути 
без військової присутності та з вій-
ськовою присутністю.

• Військова присутність та конфлікт пе-
реводить ситуацію в предмет міжна-
родного гуманітарного права

• Міжнародне гуманітарне право

• Гаазька конвенція про закони та зви-
чаї сухопутної війни 

• Женевська конвенція про захист ци-
вільного населення під час війни

• Женевська конвенція про поводжен-
ня з військовополоненими 

• “окупація” щодо території

• “під владою” щодо комбатантів (вій-
ськовополонених)

Заключні зауваження Комітету ООН з прав людини від 31 березня 2015 р. до чергового, Сьомо-
го звіту РФ до цього Комітету (документ CCPR/C/RUS/CO/7, що має юридично зобов`язуючий 
характер): ефективний контроль РФ над “Південною Осетією”, “ДНР” та “ЛНР”

Щодо кваліфікації конфлікту та військової присутності РФ

Звіт МКС про дії по попереднім розслідуванням за заявами України 2016 р.“наявність 
міжнародного збройного конфлікту в контексті збройних дій в східній Україні найпізніше 
з 14 липня 2014 р одночасно з існуванням неміжнародного збройного конфлікту” - озна-
чає застосування РФ та Україною норм ІІІ та IV Женевських конвенцій та їх термінів.

Угоди про припинення вогню

• Меморандум про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій 
Тристоронньої контактної групи щодо кроків, спрямованих на імплементацію 
Мирного плану президента України Петра Порошенка і ініціатив президента Росії 
Володимира Путіна від 19 вересня 2014 р.

• Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 р. 

• «вивід усіх іноземних збройних формувань з території України»

• Меморандум між Генеральним штабом ЗСУ та Генеральним штабом ЗС РФ про 
заборону будь-якої діяльності військових формувань збройних сил та інших вій-
ськових формувань на Арабатській стрілці, півостровах Ад та Чонгар Херсонської 
області від 7 грудня 2014 р. 

Дерогація та окупація

Дерогація за Європейською конвенцією про права людини – подано та сприйнято

Дерогація за Міжнародним пактом ООН про політичні та громадські права – подано із 

Використання термінів у міжнародному праві

Визначення ефективного контролю РФ над ОРДІЛО  
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порушенням процедури

Дерогація з моменту підписання других Мінських угод охоплює частину зони АТО, під-
контрольну Україні та може застосовувавтися до подій на лінії зіткнення спричинених 
діями представників України. Дерогація НЕ охоплює окуповані території ОРДЛО

Початок конфлікту

Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони Укра-
їни від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної 
загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 
405/2014, який вступив у силу 14 квітня 2014 року, у східних регіонах України було про-
голошено антитерористичну операцію (АТО). Чітких територіальних меж зони прове-
дення АТО в умовах швидкої ескалації агресії та розширення територій, контрольова-
них незаконними збройними формуваннями (НЗФ), керованими РФ, Указ № 405/2014 
не передбачав.

Наказом Антитерористичного центру при СБУ від 7 жовтня 2014 р. № 33/6/а на вико-
нання зазначеного Указу № 405/2014 було визначено такі райони проведення антите-
рористичної операції та терміни її проведення: Донецька і Луганська області – з 7 квітня 
2014 року та Харківська область – з 7 квітня 2014 року до 14 вересня 2014 року.

Початок конфлікту

П. 5 Перехідних положень Закону України від 2 вересня 2014 року № 1669-VII «Про тим-
часові заходи на період проведення антитерористичної операції»

Уряд України мав затвердити перелік населених пунктів, на території яких здійснюва-
лася АТО, розпочата відповідно до Указу № 405/2014, у період з 14 квітня 2014 року до її 
закінчення. Цей Перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитеро-
ристична операція було встановлено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
30 жовтня 2014 року № 1053-р.Таким чином, Перелік І визначив межі проведення АТО 
в період від 14 квітня 2014 року до 21 листопада 2014 року, коли вступило в силу роз-
порядження Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 1079-р, яким було 
зупинено дію розпорядження № 1053-р.

Розвиток законодавства після Мінського меморандуму

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 року № 1085-р було за-
тверджено новий Перелік населених пунктів, на території яких органи державної вла-
ди тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2015 року № 128-р було за-
тверджено нову версію Переліку населених пунктів, на території яких органи держав-
ної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повно-
важення.

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 травня 2015 року № 428-р було вне-
сено зміни до розпорядження № 1085 та затверджено Перелік населених пунктів, на 
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження 
та Перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення

На відміну від попередніх актів розпорядження № 428-р констатує умови сталої окупації 
частини Донецької та Луганської областей РФ в результаті фактичного збройного про-
тистояння та відображає реальність Мінських військово-політичних угод 2014-2015 рр. 
та у цілому – відповідних рішень Верховної Ради України

Визнання тимчасової окупації ОРДЛО парламентом України
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Постановою Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 254-VIII в умовах продовжен-
ня російської агресії було визнано тимчасово окупованими територіями окремі райони, міс-
та, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України від 16 
вересня 2014 року № 1680-VII «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей» мав бути запроваджений особливий порядок 
місцевого самоврядування, до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, 
російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з тери-
торії України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України. 

Постанова Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 252-VIII «Про визначен-
ня окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запро-
ваджується особливий порядок місцевого самоврядування» була схвалена «з метою 
реалізації Мінського протоколу від 5 вересня 2014 р., Мінського меморандуму від 19 
вересня 2014 р. і Мінського «Комплексу заходів» від 12 лютого 2015 р., резолюції Ради 
Безпеки ООН від 17 лютого 2015 р. № 2202».

Встановлення переліку населених пунктів ОРДЛО що є тимчасово окупованими 
територіями у виборчому законодавстві

• Згідно п. 4 розділу XV Закону України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р. 
№ 595-VIII чергові місцеві вибори на території Донецької і Луганської областей, 
призначені на 25 жовтня 2015 р., не проводяться у зв’язку із здійсненням РФ тим-
часової окупації та збройної агресії проти України та неможливістю забезпечення 
дотримання стандартів проведення виборів ОБСЄ. 

• У ст. 3 Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2015 р. № 645-VIII було кон-
статовано не проведення таких виборів саме на територіях, визначених відповідно 
до Постанови № 252-VIII і які визнано тимчасово окупованими територіями відпо-
відно до Постанови № 254-VIII. 

• Відповідно до постанов Центральної виборчої комісії України від 11 серпня 2015 р. 
№ 176 на виконання вказаних норм закону України № 595-VIII та парламентської 
постанови № 645-VIII відповідно Донецькою та Луганською обласними військово-
цивільними адміністраціями мали бути складені переліки районних, міських, ра-
йонних у містах, селищних, сільських рад Донецької та Луганської областей, що є 
тимчасово окупованими територіями. Такі переліки було складено - подання від 20 
серпня 2015 р. № 01/09-1457 та подання від 20 серпня 2015 р. № 1/9-2937. Ці подання 
були затверджені постановами Центральної виборчої комісії України постановах 
від 28 серпня 2015 р. № 189 та № 190  

Застосування до ОРДЛО загальних норм законів України про тимчасово 
окуповані території

• Ст. 257-1 ЦПК України (Закон України від 4 лютого 2016 р. № 990-VIII) «Особливості 
провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на 
тимчасово окупованій території України»

• «…на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України» 

• до 10000 рішень судів за 2016-2017 рр.

• Ст. 332-1 КК України  «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану терито-
рію України та виїзду з неї»

• Низка вироків судів, що набули сили 

• Стаття 204-2 КУпАП України «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану 
територію України та виїзду з неї»

• Низка рішень суду
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ДОДАТОК 4. 

ЗАХИСТ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Cуходоля Олександр Михайлович, доктор наук з державного управління, професор

Намагання України реалізувати підтриманий переважною більшістю її громадян 
євроінтеграційний вибір свого подальшого розвитку викликало шалену проти-
дію з боку Росії. Втративши внаслідок Революції гідності інструменти «несилово-
го» впливу на Українську державу, РФ розпочала наступний етап реалізації своєї 
політики – війну, що у повній відповідності з формулою К. Клаузевіца «є продо-
вження політики іншими засобами».

Водночас політичні та організаційно-технічні особливості реалізації інтересів ке-
рівництва Росії на внутрішній та міжнародній арені обумовили особливість цьо-
го етапу – активізацію особливого комплексу методів та засобів ведення війни, 
які стали маркуватись назвою «гібридна війна»2.  Вибір такої форми може пояс-
нюватися двома аспектами. З одного боку, це намагання досягнути своїх цілей, 
використовуючи розвиток технологій суспільного управління в Росії, а саме, роз-
виток військової науки, практики застосування економічних та політичних мето-
дів тиску на інші країни, застосування методів інформаційного та психологічного 
впливу на суспільство і людину, відпрацьованих передусім на російському наро-
ді. З другого боку, це намагання, використовуючи неузгодженості міжнародного 
права та культурно-політичні суперечності на міжнародній арені, залишитись у 
рамках визнання міжнародним співтовариством, будь-що закріпити свої позиції 
як «однієї із лідируючих держав в умовах поліцентричного світу» [1].

Ця особливість і зумовила ту форму гібридної війни, яка в рішенні РНБО України 
«Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України» (Указ Президен-
та України від 14.03.2016 р. № 92/2016) була визначена як «комбінація різнома-
нітних і динамічних дій регулярних сил Російської Федерації, що взаємодіють 
зі злочинними озброєними угрупованнями та кримінальними елементами, 
діяльність яких координується і здійснюється за єдиним замислом і планом із 
активним застосуванням засобів пропаганди, саботажу, навмисного завдання 
шкоди, диверсій і терору». Таке розуміння змісту гібридної війни перегукується 
із роботою американського науковця Ф. Гофмана [2], який визначає гібридну ві-
йну як «одночасне і адаптивне застосування складного поєднання звичайних 
озброєнь, нерегулярної війни, тероризму і кримінальної поведінки в зоні веден-
ня війни задля досягнення політичних цілей». При такому типі війни порушен-
ня спроможності інфраструктури життєдіяльності країнивиконувати свої функції 
стає одним з її інструментів, дія якого спрямовується на підрив спроможності 
країни протистояти агресору. Даний аспект ведення війни, зокрема пошкоджен-
ня критичної інфраструктури як інструмент гібридної війни, є новим напрямом 
наукових досліджень. При цьому саме український досвід та відповідні публіка-
ції українських науковців стають базою для подальших наукових досліджень та 
формування заходів реагування на нові виклики.

У роботах В. Горбуліна [3,4] та М. Гончара [5,6] аналізуються передумови фор-
мування гібридної агресії Росії проти України та формується основа для її опе-
раціоналізації у безпековій політиці країни. Питанням захисту критичної інфра-
структури (КІ) присвячено працю фахівців Національного інституту стратегічних 
досліджень під назвою «Зелена книга (ЗК) з питань захисту критичної інфра-

2На наш погляд, гібридна війна не є новим феноменом, а лише відображає застосування нових методів та інструментів 
(чи трансформованих до вимог нового часу старих методів) реалізації інтересів країни-агресора. У війні проти України 
Росія застосувала практику диверсійної діяльності, економічного та психологічного тиску, пропаганди та інформа-
ційного маніпулювання, при широкому залученні кримінальної практики для досягнення цілей, що в комплексі стало 
несподіваним для не підготовленої до такого розвитку подій сусідньої держави.
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структури України» (Бірюков Д.С., Кондратов С.І., Насвіт О.І., Суходоля О.М.) [7] 
та інші роботи цих авторів, які розкривають теоретичні засади, досвід розробки 
концепції захисту критичної інфраструктури, пріоритетів формування політики 
захисту КІ та механізмів її реалізації. Безпосереднє ж дослідження цілеспрямова-
них дій проти КІ в рамках розв’язаної гібридної війни, з акцентом на критичній 
енергетичній інфраструктурі, на сьогодні відображено лише в окремих роботах 
[5,8,9].

Водночас проблеми реагування системи державної влади на виклики, що по-
роджені гібридною війною, зокрема в частині забезпечення стійкості функціону-
вання КІ, ще не досліджувалися, щонайменше у наявних відкритих публікаціях. 
Саме на аналіз дій системи органів державної влади щодо захисту КІ та реагу-
вання на нові виклики, породжені гібридною агресією, визначення проблем та 
пріоритетних напрямів формування цього напряму безпекової політики України 
і спрямована ця робота.

Одним із пріоритетних напрямів безпекової політики України повинно стати під-
вищення безпеки та стійкості національної КІ3  до всього спектру загроз і ризи-
ків, оскільки саме КІ забезпечує життєво важливі для населення, суспільства та 
держави послуги та функції, без яких неможливі їх безпечне існування та добро-
бут, а також належний рівень національної безпеки [7].

Сьогодні це питання набуває особливої уваги. З одного боку, спостерігаєть-
ся загальносвітова тенденція до різкого посилення екстремізму та тероризму, 
небувале зростання організованої злочинності, у т.ч. міжнародної, що загалом 
ускладнює безпекову ситуацію для всіх без винятку країн світу. З другого боку, 
дії Росії в Україні та Сирії вказують на те, що вплив на функціонування КІ може 
стає інструментом підриву стабільності соціально-економічної ситуації в країні 
як шляхом завдання економічної шкоди, так і через здійснення психологічного 
впливу на політиків та населення країни, підбурювання до соціально-політич-
них протестів проти уряду країни [9].

Слід зазначити, що і в передвоєнний час Росія активно застосовувала окремі 
елементи інфраструктури, а саме енергетику, як «енергетичну зброю» для до-
сягнення цілей своєї політики у зовнішньополітичному вимірі. Цей аспект нео-
дноразово відзначався фахівцями у сфері енергетики, хоча багато представни-
ків західноєвропейської політичної еліти та аналітиків, бажаючи залишитись 
у дружніх стосунках із важливим постачальником енергоресурсів, намагались 
розглядати поведінку Росії виключно в межах економічної раціональності. Для 
України ж, як і для інших країн колишнього СРСР, застосування Кремлем енер-
гетики як інструменту обмеження суверенітету було реальністю та відображало 
перманентну «приховану» війну між Україною з її бажанням отримати енерге-
тичну незалежність та Росією, яка намагалася зберегти Україну у сфері своїх по-
літичних, економічних та технічних інтересів [9].

Серед основних цілей такої політики Росії було зберегти залежність української 
економіки від поставок власних енергоресурсів, законсервувати неефективну 
систему управління в енергетиці України, що базується на популізмі політиків, 
зберегти вплив на функціонування критичної енергетичної інфраструктури, зо-
крема на роботу газотранспортної системи України, об’єднаної енергосистеми 
України, ключових підприємств енергетичної галузі.

Перейшовши до наступного етапу реалізації своєї політики України – етапу гі-
бридної війни, Росія поставила світове співтовариство перед новим викликом. 
Руйнування інфраструктури житєдіяльності суспільства стало інструментальним 

3  У «Зеленій книзі…» під КІ розуміють «системи та ресурси, фізичні чи віртуальні, що забезпечують функції та послуги, порушен-
ня яких призведе до найсерйозніших негативних наслідків для життєдіяльності суспільства, соціально-економічного розвитку 
країни та забезпечення національної безпеки».
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виміром її намагання підпорядкувати Україну не стільки через завдання поразки 
її Збройним Силам, скільки через невдоволення населення урядом. Фактично 
Росією продемонстровано, що гібридна, інфраструктурна війна як комплекс дій, 
спрямованих на погіршення умов життєдіяльності населення та функціонування 
економіки окремої країни, має за мету формування умов для введення на дер-
жавні посади в країні, стосовно якої здійснюється агресія, людей, готових врахо-
вувати інтереси агресора4. 

В умовах глобалізації економіки та торгівлі, об’єднання інфраструктурних мереж 
і водночас – порушення міжнародної системи безпеки, знищення інфраструкту-
ри життєдіяльності суспільства може навіть виступати інструментом опосеред-
кованого впливу одних країн на інші, навіть на країни, які не причетні до кон-
флікту. Свідченням цього є міграційний потік із країн, охоплених війною (Сирія, 
Ірак, Афганістан), до країн ЄС.

У цій ситуації важливим чинником забезпечення національної безпеки є спро-
можність органів державної влади та суспільства забезпечити адекватне реагу-
вання на загрози стійкості5 функціонування КІ.

Загрози КІ, породжені гібридною агресією Росія активно використовувала різні 
гібридні методи порушення стійкості функціонування інфраструктури життєді-
яльності України – як опосередкованого характеру (економічні, інформаційні), 
так і прямого фізичного впливу (руйнування, блокування, захоплення). Серед 
випадків цілеспрямованого фізичного впливу слід виокремити [8,9]:

• фізичне захоплення об’єктів при збереженні їх функціональності (змінювався 
отримувач ренти від їх функціонування, наприклад захоплення енергетичних 
активів Криму);

• припинення функціонування об’єктів, у тому числі внаслідок фізичного захо-
плення, для завдання збитків попередньому власнику чи обміну на «потенційні» 
переваги в інших сферах (задоволення політичних чи економічних вимог, як-от 
умови постачання вугілля до України, викуп активів, вплив на ринкову вартість 
компаній та сировини тощо);

• розукомлектування окремих елементів інфраструктури з метою отримання 
кримінального доходу (масові факти різання критичної інфраструктури на оку-
пованих територіях Донбасу для продажу у вигляді металобрухту);

• фізичне знищення об’єкта для завдання критичної шкоди, збільшення витрат 
на подолання стану порушення функціонування інфраструктури (наприклад, не-
можливість доставити ресурси);

• перешкоджання діяльності з відновлення функціональності енергетичної інф-
раструктури та формування суспільно-політичного невдоволення. При цьому 
зазначені дії спостерігалися не тільки щодо енергетичної, а й щодо транспорт-
ної, інформаційно-комунікаційної, комунальної інфраструктури та інших. Більш 
того, поряд із руйнуванням транспортної інфраструктури на окупованій тери-
торії Донбасу, Росія вдавалася до блокування транспортної інфраструктури і на 
кордоні України та Росії. Наприклад, для блокування постачання вугілля на елек-

4 У цій ситуації досить симптоматичними видаються заяви та дії окремих політичних сил та громадських організацій у 
політико-економічному просторі України у 2015–2016 роках, особливо в частині збереження України, зокрема її енер-
гетичного сектору, під впливом сформульованих в Росії рішень (збереження системи субсидування і, відтак, традицій-
ної системи взаємовідносин в енергетичній сфері, обсягів поставок енергоресурсів, механізмів взаєморозрахунків).

5 «Зелена книга…» під стійкістю КІ розуміє «здатність надійно функціонувати у нормальному режимі, адаптуватися до 
умов, що постійно змінюються, протистояти та швидко відновлюватися після аварій та технічних збоїв, зловмисних 
дій, природних лих та небезпечних природних явищ».
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тростанції України не тільки підривали залізничні колії, мости на лінії зіткнення, 
а й блокувалось постачання вугілля з території Росії. Так, у листопаді-грудні 2014 
та 2015 років на українсько-російському кордоні періодично блокувалися тисячі 
вагонів із вугіллям, яке було критично необхідним для забезпечення стійкості 
роботи об’єднаної енергосистеми України.

Слід зазначити, що дії з безпосереднього фізичного впливу на інфраструктуру 
супроводжувалися методами інформаційно-пропагандистського впливу на різні 
групи населення та політиків. Російські ЗМІ активно намагалися продемонстру-
вати турботу вищого керівництва Росії про людей України, зокрема пропагуючи 
російські «гуманітарні» поставки електроенергії та природного газу. Прикладом 
цього є активне рекламування заяви Д. Медведєва про «газовий гуманітарний 
конвой» для людей Донбасу6, постачання електроенергії на Донбас тадо Криму, 
врятування В.Путіним «замерзаючого» Генічеська взимку 2015-2016 років7. При 
цьому російська пропаганда звинувачувала українську сторону через незгоду 
оплачувати неконтрольовані поставки та припинення постачання води та елек-
троенергії до окупованого Криму.

Кремль намагався навіть залучити дипломатів країн ЄС до формування своєї 
версії подій. Так, у ситуації підриву опор ліній електропередач та тимчасового 
припинення електропостачання Криму8 заява прес-секретаря МЗС Німеччини 
щодо злочинних дій з припинення електропостачання Криму  разом із заявами 
проросійських політиків в Україні фактично була елементом єдиної інформацій-
но-пропагандистської кампанії Кремля. Населенню України активно розповіда-
ли про загрози припинення енергопостачання, неспроможність українського 
уряду врегулювати проблеми стійкості функціонування енергетики України, від-
ключення споживачів від газо-, тепло- чи електропостачання. Паралельно здій-
снювалася масована інформаційна кампанія щодо критики дій уряду з реформу-
вання енергетичного сектору, зокрема системи субсидування.

Саме сукупність таких дій та їх комплексний вплив на спроможність країни 
протистояти тискові агресора і визначають гібридність методів ведення війни. 
Аналізуючи вплив зазначених дій на обороноспроможність та стійкість країни, 
можемо виділити «енергетичний вимір» інструментарію гібридної війни [9], що 
працювали на:

• зниження рівня обороноздатності країни шляхом руйнування транспортних 
комунікації, систем зв’язку та забезпечення ресурсами збройних формувань, 
правоохоронних сил та сил цивільного захисту тощо;

• завдання економічних збитків національній економіці та окремим суб’єктам 
господарювання через захоплення енергетичних об’єктів і ресурсів, необхід-
ність додаткових витрат на відновлення інфраструктури, потребу в додаткових 
поставках ресурсів чи блокування поставок окремих товарів через кордон та пе-
6 У лютому 2015 р. прем’єр РФ Дмитро Медведєв закликав «Газпром» подумати про поставки газу в Донбас у рамках 
«гуманітарної допомоги». За повідомленням голови «Газпрому» О.Міллера, до 21 квітня ця компанія неконтрольовано 
поставила на Донбас 555 млн куб. м газу на 174,2 млн дол. На травень 2016 року «Газпром» уже вимагав сплатити уже 
670 млн дол. США. за газ, поставлений на окуповані території в порушення умов контракту. «Нафтогаз» не приймав 
від «Газпрому» газ на пунктах входу до ГТС на непідконтрольних територіях і не має наміру його оплачувати. Див. по-
відомлення прес-служби НАК «Нафтогаз України» від 18.05.2016 р.

6 Інформаційна компанія про звернення мера Генічеська до Путіна (що насправді було видумкою пропаганди) та 
здійснення за дорученням Путіна гуманітарної місії із забезпечення міста газом.

7 Германия назвала подрыв украинских ЛЭП преступным актом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
dw.com/ru/германия-назвала-подрыв-украинских-лэп-преступным-актом/a-18868997?maca=rus-tco-dw  

9 Серед гіпотез пояснення атаки проти авіалайнера МН17 «Амстердам –Куала-Лумпур» є гіпотеза про намагання Росії 
отримати причину війни (casus belli) для легалізації, перед міжнародним співтовариством, відкритої агресії проти 
України. За даною гіпотезою, нідерландський МН17 був збитий помилково, замість російського авіалайнера SU2074 
за маршрутом «Москва – Ларнака». 
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решкоджання функціонуванню транскордонної інфраструктури;

• отримання локальних (тактичних) переваг, як-от досягнення кращої позиції у 
проведенні окремих операцій (бойові зіткнення, контрактні умови постачання 
товарів чи політичні переговори тощо), примус до здійснення окремих дій (пла-
тежів за товари чи послуги, продажу чи закупівлі ресурсів);

• здійснення психологічного тиску різні групи населення та політиків через ство-
рення інформаційних приводів з метою поширення панічних настроїв, соціаль-
ної напруги та невдоволення керівництвом країни;

• формування необхідного «іміджу» на міжнародній арені для досягнення зо-
внішньополітичних цілей Росії (зняття санкцій, зміна влади та федералізація 
України, нехтування іншими країнами транзитним потенціалом України, пере-
дусім у частині транспортування природного газу);

• використання інфраструктури для провокацій, зокрема транспортної інфра-
структури та повітряного простору України (як у випадку із трагедією авіарейсу 
MH17 8 ), блокування відновлення КІ в зоні бойових дій, блокування транзиту 
товарів через російський кордон, звинувачення України у блокуванні транзиту з 
Росії до країн Європи.

Українське суспільство, передусім на початковому етапі війни, не було готовим 
до таких дій, а система органів державної влади не усвідомлювала важливості 
функціонування КІ, виявилася не готовою до реагування на такі методи ведення 
війни.

Досвід реагування України на гібридні загрози КІ.

Серед найбільш істотних проблем слід зазначити відсутність на загальнодер-
жавному рівні узгодженої системи захисту КІ, реагування на випадок виникнен-
ня кризи та відповідної законодавчої бази, яка б визначала відповідальність та 
повноваження відповідних органів державної влади у цій сфері. Слід мати на 
увазі, що використання законодавчих можливостей також було обмежене через 
недосконалість або ж відсутність необхідних рішень.

Відсутність законодавчо визначеного порядку та рішення щодо запровадження 
особливого періоду (воєнний стан) фактично спричинила брак чітких та одно-
значних правил взаємодії держави і суб’єктів господарювання, можливості мобі-
лізувати ресурси суб’єктів господарювання на забезпечення стійкості функціону-
вання КІ, забезпечити адекватну координацію  дій суб’єктів господарювання та 
держави із забезпечення охорони та оборони важливих об’єктів КІ.

Більш того, спостерігалося намагання суб’єктів господарювання, особливо 
приватного сектору, використати кризову ситуацію на свою користь. У періо-
ди загострення ситуації в зоні АТО, що призводило до пошкодження електро-
енергетичної інфраструктури (зупинка ТЕС, руйнування підстанцій та ліній елек-
тропередач) на межі розмежування, електричні станції на мирній території не 
тільки зупинялися через брак вугілля, а й на ремонтні роботи, при цьому їх влас-
ники скаржились на низькі тарифи на електроенергію, що не дозволяють забез-
печити надійну роботу електростанцій10. 

Слід зазначити, що фактично не функціонували плани реагування на випадок 
терористичних актів проти об’єктів КІ, а мобілізаційні плани функціонування 
економіки та органів державної влади в особливий період, які не переглядали-
ся тривалий час, втратили свою актуальність та дієвість. Мали місце також за-

10 Див. повідомлення ЗМІ щодо ситуацій у листопаді-грудні 2014 р. та липні-серпні 2015 р., ряд електростанцій з різних 
причин було зупинено, і в Україні запроваджувалися графіки відключення споживачів від електропостачання.
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пізнення та неефективність дій органів державної влади та силових структур з 
реагування на загрозу пошкодження КІ та забезпечення її відновлення. Недо-
сконалість системи захисту призводила й до суттєвих розбіжностей дій окремих 
органів влади та охоронних підрозділів з параметрами та умовами організації 
захисту, визначеними міжвідомчими актами.

Фактично досвід протидії гібридній війні в Україні був отриманий, а форми ре-
агування на відповідні загрози – розроблені вже під час цієї війни. На першому 
етапі Україна реагувала за обставинами, наявними силами та ресурсами, час-
то без належного законодавчого врегулювання окремих аспектів. Пізніше були 
сформовані рішення, які дозволили частково стабілізувати ситуацію в частині 
забезпечення функціонування КІ, зокрема:

• введення в дію плану територіальної оборони України, формування баталь-
йонів сил територіальної оборони, виконання завдань територіальної оборони, 
зокрема щодо захисту об’єктів КІ;

• взяття під охорону особливо важливих об’єктів КІ, особливо важливих підпри-
ємств економіки та органів державної влади силами  правоохоронних органів;

• створення антикризових комісій (центрів) для оперативного вирішення про-
блем із постачанням наявних ресурсів, важливих для функціонування КІ, та за-
провадження додаткових організаційно-технічних заходів захисту КІ;

• проведення силами військових та правоохоронців допоміжної роботи: спору-
дження та укріплення блокпостів на всіх ключових комунікаціях; роз’яснювальна 
робота з населенням щодо важливості забезпечення функціонування КІ; орга-
нізація взаємодії підрозділів цивільного захисту з обласними державними ад-
міністраціями (обласними військово-цивільними адміністраціями), місцевими 
органами влади;

• формування системи комунікацій між ворогуючими сторонами, із залученням 
представників конфлікту та міжнародного моніторингу для встановлення тим-
часового локального перемир’я для проведення робіт із відновлення КІ;

• винесення питань захисту та відновлення КІ у політичну площину та на міжна-
родний рівень (зокрема мінський переговорний процес).

Водночас слід зазначити, що всі реалізовані заходи фактично були заходами 
реагування на факти пошкодження КІ (реактивний підхід) та заходами захисту 
населення; лише в поодиноких випадках здійснювалися кроки в напрямі запо-
бігання виникненню кризової ситуації (проактивний підхід).

Для підвищення рівня спроможності України адекватно реагувати на сучасні ви-
клики КІ, породжені гібридною війною, слід суттєво змінити державною політику 
та законодавство. Майбутнє слід будувати з огляду на те, що «інфраструктурна 
війна» стає реальним робочим інструментом. Тому на перший план виходить за-
вдання щодо забезпечення спроможності КІ виконувати свої функції (надавати 
послуги) навіть у випадку пошкодження окремих об’єктів КІ. Цей напрям відомий 
у світовій практиці як «планування на випадок кризових ситуацій (contingency 
planning) та застосовується у світовій практиці, як у державному управлінні, так і 
в діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності. 

Удосконалення державної політики захисту КІ

Загалом стратегічні документи держави і законодавство у сфері національної 
безпеки вже давно потребували системного оновлення. Породжені гібридною 
війною явища зумовили швидкі та суттєві зміни у секторі безпеки і оборони кра-
їни, які частково посилили увагу до проблематики захисту КІ.
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Було прийнято нову редакцію Стратегії національної безпеки України (Указ Пре-
зидента України від 26.05.2015 р. № 287/2015), у якій, зокрема, визначено загрози 
безпеці КІ (недостатній рівень захищеності КІ, у тому числі від терористичних 
посягань, а також неефективне управління безпекою КІ) та пріоритетні напря-
ми забезпечення її безпеки (посилення охорони об’єктів КІ; розвиток державно-
приватного партнерства у цій сфері; обмін інформацією стосовно загроз КІ та 
захисту чутливої інформації у цій сфері).

РНБО України у липні 2015 р. Обговорила проблеми підвищення рівня захисту 
атомних електростанцій України, за результатами чого було затверджено нову 
«Проектну загрозу для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних 
відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні», яка враховує 
зміни безпекової ситуації внаслідок агресії РФ [11]. 

Прийнято нову редакцію Воєнної доктрини України, де уточнюються завдан-
ня та повноваження окремих органів сектору безпеки і оборони щодо захисту 
об’єктів КІ. 

Також активізовано зусилля щодо посилення захисту від кіберзагроз та ство-
рення національного центру кіберзахисту для забезпечення потреб обороноз-
датності держави в особливий період. Питання кібербезпеки стало предметом 
окремого рішення РНБО, прийнято Стратегію кібербезпеки України (Указ Прези-
дента України від 15.03.2016 р. № 96/2016), де також відображено питання форму-
вання правової основи кіберзахисту об’єктів КІ загалом та формування системи 
захисту інформаційної критичної інфраструктури.

Прийнято Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України (Указ Пре-
зидента України від 14.03.2016 № 92/2016), де окремо акцентовано увагу на не-
обхідності забезпечення безпеки об’єктів КІ, контррозвідувального захисту КІ, 
захисту критичної інформаційної інфраструктури, забезпечення відповідного 
інформаційно-аналітичного супроводу, зокрема шляхом створення мережі си-
туаційно-кризових центрів.

Удосконалено низку інших нормативно-правових актів з питань захисту об’єктів 
та оборони, зокрема, уточнено правові засади діяльності відновленої Націо-
нальної гвардії України, зокрема щодо охорони органів державної влади, ядер-
них установок, важливих державних об’єктів та інших об’єктів, що можуть бути 
віднесені до КІ (постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. № 628).

Прийняття зазначених стратегічних документів ставить нові завдання для секто-
ру безпеки і оборони щодо посилення спроможності України забезпечити стій-
кість країни та сталість суспільного розвитку. Водночас, поряд із формуванням 
завдань та цілей політики, що на стратегічному рівні адекватно відображають 
виклики сьогодення, на практиці спостерігається інерційність та нерозуміння 
проблем у цій сфері.

Кабінет Міністрів України, намагаючись оперативно відреагувати на загрози 
об’єктам КІ, діяв у традиційній управлінській манері надання завдань та дору-
чень окремим відомствам. За результатами селекторної наради 23.01.2015 р. «з 
питань безпеки громадян та захисту найважливіших об’єктів інфраструктури» 
Мінекономрозвитку разом із центральними та місцевими органами виконавчої 
влади було доручено (доручення Прем’єр-міністра України № 2442/0/1-15) сфор-
мувати перелік об’єктів транспортної та іншої КІ, а також місць масового пере-
бування людей, які потребуватимуть першочергового захисту.

При обласних державних адміністраціях (а також районних, міських) були ство-
рені оперативні штаби для координації роботи щодо забезпечення безпеки гро-
мадян, захисту об’єктів інфраструктури та своєчасного реагування на можливі 
надзвичайні ситуації. Розпорядженнями визначалися заходи щодо координації 
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дій територіальних підрозділів правоохоронних органів, органів виконав чої 
влади і місцевого самоврядування, служб цивільного захисту, суб’єктів господа-
рювання щодо забезпечення належного рівня техногенної безпеки та сталого 
функціонування об’єктів КІ.

У тому ж січні 2015 р. Кабінет Міністрів України затвердив Положення про Дер-
жавну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситу-
ацій і її склад (постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 р. № 18), яка 
теоретично мала б вирішити питання координації дій різних органів державної 
влади з питання захисту КІ та реагування на випадки її пошкодження. Однак ор-
гани державної влади та уповноважені особи фактично продовжували діяти в 
рамках звичних процедур реагування на надзвичайні ситуації цивільного харак-
теру, спричинені природними та техногенними чинниками, залишаючи поза 
увагою загрози, породжені гібридною агресією.

За умовчуванням, захист КІ було автоматично переадресовується до сфери від-
повідальності Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Хоча аналіз 
вказує, що вона не має повноважень (див.Положення про службу) і не могла 
здійснювати захист КІ в умовах гібридної агресії. Дії ДСНС лише частково сто-
сувалися забезпечення стійкості функціонуванняКІ та зосереджувались на за-
безпечені взаємодії та взаємодопомоги у вирішенні питань захисту населення 
із збройними та правоохоронними силами, гуманітарному розмінуванню міс-
цевості та об’єктів інфраструктури, організації взаємодії із місцевими органами 
державної влади.

Однак, попри недосконалість взаємодії сил цивільного захисту з військовими 
та іншими спеціальними формуваннями, зусилля ДСНС дозволили забезпечити 
нормальні умови життєдіяльності населення та функціонування об’єктів на те-
риторії, яка підконтрольна українській владі.

Серед «цивільних» відомств найбільше коло завдань у сфері захисту КІ, відповід-
но до законодавства, має Мінінфраструктури (див. Положення про міністерство). 
Водночас безпосередня діяльність міністерства щодо її захисту була обмежена 
організаційними рішеннями про посилення охорони транспортної інфраструк-
тури чи налагодження нових маршрутів постачання товарів, які ще мають до-
вести свою логістичну та економічну привабливість11.  При цьому слід відзна-
чити діяльність Державної спеціальної служби транспорту, яка входить до сфери 
управління Мінінфраструктури в частині забезпечення охорони транспортної 
інфраструктури (мостів, об’єктів транспорту та гідротехнічних споруд), що дало 
змогу суттєво підвищити рівень їх захищеності.

Міненерговугілля в частині забезпечення функціонування критичної енергетич-
ної інфраструктури мало чи не найсерйозніші проблеми. У найбільш кризовий 
період (зима 2014–2015 років) Україна була змушена запровадити надзвичайну 
ситуацію на ринку електроенергії, застосувати аварійні графіки відключення, що 
дозволило частково стабілізувати добову ситуацію та попередити технологічні 
порушення в об’єднаній енергосистемі України. У серпні 2015 р. був розробле-
ний «План підготовки паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зи-
мового періоду 2015–2016 років та його проходження», який фактично був по-
будований за методологією «плану попередження криз» та передбачав заходи 
щодо запобігання, усунення або пом’якшення ризиків порушення функціону-
вання КІ.

Важким викликом була ситуація із постачанням антрацитового вугілля на елек-
тростанції України, враховуючи, що всі шахти, які видобували цей тип вугілля, 
знаходилися на окупованій території. Спроби налагодити поставки вугілля за ім-

11 Мова іде про налагодження поставок товарів в обхід Росії через порти Чорного моря, зокрема контейнерних пере-
везень за маршрутом Україна – Кавказ – Китай та, спільно з Міненерговугілля, поставок вугілля з Південної Африки 
(див. публікації ЗМІ щодо неоднозначності цих проектів).
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портом з інших країн не можна назвати цілком успішним. Водночас рішення про 
постачання вугілля з окупованих територій призвело до створення напівофіцій-
них схем та фактично опосередкованого фінансування Україною війни проти 
себе. В умовах ведення гібридної війни нечіткість законодавства та нелогічність 
взаємовідносин створює додаткові ризики для політичної стабільності та додає 
додаткові важелі впливу агресора на Україну, її посадових осіб та політиків, які і 
реалізовувались в інформаційному та політичному просторі України.

Що ж до «силових» відомств, то слід відзначити суттєве розширення кола за-
вдань правоохоронних органів. У системі МВС у березні 2014 р. відновлено 
функціонування Національної гвардії України – військового формування з пра-
воохоронними функціями. Одним із найважливіших завдань Національної гвар-
дії України стало завдання фізичного захисту окремих об’єктів КІ, завдяки чому 
було забезпечено охорону: органів державної влади, атомних електростанцій, 
інших ядерних установок та матеріалів, важливих державних об’єктів та спеці-
альних вантажів, а також важливих стратегічних об’єктів економіки, об’єктів КІ.

Загалом слід зазначити, що загальна активізація «охоронної» діяльності не може 
трактуватись однозначно. 

По-перше, охоронні послуги мають бути оплачені. Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 11.11.2015 р. №937 було уточнено перелік об’єктів державної та 
інших форм власності, які мають охоронятися виключно органами поліції охоро-
ни [12]. Причому визначено, що видатки на охорону суб’єктів господарювання 
мають здійснюватися за їх рахунок (очевидно, з відображенням цього у цінах 
на послуги та продукцію), а стосовно охорони об’єктів державної власності мі-
ністерствам та іншим суб’єктам управління доручалося забезпечити укладення 
з органами поліції охорони договорів про надання послуг з охорони.  Безоплат-
ній охороні підлягали органи державної влади, які визначались у відповідному 
переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.15 р. 
№ 971 «Про затвердження переліку органів державної влади, що підлягають без-
оплатній охороні Національною гвардією». Однак при цьому зазначені органи 
влади подавали Міністерству фінансів інформацію про обсяг видатків, які перед-
бачені в кошторисах на 2015 рік та проекті Державного бюджету України на 2016 
рік для здійснення оплати послуг з їх охорони12. Цей аспект захисту об’єктів в 
умовах війни та ресурсних обмежень формує суттєві ризики досягнення цілей 
такого управлінського рішення.

По-друге, посилення лише фізичного захисту окремих об’єктів не дозволяє ви-
рішити проблему стійкості функціонування більшої системи, що із цих об’єктів 
складається. Система захисту КІ поряд із таким виміром, як «фізична захище-
ність», що реалізується через «охорону та захист», має також включати такий 
вимір, як «стійкість КІ» (resilience). Цей аспект захисту має передбачати форму-
вання спроможностей забезпечити виконання функцій (надання послуг) навіть 
у випадку пошкоджень та швидкого відновлення нормального функціонування 
та реалізовуватися через «резервування», «дублювання» КІ, створення запасів 
та ресурсів для «відновлення». Слід зазначити, що даний аспект забезпечен-
ня стійкості КІ може потребувати значно менших ресурсів, ніж «охорона» всіх 
об’єктів КІ. Окрім того, такі сучасні загрози, як кібератаки або ж руйнування 
об’єкта силами його ж персоналу, перебувають за межами компетенції існуючих 
охоронних підрозділів.

Нинішній підхід до вирішення проблеми реагування на нові виклики функціону-

12 Наказ МВС від 01.09.2015 р. № 1053 «Про затвердження Критеріїв, відповідно до яких об’єкти включаються до 
переліку окремих особливо важливих об’єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно 
державними підприємствами та організаціями на підставі договорів про надання охоронних послуг» зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 22.09. 2015 р. за № 1124/27569. Він ще більше розширює перелік підприємств, які мають 
охоронятися підрозділами МВС.
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ванню КІ, а саме, збереження традиційного розуміння загроз КІ та можливості 
їх вирішення традиційними заходами посилення «охорони», покладання на іс-
нуючі органи влади додаткових завдань без делегування відповідних функцій 
та повноважень, на наш погляд, не дозволяє підвищити стійкість КІ в умовах 
сучасних гібридних загроз.

Пріоритетні завдання формування системи захисту КІ

Функція КІ полягає в забезпеченні постачання населенню, суспільству, бізне-
су і державі життєво важливих товарів та послуг. Для виконання зазначеної 
функції необхідно гарантувати безперебійне, стале функціонування об’єктів 
КІ, мати спроможність запобігати припиненню їх функціонування та забезпе-
чувати їх швидке відновлення у випадку пошкодження [7]. Ця мета, за діючо-
го законодавства та з урахуванням викликів гібридної війни, потребує залу-
чення щонайменше трьох існуючих державних систем реагування та захисту, 
зокрема:

• Єдиної державної системи цивільного захисту (Положення затверджене поста-
новою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. № 11),

• Єдиної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів та 
мінімізації їх наслідків (Положення затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.08.2007 р. № 1051),

• Державної системи фізичного захисту (Порядок функціонування затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 р. № 1337).

На жаль, згадані системи створені для реагування на окремі види загроз та не 
формують узгодженої системи реагування на загрози комплексні. Більш того, 
існуюча ситуація відображає свідчить про домінування відомчих підходів до 
розв’язання безпекових проблем національного масштабу, а узгодження конку-
руючих потреб відбувається складно.

Продовжує спостерігатися намагання звести проблематику забезпечення 
стійкості функціонування КІ до аспектів охоронної діяльності або до захис-
ту населення. Спроба врегулювати ці питання шляхом уточнення завдань 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій не знайшла свого впровадження на практиці. Загальне розуміння 
захисту КІ органами влади та учасниками зазначеної комісії продовжує за-
лишатися в рамках розуміння системи цивільного захисту, тобто захисту на-
селення та території від наслідків надзвичайних ситуацій (природні катастро-
фи, технологічні аварії).

У сучасних умовах гарантування спроможності КІ виконувати свої функції та 
надавати послуги потребує зміщення фокусу з ліквідації наслідків на поперед-
ження криз. Із згаданих вище систем дві, а саме антитерористична система та 
система фізичного захисту, зорієнтовані на виконання цього завдання. До них 
слід віднести також і нову систему боротьби із кіберзагрозами, яка формується 
на виконання Стратегії кібербезпеки України. На жаль, ці системи, маючи спо-
ріднені цілі, також побудовані різними відомствами та істотно не узгоджені, що 
формує суттєві ризики їх бездіяльності в окремих випадках.

Антитерористична система, відповідно до Закону України «Про боротьбу з 
тероризмом», спрямовує зусилля держави на запобігання «терористичних 
актів». При цьому під терористичними актами розуміють «злочинне діяння 
у формі застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, відпові-
дальність за яке передбачена статтею 258 Кримінального кодексу України». У 
свою чергу, Кримінальний кодекс України уточнює, що «терористичний акт» 
слід пов’язувати з діями, які ведуть до порушення громадського порядку та на-
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несення шкоди здоров’ю людини, а «диверсію» – з діями, спрямованими на 
ослаблення держави (саме до цієї категорія може бути віднесено зловмисне 
пошкодження КІ)113. 

Проблема в тому, що антитерористична система не опікується «диверсіями». 
Диверсіями опікується система фізичного захисту. Саме вона має забезпечити 
реагування на «диверсії», однак лише щодо ядерних установок та матеріалів. 
Фактично, система фізичного захисту має за мету збереження ядерних (радіоак-
тивних) матеріалів у безпечному стані у визначених місцях, відповідно до Закону 
України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоак-
тивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». Через зазначені 
особливості законодавства, випадки пошкодження КІ (наприклад, підриву ліній 
електропередач, підстанцій чи трубопроводів) не є предметом розгляду окремо 
кожної із систем захисту і, відповідно, можуть і не привести до реагування в рам-
ках існуючих процедур. 

Окремо слід відзначити проблему розширення загроз КІ, зокрема втручання в 
систему управління КІ чи технологічний процес. На сьогодні реагування на за-
значені загрози лише частково врегульоване законодавством. Проблема захис-
ту технологічної інформації та систем автоматичного дистанційного управління 
КІ постала в Україні у зв’язку з першою відомою в історії успішною кібератакою 
проти енергетичної КІ. У грудні 2015 р. група хакерів здійснила атаку проти трьох 
регіональних енергопостачальних компаній ОЕС України («Прикарпаттяобле-
нерго», «Чернівціобленерго», «Київобленерго»), що призвело до відключення 
споживачів різних категорій14.  Причинами несанкціонованого втручання в сис-
тему диспетчерського та технологічного управління електричними мережами 
стали відсутність загальних обов’язкових вимог до енергетичних компаній (пе-
реважно приватних) щодо безпеки систем автоматизації технологічного проце-
су, недостатня поінформованість та підготовка технічного персоналу в частині 
кібербезпеки, відсутність внутрішніх структур контролю з кібербезпеки тощо 15. 

Також важливим є питання про «внутрішнього порушника», тобто імовірність 
здійснення зловмисних дій (чи сприяння їм) з боку працівників компаній – опе-
раторів КІ. В умовах гібридної війни, при наявності випадків викриття зрадників 
та шпигунів в лавах силових структур України, не можна нехтувати імовірністю 
цілеспрямованого порушення функціонування КІ з боку працівників компаній-
операторів. За деякими даними, саме чинник «внутрішнього порушника» міг 
призвести до успіху кібератаки на енергорозподільчі компанії. 

У цьому контексті ми можемо говорити про загрози стійкості функціонування не 
тільки транспортної чи енергетичної інфраструктури, а й інфраструктури надан-
ня послуг інформаційно-культурного характеру16.  

Інфраструктура надання медичних, релігійних чи комунікацій не-інформаційних 

13 Див. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» та статті 113 і 258 Кримінального кодексу України, які уточнюють 
визначення «диверсії» та «терористичного акту».

 14 Зловмисники з використанням отриманого завчасно віддаленого доступу до комп’ютерів автоматичної системи 
дистанційного управління (АСДУ), що перебували всередині корпоративних мереж обленерго, або безпосередньо до 
серверів АСДУ з використанням клієнтського програмного забезпечення АСДУ, виконали операції з управління ви-
микачами на розподільчих підстанціях. Перерва в електропостачанні становила від 1 до 3,5 години. Детальніше див. 
висновки робочої комісії Міненерговугілля.

15 Раніше були здійснені атаки проти ряду телеканалів та, що особливо важливо, проти системи Центральної виборчої 
комісії з метою спотворити результати виборів Президента України у травні 2014 р. (з одночасною демонстрацією по 
телеканалах Росії підтасованих результатів про перемогу яскраво вираженого антиросійського кандидата), а пізніше 
була виявлена підготовка до здійснення кібератаки проти системи управління одного з аеропортів України. 

16 В Ізраїлі до об’єктів КІ належать об’єкти символічної (ідеологічна, історична або культурна) значущості для суспільства, 
об’єкти, від яких залежать основні процеси життєзабезпечення. При цьому об’єкти культурної спадщини Ізраїлю (музеї, 
архіви, культові споруди та інші пам’ятки) віднесені до числа об’єктів, які повинні бути захищені в першу чергу [13].
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послуг є не менш важливою в умовах гібридної війни. Використання релігійних 
об’єктів, медичних закладів, мережі радіо- чи телетрансляції як інструменту гі-
бридної війни широко практикувалося Росією під час агресії проти України, при-
чому значну роль у цьому відігравали працівники цих об’єктів.

У цій ситуації слід уточнити роль та повноваження окремих розвідувальних та 
контррозвідувальних органів щодо забезпечення захисту КІ. Зокрема, в рамках 
реформування Служби безпеки України має бути враховано та актуалізовано ас-
пект контррозвідувального захисту КІ, що мають стратегічне значення для функ-
ціонування системи життєдіяльності суспільства, національної економіки та дер-
жави, і не тільки стосовно забезпечення фізичної охорони окремих об’єктів.

Слід також наголосити на необхідності врахувати в цій діяльності нові під-
ходи до розуміння впливу КІ на функціонування економіки, життєдіяльності 
суспільства та держави і стану економічної безпеки держави в умовах по-
дальшої лібералізації економічних відносин та міжнародної інтеграції Укра-
їни. Саме функції та послуги, якими забезпечують суспільство та державу 
об’єкти та системи КІ, мають бути покладені в основу при визначенні пред-
мета діяльності національної системи захисту. «Зелена книга з питань за-
хисту критичної інфраструктури в Україні» наголошує, що формування сис-
темної оцінки загроз та ризиків функціонуванню систем КІ має базуватися 
на оцінці взаємозв’язку між елементами (об’єктами) КІ, оцінки масштабу та 
часового ефекту впливу реалізованої загрози та важкості можливих наслід-
ків [7, 14].

При цьому всі потенційні об’єкти КІ, які потребують захисту, доцільно розбити 
на чотири групи: 

I група – життєво необхідні об’єкти КІ. Великі об’єкти інфраструктури загально-
державного значення, які мають розгалужені зв’язки та значний вплив на іншу 
інфраструктуру, заходи з відновлення яких вимагають значних ресурсів та часу 
(наприклад АЕС). На таких об’єктах має бути створено адекватну загрозам систе-
ма фізичного захисту, а вимоги до захисту має встановлювати держава, а захист 
здійснюватись з використанням державних ресурсів та сил.

II група – життєво важливі об’єкти КІ. На таких об’єктах потрібно як реалізува-
ти заходи з фізичного захисту, так і передбачити можливість якнайшвидшого 
відновлення функцій за рахунок диверсифікації та резервів (великі нафтобази, 
електричні підстанції, мостові переходи, джерела питної води тощо). Відпо-
відальність за захист цієї КІ мають нести оператори (власники) та держава на 
основі державно-приватного партнерства при жорсткому контролі з боку держа-
ви за дотриманням вимог та правил з безпеки.

III група – важливі об’єкти КІ. Пріоритетом захисту такої інфраструктури є забез-
печення швидкого відновлення функцій за рахунок диверсифікації та резервів 
(наприклад, теплові електростанції, автомагістралі тощо). Відповідальність за 
захист цієї КІ мають нести передусім оператори (власники), а держава має забез-
печити умови для диверсифікації та резервування виконання функцій.

IV група – необхідні об’єкти КІ. Об’єкти інфраструктури, яка не відноситься 
до критичної, безпосередній захист якої є відповідальністю оператора (влас-
ника), який має мати план реагування на кризову ситуацію. При цьому опе-
ратори (власники) КІ усіх форм власності мають розробити «Паспорт безпе-
ки», який би визначав заходи із запобігання реалізації комплексних загроз (з 
виділенням їх цільової спрямованості: фізичних елементів об’єктів, системи 
управління та комунікації, персоналу) та реагування на випадок їх реалізації. 
У частині реагування «Паспорт безпеки» має передбачити заходи щодо фі-
зичного захисту (попередження та припинення диверсій), технічного захисту 
(підвищення живучості систем, у тому числі захист від кіберзагроз), захисту 
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персоналу (підготовка та перевірка персоналу), захисту систем управління та 
зв’язку17,  законодавчого забезпечення (повноваження та взаємодія), віднов-
лення (плани відновлення втрачених функцій).

За цим підходом важливим є не тільки збільшення охоронних підрозділів чи 
посилення контролю за діяльністю економічною суб’єктів господарювання, а 
й забезпечення можливостей взаємозаміни обладнання (функцій) об’єктів КІ.  
Ефективність саме такого підходу підтверджується досвідом подолання про-
блем, породжених дефіцитом антрацитового вугілля у період воєнних дій у зоні 
АТО (частина електростанцій не могли використовувати інші види вугілля), а 
також заміни пошкодженого обладнання на прифронтових територіях. Так, 
відновлення функціонування Слов’янської ТЕС гальмувалося через відсутність 
трансформатора, необхідного для заміни пошкодженого пристанційного транс-
форматора. Станція тривалий час не працювала, поки трансформатор не був 
демонтований на Вуглегірській ТЕС та з великими складнощами (необхідність 
вирішувати проблеми габаритних розмірів на шляху слідування) перевезений 
на Слов’янську ТЕС.

Таким чином, аналіз реагування України на гібридні загрози КІ свідчить про не-
обхідність суттєвого перегляду державної політики у цій сфері. Незважаючи на 
важливі зміни на рівні стратегічного цілепокладання, практична діяльність орга-
нів державної влади, принципи взаємодії цивільного сектору та сектору безпеки 
і оборони, механізми залучення приватного сектору до діяльності із захисту КІ18 
потребують уточнення.

З метою узгодження цілей та особливостей функціонування різних сфер життє-
діяльності та координації дій різних органів влади у цій сфері доцільним є при-
йняття окремого Закону України «Про критичну інфраструктуру». В ньому мають 
бути сформульовані принципи державної політики щодо захисту критичної інф-
раструктури, відображені питання державно-приватного партнерства (розподіл 
відповідальності), визначені повноваження органів державної влади з побудови 
системи захисту критичної інфраструктури тощо.

Висновки

Досвід України щодо забезпечення захисту критичної інфраструктури свідчить, 
що суб’єктом зловмисних дій проти КІ може бути держава-агресор, а не лише 
окремі групи зловмисників (терористичні групи), як вважалося донедавна.

Гібридна війни Росії проти України супроводжувалася масовими випадками фі-
зичного пошкодження та перешкоджання відновленню функціонування критич-
ної інфраструктури, у тому числі з використанням методів диверсійної роботи, 
кримінальної поведінки, провокаційних інформаційних меседжів та викорис-
тання інших методів впливу.

Недавні події на сході України свідчать, що порушення функціонування критич-
ної інфраструктури життєдіяльності суспільства та держави стає інструментом 
агресора, який використовується для завдання економічних втрат, створення 

17Нині до Сенату США внесено законопроект про повернення до «ручного» керування обладнанням високовольтних 
трансформаторних підстанцій, з метою уникнення ризиків кібератак та віддаленого їх відключення через мережу 
Інтернет [15].

 18 У США низка енергетичних компаній планує запустити з 2018 р. спільний страховий фонд критичного 
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загрози обороноздатності країни, здійснення психологічного впливу на насе-
лення і політичного тиску на політиків та уряд країни, яка зазнала агресії.

У цій ситуації система захисту критичної інфраструктури має будуватися вихо-
дячи з необхідності реагування на комплекс загроз та їх узгоджену реалізацію і 
спрямовуватися на забезпечення стійкості функціонування системи життєдіяль-
ності суспільства, національної економіки та держави. Це завдання не може бути 
забезпечене лише заходами посилення фізичної охорони окремих об’єктів.

Функції та послуги, якими об’єкти та системи критичної інфраструктури забезпе-
чують суспільство та державу, мають лежати в основі визначення предмета ді-
яльності національної системи захисту. Такий підхід вимагає прийняття відповід-
ного законодавства, яке б відобразило нові принципи державної політики щодо 
захисту критичної інфраструктури, врегулювало питання державно-приватного 
партнерства (розподіл відповідальності між державою та приватним сектором), 
забезпечило координацію дій відомчих систем захисту та реагування на окремі 
типи загроз у єдиній, скоординованій системі захисту критичної інфраструктури.
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